
 اإلبحار لتعلم تنوع المنحة 

 

 

  ين، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المبادرة لتزويد المعسكر٢٠٢١بدأت في عام 

البايبوك   BIPOCعاًما ممن يُعرفون باسم  ١٥و  ١١الذين تتراوح أعمارهم بين 

  ٤٪ لمدة تصل إلى  ١٠٠صيفي مدفوعة بالكامل ومدعومة بنسبة ال المعسكربتجربة 

أسابيع. من خالل هذه المبادرة، نهدف إلى خلق فرص صيفية جديدة وخيارات 

 . األقليات المتنوعةوعائالت غير البيض ترفيهية لألطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات 

 

 

يعد مركز اإلبحار المجتمعي بتقديم دعم كامل للمنح الدراسية للمشاركين الذين قرروا مواصلة نموهم كبحارة   المهم أن هذه الفرصة ال تنتهي بعد هذا الصيف!

 سنوات. يبدأ هذا المسار بتعلم اإلبحار، ثم يتقدم إلى السباق في المدرسة الثانوية، ليصبح مدربًا مبتدئًا.  4لمدة تصل إلى 

  ٨٠٠٠توفر الوصول والتعليم واالستجمام في بحيرة شامبلين لما يقرب من حيث  المجتمع خدمة   قائمة على  هي منظمة غير ربحية مركز اإلبحار المجتمعي

البحيرة من خالل مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تقدم دعوة مفتوحة للجميع بغض النظر  ب في االستمتاعشخص سنويًا. نشرك مجتمعنا 

 الدفع. القدرة عليعن العمر أو الجنس أو العرق أو القدرة البدنية أو 

 ل تعزيز الفرص التعليمية والترفيهية لجميع أفراد مجتمعنا. طويل األمد لبحيرة شامبلين من خالالباالستخدام المسؤول واإلشراف   ءتشجيع واالحتفاالمهمتنا هي 

 

 نظرة عامة على البرنامج

 

عاًما للمشاركة في المعسكرات الصيفية. تم تصميم معسكراتنا الصيفية    ١٦و  ١١اإلبحار مخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التنوع لتعلم منحة 

سكرات التي تركز على لتعليم األطفال السالمة والمهارة والمتعة التي تنطوي عليها رياضة اإلبحار مدى الحياة. سيشمل البرنامج متعدد األسابيع كالً من المع

اإلبحار واألنشطة  التي تمزج بين مغامرات البحيرةاإلبحار ومعسكرات 

الترفيهية األخرى على الماء. يعمل المخيم من االثنين إلى الجمعة من الساعة  

 مساًء. ٤:٠٠صباًحا حتى   ٩:٠٠

  (علي االطالق )بدون تكلفة SDA التنوع سيتم منح الحاصلين على منحة

 : األتي

مج ناو / أو بر األول● البحارة الجدد: ما يصل إلى أربعة أسابيع من المستوى 

  مغامرات البحيرة 

 

 المتوالية لبرنامج اإلبحار للشبابالخطوات 
 

 
 

  المستوي ١ لإلبحار

     مغامرة البحيرة   

 متقدم  متوسط   مبتدئ

المستوي ٢ لإلبحار  إبحار 

 المدرسة المتوسطة 

  إبحار المدرسة الثانوية  سباق

BIC  ال 

 المستوى 3 اإلبحار 
 الليزر  ! 

   القارب  الكبير للصغار
 مدرس مبتدئ
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اإلبحار في المدرسة اإلعدادية أو اإلبحار في المدرسة  فرصة االشتراك في برنامج لمدة أسبوعين، باإلضافة إلى  الثاني● البحارة العائدون: معسكر المستوى 

 الثانوية

 مساًء( ٥:٣٠ –مساًء  ٤) في نهاية اليومصباًحا( واالستالم المتأخر  ٩صباًحا إلى  ٨)قبل  في الصباحالمبكر  الحضور● توفر 

 النقل لدعم جميع المشاركين الذين   المساعدة عليدوالًرا في األسبوع للحضور( في  ٣٠دوالًرا )  ١٢٠ما يصل إلى و● 

 يسافرون من وإلى منشأتنا 

 

 

 كيفية التسجيل 

للتسجيل ، حيث إن   info@communitysailingcenter.orgأو إرسال بريد إلكتروني إلى  l 802-864-2499 يجب على المشاركين االتصال بـ 

 األماكن محدودة وال يمكن العثور عليها في نظام التسجيل عبر اإلنترنت الخاص بنا. 

 

 : ٢٠٢٢عروض البرامج للبحارة الجدد في عام 

 المعسكر المختار من الدورات المدرجة أدناه.ما يصل إلى أربع دورات من في البحارة الجدد   شاركقد ي

 

 البحيرة  اتمغامر

 

مراكب تم تصميم هذا المخيم للمغامرين الذين يحبون اللعب على البحيرة. سوف نستكشف بحيرة شامبلين على أكمل وجه من بين مجموعة متنوعة من ال

 تون. جنيبوينت، والتجديف إلى الشاطئ الشمالي، ومغامرات اإلبحار حول خليج برلالمائية، بما في ذلك رحالت الزوارق / قوارب الكاياك إلى لون روك 

 سنة.   ١٥ - ١١األعمار: 

 مساءً  ٤ -صباًحا  ٩الوقت: 

 

 

