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TM

 Jefferson County Public تحرص منطقة
Schools (JCPS) التعليمية على رفع مستوى جميع 
المتعلمين وإشراكهم في عملية تطوير مهاراتهم من خلل 

طرق تدريس فّعالة وتجارب تعليمية هادفة في بيئات مليئة 
بُسبل الرعاية والدعم. كما إنها ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من 
الفرص التعليمية من خلل بيئات تعليمية متفردة وبرامج 

وأنشطة مدرسية استثنائية ُتمّكن األطفال من تحقيق أفضل 
ما لديهم من إمكانات.

ُتَقدِّم منطقة JCPS التعلمية في مدارسها االبتدائية 
البالغ عددها 91 مدرسة خبرات أكاديمية متباينة 

لكل فصيل من المتعلمين. فعندما تختار أفضل مدرسة 
مناسبة لطفلك، اعلم أّن كل مدرسة من هذه المدارس 

تركز بشكل مستمر على ثلث ركائز رئيسية، أال 
 Backpack of Success Skills :وهي

)حقيبة مهارات النجاح(، والمساواة الِعرقية، والثقافة 
المدرسية والمناخ المدرسي.

إّن ُمعلِّمينا المتفانين في عملهم والُمحنَِّكين في مجاالتهم، 
وتكنولوجياتنا التعليمية الرائدة، وخدماتنا الهائلة الداعمة 
لأُلسر، وحرمنا التعليمي الجّذاب هم من يجعلون منطقة 
JCPS التعليمية مكاًنا استثنائًيا لتعليم طفلك وتطويره. 

حيث يمكن ألبنائنا من طلب المرحلة االبتدائية 
بناء مهارات قوية في المواد األساسية مثل القراءة 

ف في الوقت نفسه على الفنون  والرياضيات، والتعرُّ
واللغات العالمية، والحصول على فرص لبناء الثقة 

والمهارات االجتماعية من خلل التعاون في المشروع 
واللعب.

اغتنم من وقتك الثمين دقيقة لمراجعة العديد من 
الخيارات المتاحة لدينا وتحديد أفضل السبل التي 

تتوافق من خللها هذه الخيارات مع أسلوب تعلم طفلك 
ومجاالت اهتمامه.

إننا نتطلع إلى تعليم أطفالك ومساعدتهم على أن يصبحوا 
مبِدعين ناشئين، ومتعاوِنين منِتِجين، ومتواِصلين فّعالين، 

ومواطنين أكفاء عالمًيا وثقافًيا، ومتعلمين جاهزين 
ومرنين.

الدكتور مارتي بوليو
المشرف العام

منطقة Jefferson County Public Schools التعليمية

أهًل ومرحًبا بكم في منطقة JCPS التعليمية!
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تضم منطقة JCPS التعليمية 91 مدرسة ابتدائية، تركز جميعها على المواد األساسية، مثل القراءة والكتابة والرياضيات 
والعلوم والدراسات االجتماعية – وتحرص أيًضا على تعريف الطالب بمجموعة متنوعة من المواد األخرى، مثل الفنون 

والتكنولوجيا واللغات العالمية.

ومعظم هذه المدارس االبتدائية مجمَّعة ضمن 13 "مجموعة عنقودية" – تضم كل مجموعة من أربع إلى ثماني مدارس 
ص لطفلك مقعد في إحدى المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية  ابتدائية تقع داخل منطقة جغرافية محددة. وُيخصَّ

المخصصة له على حسب عنوان منزله.

وفي حين يختار معظم طلب المدارس االبتدائية االلتحاق بإحدى المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية المخصصة 
لهم، ُتقدِّم منطقة JCPS التعليمية أيًضا العديد من البرامج األخرى التي تتناسب بشكل أفضل مع طريقة تعلُّم طفلك أو 

مجال اهتمامه. حيث ُتَقدِّم المنطقة مجموعة مختارة من المدارس االبتدائية الجاذبة والبرامج الجاذبة المعترف بها وطنًيا 
والُمنَصب تركيزها على كل شيء، مثل الفنون المسرحية والصحة واللياقة البدنية، والمدارس التقليدية الجاذبة التي تؤكد 

على التعلم الذي يعتمد على مبدأ العودة إلى األساسيات في بيئة تعليمية منظمة للغاية.

لنبدأ
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الخطوات التالية

 لضمان سير عملية تقديم طلب طفلك بسلسة، 
ُيرجى ملحظة ما يلي:

 يمكنك تسجيل طفلك في المدرسة بغض النظر عن حالة الهجرة 
و/ أو اإلقامة الليلية الثابتة والمنتظمة والكافية.

 خلل فترة التقديم:
  1 نوفمبر 2021 - 
15 ديسمبر 2021.

الخيارات المتاحة 
لطفلك.

َمدرستك (َمدارسك).

123

إذا تقدمت بطلب خلل هذه الفترة، ستتلقى إخطاًرا 
بالمدرسة المخصصة لطفلك بحلول 1 أبريل 

2022. ويجب على جميع الطلب الذين يلتحقون 
 JCPS ألول مرة بمدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة

التعليمية تقديم طلب.

يجب على جميع الطلب الملتحقين 
بالروضة أو الذين لم يلتحقوا قبل 

 JCPS ذلك بإحدى مدارس منطقة
التعليمية التسجيل عبر اإلنترنت على 
الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية 
أو في مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة 
JCPS التعليمية قبل التقدم بطلب 

للمدرسة.

