منشور ألولياء األمور
بطولة كن كن العالمية 2222
(الصف  3إلى الصف )21
التاريخAug 18, 2022 :
أولياء األمور األعزاء…
يسعدنا إبالغكم أن باب التسجيل لبطولة كن كن العالمية  1211مفتو ًحا اآلن .هذه فرصة مثيرة وقيمة لتالميذنا للتنافس في أكبر بطولة
أللغاز الرياضيات في العالم.
نموا واألكثر لعبًا واألكثر شيوعًا في العالم .تم نشرها في أكثر من  252صحيفة حول العالم  ،مع بيع أكثر من
كن كن لغز رياضيات األسرع ً
َّ
مليون كتاب من كتب األلغاز واستخدامها كأداة تعليمية من قبل أكثر من  32222مدرس  ،تعد كن كن ظاهرة عالمية .في كل عام تنظم بطولة
تجمع أفضل العبي كن كن من جميع أنحاء العالم .يتنافس المشاركون من الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة ومصر والهند والعديد
من البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم على لقب أبطال كن كن العالميين.
نحن متحمسون للغاية بشأن بطولة كن كن العالمية  ، 1211والمتوفرة اآلن عبر اإلنترنت مع بعض التغييرات المثيرة لتحسين مهارات
المشاركين.
ألغاز كن كن تعمل على تحسين الطالقة الرياضية و الحسابية  ،والسرعة الذهنية  ،والمهارات الحسابية  ،والتركيز ومدى االنتباه  ،والذاكرة
الفوتوغرافية  ،والتفكير المنطقي  ،وقدرات التعلم  ،وحل المشكالت  ،ومهارات المالحظة .عالوة على ذلك  ،معترف بها عالميًا من قبل المجلس
الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية كأداة قوية لبناء مهارات التفكير  ،والقدرة على حل المشكالت  ،والمثابرة  ،وهي أكبر منظمة
للرياضيات في العالم .ويفوز طفلك بالميداليات والجوائز والمكافآت المثيرة طوال الجوالت األربع للمسابقة .سيتم تكريم األبطال العالميين في جميع الدول
المشاركة .سيفوز األبطال من كل فئة عمرية بشهادات وجوائز كثيرة.

يمكنك تسجيل أطفالك باتباع الرابط أدناه ودفع رسوم التسجيل البالغة  252دره ًما فقط .لذلك نوصيك بالتسجيل في أقرب وقت ممكن
للحصول على مزيد من الوقت للتحضير .للتسجيل ومعرفة المزيد من التفاصيل حول البطولة ومواعيد االمتحانات  ،يرجى اتباع الرابط
أدناه.
للتسجيل: https://kenkenuae.com/registration/new-participant
آخر موعد للتسجيل31 August 2022:

نتطلع لمشاركة طالبنا ونتمنى لهم كل التوفيق في بطولة كن كن !1211
أفضل األمنيات،
مدرسة الشروق ،دبي

(جدول المسابقة في الصفحة ).1

تواريخ مهمة:
آخر موعد للتسجيل في بطولة كن كن العالمية 1211
الجولة األولى (مستوى المدرسة)

31th Aug 2022
( Sep 10, 2022االختبار عبر اإلنترنت)

الجولة الثانية (على مستوى اإلمارة)

األسبوع األول من أكتوبر ( 1211االختبار عبر اإلنترنت)

الجولة الثالثة (المستوى الوطني)

األسبوع األول من نوفمبر ( 1211االختبار عبر اإلنترنت)

مالحظة:

سيتم إجراء جميع االختبارات عبر اإلنترنت من خالل بوابة كن كن للطالب.

التأهيل والرسوم:
التأهيل

الطالب من الصف  3إلى الصف 21

التسجيل عبر االنترنت:
https://kenkenuae.com/registration

رسوم التسجيل
(إجباري)

AED 150

يتضمن :رسوم تسجيل البطولة وتجربة مجانية إلشتراك
التدريب عبر اإلنترنت.
يحصل الطالب في التدريب المجاني على:
 252من األلغاز في الشهر األول
●
اثنان من األلغاز اليومية كل شهر حتى ديسمبر
●
.1211

االشتراك في تدريب إضافي
(اختياري)

AED 150

يشمل :رسوم التسجيل في البطولة واالشتراك السنوي للتدريب
عبر اإلنترنت ساري المفعول حتى ديسمبر .1211
في هذه الخطة السنوي سيحصل الطالب على:
 272لغز كل شهر حتى ديسمبر 1211
●
اثنان من األلغاز اليومية كل شهر
●
تقارير ممارسة أسبوعية مفصلةيطور
●
لوحة تحكم لآلباء لتتبع تقدم أطفالهم
●
إرشادات مخصصة لتحسين تحضيرهم
●

بداية من  512 AEDشهريًا

يتضمن:
●
●
●
●
●
●
●
●

التدريب اإلضافي متاح على بوابة كن كن للطالب.

برنامج كن كن لتنمية القدرات العقلية
(اختياري)

(خيارات مخفضة للدفعات السنوية أو
النصف السنوية أو الربع السنوية).
تدريب مباشر فردي مع مدرب /مدربة معتمدين من كن
كن  ،ساعة واحدة مرة واحدة في األسبوع.

مالحظة :تضاف  ٪5ضريبة القيمة المضافة.

فصل دراسي لمدة ساعة مرة واحدة في األسبوع
تقارير مرحلية منتظمة
الوصول إلى ممارسة المواد وأوراق العمل
يحسن الحساب والمهارات الحسابية
يحسن التركيز وامتداد االنتباه
يطور الثقة والمثابرة
يطور الذاكرة الفوتوغرافية
موصى به لتحقيق أفضل النتائج في البطولة