 يوليو  ١ -يونيو  ٢٧: يلاألو الدورة

 يوليو ١٥-١١ :ةالثاني الدورة

 يوليو ٢٢-١٨:  ةالثالث الدورة

 يوليو ٢٩-٢٥: ةالرابع الدورة

 أغسطس   ١٢-٨:  ةالخامس الدورة

 أغسطس  ٢٦-٢٢: ةالسادس  الدورة

 

 المستوى األول

ونقاط اإلبحار ومناورات اإلبحار والسالمة والتعافي في بيئة آمنة وممتعة. يقود المدربون المعتمدون مجموعة متنوعة  زورقسيتعلم المعسكرون أساسيات ال

 الراحة واالستقاللية في القارب. ب زويد المشاركونمن األنشطة البرية والمائية المصممة لت

 سنة.   ١٥ - ١١األعمار: 



 مساءً  ٤ -صباًحا  ٩الوقت: 

 

 يونيو ٢٤-٢٠:  ١ الدورة

 يوليو  ١ -يونيو  ٢٧:  ٢ الدورة

 يوليو ٨-٤:  ٣ الدورة

 أغسطس  ٥-١:  ٤الدورة 

 أغسطس   ١٩-١٥:  ٥ الدورة

 

 : ٢٠٢٢عروض برنامج البحارة العائدين عام 

مدرسة  أو الخريف المتوسطةقد يأخذ البحارة العائدون إحدى جلسات المستوى الثاني المدرجة أدناه، باإلضافة إلى أنه يمكنهم االختيار بين التسجيل في مدرسة 

 الصيفية المذكورة أعاله. مغامرات البحيرة. إذا لم تنجح برامج الخريف، يمكن للبحارة العائدين التسجيل في أحد برامج لألبحار  الخريف الثانوية

 

 المستوى الثاني

 بالفعل مع أساسيات هذا المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوعين هو متابعة مثالية لمعسكر المستوى األول أو اختيار مثالي للبحارة الشباب الذين يشعرون بالراحة

مة واإلبحار، سيتقدم البحارة إلى األنشطة على الماء التي تعزز المهارات  ومناورات السال  ةاألساسي قواعد ركوب الزوارقو مسميات . بعد مراجعة الاإلبحار

 الحالية وتعلم مهارات جديدة. 

 معسكر لمدة أسبوعين ويبدأ من االثنين إلى الجمعة.ال. هذا ١٦-١٢األعمار: 

 

 يوليو  ٨ -يونيو  ٢٧: ياألول الدورة

 يوليو  ٢٩-١٨:  ٢ الدورة

 أغسط  ١٩-٨:  ٣ الدورة

 

 

 فيرمونت الثانوية  شمالفريق اإلبحار في مدرسة 

فيرمونت الثانوية ، حيث   شماليقوم مركز اإلبحار المجتمعي بتدريب البحارة في المدارس الثانوية من جميع أنحاء المنطقة من خالل فريق اإلبحار في مدرسة 

اء نيو إنجالند. الفريق مفتوح ألي طالب في وضع جيد يلتحق بمدرسة عامة أو  يقدم كل موسم للبحارة الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم والمنافسة في جميع أنح

والمقاطعات المحيطة. يتدرب الفريق معًا لمدة ثالثة أيام تقريبًا في األسبوع بعد المدرسة، مع سباقات القوارب في  مقاطعة الشيتيندينخاصة أو منزلية في 

 من الصف التاسع إلى الثاني عشر. عطلة نهاية األسبوع في المنزل أو في الخارج. 

 أكتوبر  ١٠ -أغسطس   ٢٩الخريف:  دورة

 

 سباق المدرسة المتوسطة

 



قدًما مع فريق من طالب المدارس اإلعدادية اآلخرين. ركز على اإلبحار بسرعة وكفاءة في كل  ٢٣طور مهارة اإلبحار بالقوارب الشراعية التي يبلغ طولها 

ج يومين في األسبوع  نقطة من نقاط الشراع. مقدمة ألساسيات سباق المراكب الشراعية أثناء تعلم اإلبحار بالمراكب الشراعية بشكل مستقل. سيجتمع هذا البرنام

 من الصف السادس إلى الثامن.خالل ساعات ما بعد المدرسة. 

 

 أكتوبر  ١٠ -سبتمبر  ٧الخريف:  دورة

 

 

 فرص إضافية

 )المدرجة في المنحة الدراسية(

 

 المبكر   حضورال

 تعال إلى المخيم مبكًرا وابدأ المرح قبل بدء المعسكر.  

 صباًحا   ٩ -صباًحا  ٨

 

 االستالم المتأخر

 متأخًرا لمواصلة متعة اليوم.ابق في المخيم 

 مساءً  ٥:٣٠ -مساًء  ٤

 

 للمواصالت عانة ماديةإ

 )المدرجة في المنحة الدراسية(

أسابيع =  4٤دوالًرا عن كل أسبوع يحضر فيه طفلهم إلى المخيم.  ٣٠شيًكا بقيمة  CSC، ستقدم المواصالتبالنسبة للعائالت التي تحتاج إلى مساعدة في 

 دوالًرا. ٣٠دوالًرا ، أسبوع واحد =  ٦٠دوالًرا، أسبوعان =  ٩٠أسابيع =  ٣دوالًرا،   ١٢٠

 

 . 2499-864(802)أو االتصال بنا على  info@communitysailingcenter.orgإلى  استفساراتيرجى توجيه أي أسئلة أو 

 

 