بعد التسجيل، يمكن للطلب 
الملتحقين بالروضة تقديم طلب 

لللتحاق بإحدى المدارس الموجودة 
في مجموعتهم العنقودية باإلضافة 
إلى أي مدرسة جاذبة أو برنامج 

جاذب.

ال بد من تقديم طلب بالنسبة لجميع 
الطلب الذين يلتحقون ألول مرة 

بمدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة 
JCPS التعليمية، بغض النظر عن 
المدرسة التي يرغبون في االلتحاق 

بها، وجميع الطلب الذين غيَّروا 
عناوينهم.

م بطلب اكتشف اختر  تقدَّ
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اكتشف الخيارات المتاحة

مجموعات المدراس العنقودية

المدارس الجاذبة

البرامج الجاذبة



8   اختيارات المدارس االبتدائية8   اختيارات المدارس االبتدائية



 

د نوع بيئة التعلم األفضل لطفلك. حدِّ

راِجع الخيارات والبرامج والعروض المتاحة في كل 
مدرسة، وطاِبقها مع اهتمامات طفلك وأهدافه.

تحقَّق لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة نقل متاحة 
لمدرستك أم ال.

كيفية االختيار

Elementary School Choices   9

اكتشف المزيد من خلل حضور معرض المدارس. ُيرجى زيارة 
jefferson.kyschools.us للحصول على التفاصيل.

اختيارات المدارس االبتدائية   9
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ما المقصود بالمجموعة العنقودية؟
المجموعة العنقودية هي مجموعة مكونة من أربع إلى ثماني مدارس JCPS ابتدائية تقع 
ص لكل طالب مقعد في إحدى المدارس الموجودة في  في منطقة جغرافية محددة. وُيخصَّ

مجموعته العنقودية، على حسب عنوان منزله.

مجموعات المدراس العنقودية

*ال يتم توفير وسائل نقل إذا كنت تعيش بالقرب من مدرستك، على بعد ميل واحد.

 توجد وسائل نقل لجميع المدارس الثانوية الموجودة في ال بد من تقديم طلبحقائق سريعة
المجموعة العنقودية المخصصة للطالب*
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سُيطلب منك أثناء عملية التقديم ترتيب المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية المخصصة لك حسب 
تفضيلتك.

يمكنك أيًضا التقدم بطلب لخيارين آخرين، مثل مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب في مدرسة. وُيرجى مراعاة ما 
يلي أثناء عملية التسجيل والتقديم:

يجب على جميع الطلب الذين يلتحقون ألول مرة بمدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة JCPS التعليمية تقديم 	 
طلب، بغض النظر عن المدرسة التي يرغبون في االلتحاق بها.

 	 JCPS يجب على جميع الطلب الملتحقين بالروضة أو الذين لم يلتحقوا قبل ذلك بإحدى مدارس منطقة
التعليمية التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية، قبل التقدم بطلب للمدرسة.

تحرص منطقة JCPS التعليمية على إبقاء األخوة مًعا في المدارس العنقودية عندما يحدد الوالدان 	 
مدرسة األخ كخيار أول. كما تراعي المنطقة التعليمية أيًضا اختيار الوالدين، والمساحة المتوافرة، وعنوان 

منزل الطالب، والتنوع الطلبي عند إلحاق الطلب بالمدارس. ولكن نظًرا للقيود التي قد ُتفرض بسبب 
األعداد، قد ال يمكن قبول اختيار المدرسة األول لجميع األسر.

معلومات مهمة
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خريطة المجموعات العنقودية

مجموعات المدراس االبتدائية العنقودية
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نظرة عامة على المدراس العنقودية

