STOUT MIDDLE SCHOOL
18500 Oakwood Boulevard
Dearborn, MI 48124
Phone (313) 827-4600

May 7, 2018
Dear Parents:
We would like to invite your child to apply for the AVID program. The AVID program is dedicated to
helping students achieve their goals of going to college. Students enrolled in the program will take an AVID
class which is held during the regular school day and provides support, academic monitoring, and tutoring. The
writing process, Socratic questioning, collaborative learning, and reading are the core strategies of the AVID
program.
Once a student is accepted to the AVID program there are several requirements that they must meet.
Each AVID student carries a binder in which he or she is required to keep materials from all academic classes.
Students keep track of assignments in their planner and are required to take notes in all academic classes.
The binders are graded weekly for content and organization. Led by tutors, students participate in tutorial
groups in the AVID classroom. In addition, students are taught study skills, test preparation, time management,
and the writing process.
The AVID tutors are college students who receive training in the methodologies used in AVID. They are
in the classroom weekly to serve as models and to help students achieve success in rigorous classes. They
are trained not to give students answers but rather to guide them toward answers.
Communication between the AVID teacher and parents/guardians is essential. The AVID teacher will
contact parents/guardians to share their student’s progress. Any information that parents can share with the
AVID teacher is greatly appreciated.
An application for the program is included with this letter. To help answer any questions you may have
about the AVID program, we are holding an information meeting in the Stout Middle School Activity Room H-2
at 7:00 PM on Monday, May 21. Additional information about the AVID program can also be found at
www.avid.org or on our school I-blog. Applications for the AVID program must be submitted to the main
office no later than Wednesday, May 23.
We hope your child will choose to apply to this exciting program! We look forward to working with you
this school year.
Sincerely,

Jason Liggett
AVID Elective Teacher
liggetj@dearbornschools.org

Gregory R. Oke
Principal
okeg@dearbornschools.org

Christine Furkioti
AVID Coordinator
furkioc@dearbornschools.org

مدرسة ستاوت المتوسطة
 18500آوكوود بوليفارد
ديربورن ،ميشيغن48124 ،
هاتف)313( 827-4600 :
 7آيار (مايو)
جانب أولياء األمر
نود دعوة ولدكم  /إبنتكم للتقدم إلى بونامج آفيد ( .( AVIDإن هذا البرنامج مخصص لمساعدة الطالب على تحقيق أهدافهم في اإللتحاق بالكليات
والجامعات .وسيأخذ الطالب المنتسبين لهذا البرنامج ،خالل اليوم المدرسي العادي ،صف آفيد الذي سيوفر لهم الدعم ،المتابعة اآلكاديمية،
والتدريس .وتعتبر عملية الكتابة ،التعلم التعاوني ،والقراءة من صلب إستراتيجيات برنامج آفيد.
هناك عدة متطلبات عند قبول الطالب/الطالبة في برنامج آفيد .على كل طالب آفيد أن يحمل معه مغلفا يضع فيه المواد من كافة صفوفه األكاديمية.
كما أن على الطالب أن يتابعوا جميع الفروض والوظائف في مخططهم وأن يدونوا المالحظات في جميع صفوفهم األكاديمية .ويتم تقييم وإعطاء
العالمات لمحتوى وتنظيم هذه الملفات .ويشارك الطالب ،بقيادة مدرسهم/مدرستهم في محموعات تعليمية في صف آفيد .إضافة إلى ذلك ،يتم تعليم
الطالب مهارات الدراسة ،التحضير لإلختبارات ،إدارة الوقت ،وعملية الكتابة.
إن مدرسي آفيد هم طالب كليات تلقوا التدريب على األساليب المستخدمة في برامج آفيد .وهم في الصف أسبوعيا ليخدموا كمثا ٍل وليساعدوا الطالب
على تحقيق النجاح في الصفوف المكثفة .وقد تم تدريبهم على عدم إعطاء األجوبة للطالب ،بل على توجيههم نحو اإلجابات.
إن التواصل بين مدرسي آفيد واألهالي وأولياء األمرهو أمر أساسي .وسيقوم مدرس آفيد باإلتصال باألهالي وأولياء األمر إلطالعهم على مدى تقدم
أوالدهم/بناتهم .كما أن مشاركة األهالي وأولياء األمر بأية معلومات مع المدرس هي موضع تقدير كبير.
تجدون مرفقا مع هذه الرسالة طلب إنتساب إلى برنامج آفيد .كما اننا ،ومن اجل مساعدتكم واإلجابة على أية أسئلة لديكم ،سنعقد إجتماعا معلوماتيا
في غرفة النشاطات هـ  2 -في مدرسة ستاوت المتوسطة وذلك عند الساعة  7:00مساء من يوم اإلثنين الموافق  21آيار (مايو) .كذلك يمكن
الحصول على معلومات إضافية عن برنامج آغيد عبر زيارة الموقع  www.avid.orgأو على موقع المدرسة .يجب تقديم طلبات اإلنتساب
لبرنامج آفيد إلى مكتب المدرسة الرئيسي في موع ٍد أقصاه يوم األلربعاء 23 ،آيار (مايو).
نأمل أن يختار ولدكم/إبنتكم اإلنتساب إلى هذا البرنامج المثير! ونتطلع قدما إلى العمل معكم في العام الدراسي القادم.
مع فائق اإلحترام
جايسون ليغيت
مدرس برامج آفيد
liggetj@dearbornschools.org

غريغوري آوك
مدير المدرسة
okeg@dearbornschools.org

كريستين فيركيوتي
منسقة برنامج آفيد
furkioc@dearbornschools.org