 Alex R. Kennedy Elementary مدرسة 

االبتدائية......................................................... 43

58 ................. مدرسة Atkinson Academy االبتدائية

28 ......... مدرسة Auburndale Elementary االبتدائية

مدرسة Bates Elementary االبتدائية................... 44

مدرسة Blake Elementary االبتدائية................... 32

مدرسة Bloom Elementary االبتدائية.................. 62

33 ............. مدرسة Blue Lick Elementary االبتدائية

مدرسة Bowen Elementary االبتدائية................. 50

 Breckinridge-Franklin Elementary مدرسة

االبتدائية......................................................... 59

54 .................... مدرسة Byck Elementary االبتدائية

مدرسة Camp Taylor Elementary االبتدائية........ 36

مدرسة Cane Run Elementary االبتدائية............ 24

مدرسة Chancey Elementary االبتدائية.............. 51

مدرسة Chenoweth Elementary االبتدائية.......... 59

37 .............. مدرسة Cochran Elementary االبتدائية

47 ............ مدرسة Cochrane Elementary االبتدائية

 Coleridge-TaylorMontessori Elementary مدرسة

االبتدائية......................................................... 55

مدرسة Coral Ridge Elementary االبتدائية......... 33

25 ........ مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية

مدرسة Dixie Elementary االبتدائية.................... 19

55 ................... مدرسة Dunn Elementary االبتدائية

20 ......... مدرسة Eisenhower Elementary االبتدائية

63 ........... مدرسة Engelhard Elementary االبتدائية

مدرسة Fairdale Elementary االبتدائية............... 34

45 ................ مدرسة Farmer Elementary االبتدائية

مدرسة Fern Creek Elementary االبتدائية.......... 45

60 .................... مدرسة Field Elementary االبتدائية

20 ... مدرسة Foster Traditional Academy االبتدائية

مدرسة Frayser Elementary االبتدائية................ 29

مدرسة Goldsmith Elementary االبتدائية............ 51

21 ......... مدرسة Greenwood Elementary االبتدائية

مدرسة Gutermuth Elementary االبتدائية........... 25

39 ............. مدرسة Hartstern Elementary االبتدائية

63 .......... مدرسة Hawthorne Elementary االبتدائية

34 .......... مدرسة Hazelwood Elementary االبتدائية

48 ..................... مدرسة Hite Elementary االبتدائية

37 .......... مدرسة Indian Trail Elementary االبتدائية

29 .................. مدرسة Jacob Elementary االبتدائية

44 ..... مدرسة Jeffersontown Elementary االبتدائية

 Johnsontown Road Elementary مدرسة 

االبتدائية......................................................... 21

 Kennedy Montessori Elementary مدرسة 

االبتدائية......................................................... 22

مدرسة Kenwood Elementary االبتدائية............. 30

مدرسة Kerrick Elementary االبتدائية................. 26
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48 ..... مدرسة Klondike Lane Elementary االبتدائية

40 ............... مدرسة Laukhuf Elementary االبتدائية

16 .................. مدرسة Layne Elementary االبتدائية

56 ................... مدرسة Lowe Elementary االبتدائية

مدرسة Luhr Elementary االبتدائية..................... 40

 Martin Luther King Jr. Elementary مدرسة

االبتدائية......................................................... 60

64 ................ مدرسة Maupin Elementary االبتدائية

 McFerran Preparatory Academy مدرسة 

االبتدائية......................................................... 30

مدرسة Medora Elementary االبتدائية................ 17

مدرسة Middletown Elementary االبتدائية.......... 52

مدرسة Mill Creek Elementary االبتدائية............ 26

31 ........ مدرسة Minors Lane Elementary االبتدائية

 Norton Commons Elementary مدرسة 

االبتدائية......................................................... 53

52 ................. مدرسة Norton Elementary االبتدائية

41 .............. مدرسة Okolona Elementary االبتدائية

61 .............. مدرسة Portland Elementary االبتدائية

مدرسة Price Elementary االبتدائية.................... 49

41 .......... مدرسة Rangeland Elementary االبتدائية

مدرسة Rutherford Elementary االبتدائية........... 35

22 .............. مدرسة Sanders Elementary االبتدائية

مدرسة Semple Elementary االبتدائية................ 31

27 ........... مدرسة Shacklette Elementary االبتدائية

مدرسة Shelby Traditional Academy االبتدائية... 61

38 ............ مدرسة Slaughter Elementary االبتدائية

42 ............... مدرسة Smyrna Elementary االبتدائية

64 ....... مدرسة St. Matthews Elementary االبتدائية

17 ......... مدرسة Stonestreet Elementary االبتدائية

53 ............... مدرسة Stopher Elementary االبتدائية

18 ............... مدرسة Trunnell Elementary االبتدائية

49 .................... مدرسة Tully Elementary االبتدائية

مدرسة Watterson Elementary االبتدائية............ 46

27 ........... مدرسة Wellington Elementary االبتدائية

مدرسة Wheatley Elementary االبتدائية............. 65

46 .............. مدرسة Wheeler Elementary االبتدائية

مدرسة Wilder Elementary االبتدائية.................. 57

23 ............ مدرسة Wilkerson Elementary االبتدائية

مدرسة Wilt Elementary االبتدائية...................... 42

57 .... مدرسة Zachary Taylor Elementary االبتدائية
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إننا، في مدرسة Layne Elementary االبتدائية، نؤمن بأنه يمكن لكل طفل 
أن يصل إلى مستويات عالية من التعلم. ومن ثّم فإن موظفي المدرسة يتحملون 
مسؤولية تعليم جميع الطلب حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى إمكاناتهم التعليمية. 

كما إننا نهتم بكل طالب ونشجعه على أن يكون متعاوًنا ومحترًما لآلخرين.

ع نظام Layne House System على بناء مجتمع مدرسي قوي  وُيشجِّ
ُتبَنى فيه علقات طويلة األجل مع جميع أصحاب المصلحة، وليس مع المعلمين 

والطلب فحسب، ويتعلم فيه الطلب مهارات تدوم مدى الحياة، مثل اإلنجاز 
والشجاعة والتصميم والنزاهة والتفاؤل، ويردون فيه الجميل للمجتمع محلًيا 

وعالمًيا من خلل المشاريع الخدمية على مدار العام.

الشعار: يمكن لقادة مدرسة Layne أن يصلوا لمستويات عالية.

أهم مميزات المدرسة: 
• (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

تتميز بالتكامل التكنولوجي الشامل من خلل معمل كمبيوتر يعمل به مدرس  •
تكنولوجيا بدوام كامل، وسبورة ذكية، وثلثة أجهزة كمبيوتر للطلب في كل 

فصل دراسي، وبرامج قائمة على التكنولوجيا

ُتَقدِّم برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP) ذا المستوى الذهبي. •

توفر فرص القيادة الطلبية، مثل مجلس الطلب. •

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم، و Layne House System الذي  •
يستخدم المشاركة المدنية، و National Beta Club (نادي بيتا الوطني)، 

 .Metro Leadership Foundation’s C.S.I وبرنامج مؤسسة
للقراءة لطلب الصف األول.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة بعد المدرسية، مثل الكرة الطائرة وسباقات  •
المضمار وكرة السلة والتشجيع والشطرنج والفريق األكاديمي.

مدرسة Layne Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8290 (502)  9831 East Avenue, Louisville, KY 40272 :العنوان

تسجيل الطلب: 349 الناظر: كاساندرا هايز 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/layne :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدارس
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ت المدرسية الممتدة
 الخدما

مركز الموارد األسرية
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مدرسة Medora Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8298 (502)  11801 Deering Road, Louisville, KY 40272 :العنوان

تسجيل الطلب: 442 الناظر: بيث بالمر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Medora :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Stonestreet االبتدائية، آلخذون على عاتقنا أن نكون 
أفضل مدرسة ابتدائية في منطقة JCPS التعليمية من خلل تنفيذ األساليب 

والتقنيات التي يتم تبنِّيها وممارستها عالمًيا لتشجيع متعلمي القرن الحادي 
والعشرين ودعمهم. كما إننا نوفر بيئة تعليمية راعية وحاضنة يمكن 

للطلب من خللها تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات. وتساعد مدرسة 
Stonestreet الطلب أيًضا على تطوير مهاراتهم التي تمكِّنهم من أن 

يتخذوا قرارات مناسبة وأن يصبحوا مواطنين مسؤولين في المجتمع.

الشعار: متعلمو اليوم هم قادة الغد

أهم مميزات المدرسة: 
• .(ESL) ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ُتَقدِّم أنشطة طلبية، مثل الفريق األكاديمي، والكرة الطائرة، وسباق  •
اختراق الضاحية، وكرة السلة، والتشجيع، والفرقة الموسيقية، 

واألوركسترا.

ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة (HPSE)، نعزز  •
فيها الخيارات الصحية للطلب.

ُتَقدِّم أحداًثا ُأَسرية، مثل ليالي الرياضيات ومحو األمية، وعرض المواهب،  •
ووجبة اإلفطار مع سانتا، باإلضافة إلى أحداث الخريف والربيع الخاصة.

معترف بها كإحدى مدارس برنامج كل النجوم للرعاية المبكرة والتعليم  •
المبكر.

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) النشطة. •

ُتَقدِّم برنامج انعاش القراءة •

ُتَقدِّم مشروع المدارس الرحيمة •

مدرسة Stonestreet Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8333 (502)  10007 Stonestreet Road, Louisville, KY 40272 :العنوان

تسجيل الطلب: 423 الناظر: دوني بومكر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/stonestreet :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Medora Elementary االبتدائية، نسعى جاهدين لخلق 
بيئة راعية وحاضنة، ُتعزز الصحة والعافية والكفاءة االجتماعية والتحصيل 

األكاديمي لكل طالب. كما إننا نوفر بيئة تعليمية آمنة وراعية، ونشجع 
التطور األكاديمي واالجتماعي، ونجهز كل طالب للمستوى التالي من التعلم. 

وعلوة على ذلك، فإّن مدرسة Medora تراقب أداء كل طالب يومًيا، وُتنفِّذ 
ممارسات قائمة على البحث، وتهدف إلى تقديم خدمات التعليم بالطريقة التي 
يمكن للطلب أن يتعلموا من خللها. وبفضل شراكاتنا مع الموظفين واآلباء 

والمجتمع ككل، سنضمن أن يحقق كل طالب أفضل ما لديه من إمكانات.

الشعار: سأبذل اليوم قصارى جهدي ألحقق أفضل ما لدي. نتميز باالحترام 
وتحمُّل المسؤولية واالستعداد للتعلم.

أهم مميزات المدرسة: 
•  (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

•  Leader in Me معترف بها كإحدى المدارس التي تستخدم منهج
والتي تركز على تعلُّم وتجربة "العادات السبع لستيفن آر كوفي" إلنشاء 

مجتمعات صفية راعية وتنمية المهارات القيادية لدى جميع طلبنا. ونحن 
نستخدم منهج Leader in Me لتعليم العادات السبع ومناقشة طرق 

تنفيذها في المنزل والمدرسة.

•  Primary Talent Pool توفِّر فرًصا تعليمية قوية لطلب برنامج
(مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين) (من الروضة حتى الصف 

الثالث) وبرنامج Gifted and Talented (المتفوقون والموهوبون) 
 Gifted and) (الصفان الرابع والخامس) من خلل معلم موارد برنامج

Talented) المتفوقين والموهوبين التابع لمنطقتنا التعليمية. ويضمن 
معلمو الفصل الدراسي تطبيق التمايز إلثراء العملية التعليمية وتسريع 

وتيرتها على مدار اليوم وفي المناهج الدراسية.

تطبِّق استراتيجيات التدخل في القراءة لطلب الروضة وحتى الصف  •
الثاني باستخدام نموذج مختبر القراءة. حيث يتنقل الطلب خلل ثلث 

محطات لتلقي درس إضافي في القراءة الموجهة، ودروس في الصوتيات/
العمل على الكلمات، ودعم في الكتابة.

ُتَقدِّم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين باستخدام أجهزة  •
Chromebooks، وأجهزة iPad، والسبورات الذكية، ومختبر العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والمعلمين المعتمدين من 

.Google

تشمل المجاالت الخاصة مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  •
(STEM)، والتربية البدنية (PE)، والفنون والعلوم اإلنسانية، والمكتبة.

ُتَقدِّم العديد من األلعاب الرياضية، مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة  •
القدم والتشجيع.

ُتَقدِّم أيًضا مجموعة كبيرة من األنشطة، مثل برنامج قيادة تكنولوجيا  •
الطلب (STLP)، ودوريات السلمة، واالستدعاء السريع، والجيتار، 

والفرقة الموسيقية، واألوركسترا.

تشمل األنشطة األخرى Turkey Trot (رقصة الديكة الرومية)،  •
و Field Day (اليوم الميداني)، و Pancakes and PJs، و 

Spring Fling، و Jump Rope for Heart (نط الحبل من أجل 
 Talent Show (سباق الدراجات)، و Bicycle Rodeo القلب)، و

(عرض المواهب)، و Y5210، و Career Day (يوم الِمهن)، و 
 Math/Literacy Night وسباق األلوان، و ،.Watch D.O.G.S

(ليلة الرياضيات/محو األمية).

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) النشطة للغاية والحائزة  •
على جوائز.

تضم 12 معلًما لمشروع بيلرمين لمحو األمية، و 7 معلمين للحساب  •
المتزايد، و 5 معلمين للتعاون في التصميم الرياضي

بها مدرب صحة عقلية يعمل بدوام كامل ومدرب لتعليم األطفال  •
االستثنائيين (ECE)، سيدعم األسر والموظفين لتلبية االحتياجات 

المتنوعة لجميع الطلب.

https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Medora
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/stonestreet
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الرؤية: تشجع مدرسة Trunnell االبتدائية جميع طلبها على أْن يحققوا أفضل 
ما لديهم من إمكانات وأن يصبحوا مغيِّرين إيجابيين للعالم.

الشعار: توقَّع التميز: اوصل، علِّم، انجح.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خبرات تعليمية من خلل المبادرات والبرامج التعليمية المقدمة من  •

Jan Richardson Reading و Bridges Math : المنطقة التعليمية

توفِّر فرص القيادة الطلبية، مثل برنامج مجلس الطلب. •

ُتَقدِّم العديد من األنشطة اللمنهجية، مثل كرة القدم الَعَلم، وكرة القدم، وكرة  •
السلة، والكرة الطائرة، والتشجيع، وفريق الرقص، والفريق األكاديمي، ونادي 

الشطرنج، ونادي العلوم.

دروس اللغات العالمية (اللغة اإلسبانية). •

ُتَقدِّم أحداًثا أسرية، مثل ليالي محو األمية والرياضيات. •

• .(ESL) ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

• .Leader in Me ُتَقدِّم برنامج

مدرسة Trunnell Elementary االبتدائية
العنوان: St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214 7609     الهاتف: 485-8337 (502)

الناظر: ستيفاني سميث     تسجيل الطلب: 458
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/trunnell :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/trunnell
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إننا مجتمع تعليمي محترف، يكرس وقته لتحسين مهارات المعلمين ومعارفهم 
من خلل الدراسة التعاونية وتبادل الخبرات والحوار المهني، وتحسين 

التطلعات التعليمية واإلنجازات وتحصيل الطلب من خلل القيادة وعملية 
التدريس األقوى.

الشعار: طلب مدرسة Dixie هم قلب المجتمع ومستقبله.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج مجموعة (Primary Talent Pool) طلب المرحلة  •

االبتدائية الموهوبين وبرنامج المستوى المتقدم.

ُتَقدِّم منتجات وأدوات التعلم العميق بناًء على تجارب التعلم األصيلة  •
المصممة لتعزيز مهارات النجاح المحددة في ملف تعريف الخريج - 

Backpack of Success Skills (حقيبة مهارات النجاح).

ُتَقدِّم خطط تسريع ومعالجة يومية من خلل تعليم المجموعات الصغيرة  •
المقصود، وبرنامج المستوى المتقدم، والخدمات المدرسية الممتدة 

(ESS)، و Lexia Core 5، وبرنامج Study Island للتعلم.

تستخدم التكنولوجيا المتكاملة في جميع أنحاء المدرسة؛ وعربات أجهزة  •
Chromebook المحمولة والسبورات الذكية في جميع الفصول 

الدراسية؛ وأحدث تقنيات السبورات الذكية في مكتبتنا/مركزنا التكنولوجي. 
وتشمل تقنيات الفصول الدراسية اإلضافية كاميرات المستندات وأجهزة 
.iPad الكمبيوتر المحمولة لمراكز التعلم والقارئات اإللكترونية وأجهزة

• (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

ُتَقدِّم برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، والفرقة الموسيقية،  •
وكرة السلة لألوالد والبنات، والتشجيع، والكرة الطائرة، وسباق اختراق 
 Men of Quality الضاحية، والمجلس االستشاري للطلب، وبرنامج

(رجال الجودة) وبرنامج توجيه الرجال للرجال (M2M)، ومبادرات/
برامج المكافآت المتعددة التي تركز على المواطنة والقيادة والحضور، مثل 

.DOJO طالب األسبوع" لكل فصل دراسي ومكافآت"

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الحائزة على جوائز  •
ومركز الموارد األسرية (FRC) الممتاز.

يتعرض جميع الطلب يومًيا لبرنامج تعزيز استراتيجيات التفكير البديل  •
(PATHS) التعليمي االجتماعي/العاطفي.

مدرسة Dixie Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8238 (502)  10201 Casalanda Drive, Louisville, KY 40272 :العنوان

تسجيل الطلب: 321 الناظر: شون بورلي 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Dixie :الموقع اإللكتروني
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إننا في مدرسة Eisenhower Elementary االبتدائية متعلمون! وقادة! 
ونسور! نسعى جاهدين لتوفير الفرص لجميع الطلب لمساعدتهم على اكتساب 

المهارات األكاديمية واالجتماعية اللزمة ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعنا 
الديمقراطي. كما توفر مدرستنا بيئة آمنة وراعية تدعم نجاح جميع الطلب.

أهم مميزات المدرسة: 
•  ،Chromebook ُتَقدِّم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين من خلل أجهزة

ومختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومحطات 
عمل الفصول الدراسية، وأجهزة iPad، والسبورات الذكية، والمعلمين 

.Google المعتمدين من

تلتزم بتقديم خبرات تعلم أعمق وأفضل للطلب مع خلل جميع الموظفين  •
 Buck Institute for Education in Project-Based بين في المدرَّ

Learning (معهد باك للتعليم-التعلم القائم على المشاريع).

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم القوي وفصول مجموعة الطلب الموهوبين،  •
وتوفر فرص التعلم السريع.

تشمل العروض اللمنهجية التي ُتقام على مدار العام سباق اختراق الضاحية،  •
والكرة الطائرة، وكرة السلة، والتشجيع، وكرة القدم الَعلم، والرماية، 

والجولف، والتنس، وقوة الفتيات، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وِعلم 
الروبوتات، والكاراتيه، والدراما، ودوريات السلمة، ومجلس الطلب.

تشمل برامج اإلثراء مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  •
(STEM Lab)، والتربية البدنية (PE)، والفن، والموسيقى، واللغة 

الفرنسية، والمكتبة.

تشمل الشراكات المجتمعية Disney in Schools (ديزني في المدارس)،  •
ومدارس التميُّز في تعزيز الصحة، و First Tee of Louisville، وحديقة 

حديقة حيوان لويزفيل.

يتم دعم التعلم الشخصي من خلل التعليمات والتدخلت وخدمات تعليم  •
 Moby Max و Study Island وبرنامج (ECE) األطفال االستثنائيين

.Accelerated Reader و

مدرسة Eisenhower Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8244 (502)  5300 Jessamine Lane, Louisville, KY 40258 :العنوان

تسجيل الطلب: 568 الناظر: كوني جيه سترانج 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower :الموقع اإللكتروني

إّن مهمتنا في مدرسة Foster تتمثل في "لمس القلوب، وتعليم العقول"، والسعي 
الحثيث من أجل ضمان نجاح جميع الطلب أكاديمًيا واجتماعًيا وعاطفًيا. وبفضل 

تعاونكم معنا، سنزود الطلب بالمهارات اللزمة لعيش حياة ناجحة ومنِتجة 
تضمن استعدادهم للحياة الجامعية و/ أو المهنية التي يختارونها.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم البرنامج الجاذب التقليدي (يسير طلب البرنامج الجاذب التقليدي التابع  •

لمدرسة Foster نحو حضور مدرسة جاذبة إعدادية تقليدية.)

تتَّبع سياسة الزي الموحد •

ُتَقدِّم العديد من األنشطة األكاديمية واللمنهجية، مثل برنامج قيادة  •
تكنولوجيا الطلب (STLP)، والدراما، وكرة السلة، والتشجيع، والرقص، 

.(ESS) واألوركسترا، والجوقة، والخدمات المدرسية الممتدة

َيحضر كل طالب ستة دروس في مجاالت مختلفة، تتضمن التربية البدنية  •
(PE) والفنون والموسيقى والمكتبة ومختبر الكمبيوتر والمهارات االجتماعية 

كل أسبوع.

تستخدم تقنية السبورات الذكية في كل فصل دراسي، وتوفر أجهزة  •
Chromebook للطلب، وتقدم معمل أجهزة iPad متنقًل.

تتميز بمرافقها الجميلة في حرم تعليمي تبلغ مساحته 40 فداًنا •

مدرسة Foster Traditional Academy االبتدائية
الهاتف: 485-8253 (502)  1401 S. 41st Street, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 573 الناظر: ليتيشا يونج 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Eisenhower
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fostertraditionalacademy/home
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إّن مهمتنا في مدرسة Greenwood Elementary االبتدائية تتمثل في 
إعداد الطلب ليكونوا مستعدين أكاديمًيا واجتماعًيا للمرحلة اإلعدادية وما 
بعدها. كما إننا سنوفر بيئة تعليمية آمنة ومنصفة، تعزز التوقعات العالية 

والتعليم العالي الجودة لجميع الطلب في كل فصل دراسي. وسيتم االعتراف 
بمدرسة Greenwood كمدرسة نموذجية تقدم مستويات عالية من التدريس 
والتعلم والثقافة المدرسية اإليجابية. وسيكون طلب Greenwood سفراء 

متعاونين ومبدعين وعالميين ومرنين يؤثرون بشكل إيجابي على المدرسة 
والمجتمع.

الشعار: المجتمع والرحمة وااللتزام

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برامج أكاديمية لجميع المتعلمين، مثل برنامج المستوى المتقدم،  •

والخدمات المدرسية الممتدة (ESS)، والتدخلت/المساندات القائمة على 
األبحاث.

تتميز بتنفيذ التدخلت الداعمة للسلوك اإليجابي (PBIS) بأمانة. •

تعزز القيادة من خلل برامج مثل دورية السلمة وسفراء الطلب •

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة بعد المدرسية، مثل كرة السلة وكرة القدم  •
والتشجيع وسباق اختراق الضاحية والكرة الطائرة والفرقة الموسيقية 

واألوركسترا ودوريات السلمة والدراما والفريق األكاديمي.

• (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

توفر تجارب تعليمية غنية بالتكنولوجيا من خلل التكنولوجيا الذكية  •
وأجهزة iPad وأجهزة Chromebook لكل طالب

•  Greenwood Color ُتَقدِّم أحداًثا ُأسرية ومجتمعية متفردة، مثل
Walk السنوي ومهرجان الخريف وليالي الطبخ والرقصات والمعارض 

الطلبية.

مدرسة Greenwood Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8260 (502)  5801 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 :العنوان

تسجيل الطلب: 438 الناظر: جميرا جونسون 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Greenwood :الموقع اإللكتروني

يتميز طلب مدرسة Johnsontown Road بأنهم متعلمون بارعون 
وقادرون على اتخاذ القرارات بناًء على العقل والعاطفة والفهم.

ع مدرسة Johnsontown Road الجميع على التفكير  المهمة: ُتشجِّ
النقدي والتعاون المثمر في بيئة تعليمية داعمة وحاضنة.

الرؤية: نحن متعلمون محترمون ومسؤولون ومرنون في مدرسة 
.Johnsontown Road

الشعار: متعلمو اليوم هم قادة الغد

أهم مميزات المدرسة: 
•  (Primary Talent Pool) ُتَقّدم برنامًجا دراسًيا للمشاركين في برنامج

مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين والمتعلمين ذوي المستوى 
المتقدم، باإلضافة إلى التدخل في جميع مستويات القدرة ودعمها.

ُتَقدِّم خدمات التعلم المتمركز حول الطالب باستخدام التقنيات الحديثة، مثل  •
السبورات الذكية، وأجهزة iPad، وجهاز Chromebook لكل طالب 

في جميع الفصول الدراسية، وأجهزة العرض، والماسحات الضوئية، 
وكاميرات المستندات، ومختبر الكمبيوتر المحدَّث.

توفر فرًصا قيادية، مثل جمعية الشرف الوطنية للمرحلة االبتدائية،  •
ومجلس الطلب، ودوريات السلمة، ومشاريع خدمة المجتمع.

ُتَقدِّم العديد من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي (االستدعاء  •
السريع وحل المشاكل المستقبلية)، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، 

وكرة السلة، والتشجيع، والكرة الطائرة، وسباق اختراق الضاحية، ونادي 
الدراما، والجوقة، ونوادي اإلثراء.

• (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

تحصل على تصنيفات عالية في استطلعات رضا الوالدين عن التعليم  •
والتمكين والقيادة والتعلم (TELL) والتعليم المتقدم.

ُتَقدِّم برنامج VEX Robotics للطلب مع مسابقات في برمجة  •
الكمبيوتر.

تقيم شراكة مع شركة Dynacraft المجاورة في العلوم والتكنولوجيا  •
(STEM) والهندسة والرياضيات

• .(UofL) التابع لجامعة لويزفيل ABRI تقيم شراكة مع برنامج

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) المتميزة، التي ترعى  •
األنشطة على مدار العام الدراسي.

مدرسة Johnsontown Road Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8278 (502)     7201 Johnsontown Road :العنوان

تسجيل الطلب: 255 الناظر: ستيفن هوارد                
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/johnsontown :الموقع اإللكتروني
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تتمثل مهمتنا في تثقيف الطلب في شتى النواحي من خلل توفير فرص تعليمية 
حقيقية إلعدادهم ليكونوا مواطنين عالميين. ويبدأ هذا العمل حًقا في اللحظة التي 

يدخل فيها طفلك هذا العالم. وبصفتك الوالد والمعلم األول لطفلك، فإنك تؤدي 
دوًرا مهًما في نجاحه. ومن ثّم فإننا نرحب بك كشريك أساسي معنا في تعليم 

طفلك.

الشعار: العمل الجماعي يحقق األحلم.

أهم مميزات المدرسة: 
•  Primary Talent) ُتَقدِّم برامج أكاديمية لجميع المتعلمين، مثل برنامج

Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين، وبرنامج المستوى 
المتقدم، والخدمات المدرسية الممتدة (ESS)، والتدخلت/المساندات القائمة 

على األبحاث.

ُتَقدِّم أنشطة المنهجية: الفرقة الموسيقية، وكمان سوزوكي، وكرة السلة،  •
والتشجيع، وفريق الرقص، وفريق الرقص بالخطوات، وكرة القدم العلم، 

 Girls on the والفريق األكاديمي، واألوركسترا، ودوريات السلمة، و
Run، والكرة الطائرة، و Kickfit Soccer، واالستدعاء السريع، وفتيات 

 Young (رجال الجودة)، وبرنامج Men of Quality الكشافة، وبرنامج
Gentlemen Cub (نادي الشباب).

ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من األندية، مثل الروبوتات، ومجلس الطلب، ونادي  •
التدوين الصوتي، والفتيات الموهوبات، ونادي الحديقة، وفريق اللطائف، و 

Girls Who Code، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، والنادي 
البيئي

•  ،iPad توفر أجهزة تكنولوجية لكل طالب في كل فصل دراسي، مثل أجهزة
وأجهزة Chromebook، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والشاشات الذكية

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الفعالة، التي ترعى األنشطة  •
على مدار العام الدراسي.

إّن مهمتنا في مدرسة Sanders Elementary االبتدائية تتمثل في إقامة 
مجتمع تعليمي تعاوني يحرص على تعليم جميع الطلب وتمكينهم وإلهامهم 

ليكونوا متعلمين مدى الحياة. كما إننا نقدم خدمات التدريس بطرق تجعل كل 
طالب يتعلم حتى يصل ألعلى المستويات. وتعتبر التوقعات العالية والتعلم 

األصيل والمساواة بمثابة األسس التي تقوم عليها مدرسة Sanders والتي تتيح 
لطلبنا أن يكونوا واثقين ومستعدين ومهذبين.

الشعار: نختار النجاح لكل طالب، في كل يوم، مهما كلف األمر!

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي، والرماية،  •

 Girlsوالكرة الطائرة، وكرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، و
on the Run، والروبوتات.

ُتَقدِّم برامج اآلالت المتخصصة، مثل برنامج كمان وايسبرج سوزوكي  •
والفرقة الموسيقية واألوركسترا.

ُتَقدِّم تعليًما عالي المستوى يركز على الطالب باستخدام أحدث التقنيات، مثل  •
السبورات الذكية وأجهزة Chromebooks وأجهزة العرض والماسحات 

.Chrome الضوئية وكاميرات المستندات ومختبر

تشمل المجاالت الخاصة مشروع المدارس الرحيمة (CSP)، والفن،  •
والموسيقى، والمكتبة/الوسائط، ومختبر Chrome/العلوم، والتكنولوجيا 

.(STEM) والهندسة والرياضيات

توفر فرًصا للقيادة الطلبية، مثل مجلس الطلب، وفريق النشرة اإلخبارية،  •
ودوريات السلمة، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، ومشروع 

قيادة المجتمع على مستوى الصف الدراسي

ُتَقدِّم أحداًثا ُأسرية، مثل ليالي الرياضيات ومحو األمية، وعرض المواهب،  •
وأحداث الخريف والربيع الخاصة، وتكريم الطلب بالجوائز.

ُتَقدِّم خدمات دعم األسرة من خلل مركز الموارد األسرية (FRC) المتميز. •

مدرسة Sanders Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8322 (502)  8408 Terry Road, Louisville, KY 40258 :العنوان

تسجيل الطلب: 373 الناظر: أليسون دالجرين  
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders :الموقع اإللكتروني

مدرسة Kennedy Montessori Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8280 (502)  3800 Gibson Lane, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 460 الناظر: ديانا جونز 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedy-montessori :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Sanders
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kennedy-montessori
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د مدرسة Wilkerson Elementary االبتدائية طلبنا بالدعم اللزم  ُتزوِّ
بالشراكة مع المنطقة التعليمية واآلباء والمجتمع إلتاحة الفرصة لكل طالب 

لتحقيق مستويات عالية والتخرج من مدرسة Wilkerson وهو مستعد 
للخطوة التالية في حياته التعليمية.

أهم مميزات المدرسة: 
تتميز بالركائز الست للشخصية: الجدارة بالثقة، والمسؤولية، والرعاية،  •

واالحترام، واإلنصاف، والمواطنة.

م إنجازات الطلب في اجتماعات المدينة الشهرية. • ُتكرِّ

• .(HPSE) ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

العديد من األنشطة بعد المدرسية، مثل كرة السلة والتشجيع والكرة الطائرة  •
وسباق اختراق الضاحية والفريق األكاديمي والنادي الفني.

توفر الوسائل التكنولوجية في كل فصل دراسي، مثل أجهزة الكمبيوتر  •
المكتبية للطلب، والسبورات الذكية، وكاميرات المستندات.

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الفّعالة للغاية ومن  •
الكنائس والشركات المحلية كذلك.

يوفر فرًصا للقيادة، مثل سفراء الطلب ودوريات السلمة. •

مدرسة Wilkerson Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8351 (502)  5601 Johnsontown Road, Louisville, KY 40272 :العنوان

تسجيل الطلب: 440 الناظر: تريسي دوربين  
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home :الموقع اإللكتروني

2 
دية

قو
لعن

ة ا
وع

جم
الم

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/wilkersonelementaryschool/home
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إننا، في مدرسة Cane Run، نؤمن بتعليم الطفل في شتى المجاالت. ونعمل 
كل يوم على توفير تجارب تعليمية آمنة ومحفِّزة ومثيرة للتحدي لضمان استعداد 
جميع الطلب للنتقال للمرحلة التعليمية التالية. ونتطلع إلى إعداد طلبنا ليكونوا 
مستقلين ومتعلمين مدى الحياة، ونهدف إلى تزويدهم بمهارات تعلم القرن الحادي 

والعشرين التي سيحتاجون إليها لتحقيق النجاح طوال حياتهم.

الشعار: تدريس ونظر بعين االعتبار للمستقبل

أهم مميزات المدرسة: 
تتميز بقلة أعداد الطلب في الفصول. •

ُتَقدِّم أنشطة ورياضات بعد مدرسية •

تستخدم أجهزة Chromebook وأجهزة iPad والتقنيات األخرى في  •
العملية التعليمية.

ُتَقدِّم خدمات المكتبة، والتربية البدنية (PE)، والفنون، والموسيقى، والعلوم  •
.(STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مدرسة ديزني الموسيقية. •

ُتَقدِّم برنامج الفواكه والخضروات الطازجة لجميع الطلب. •

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من خدمات دعم األسرة. •

مدرسة Cane Run Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8223 (502)  3951 Cane Run Road, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 331 الناظر: مايكل ألكسندر 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/canerunelementary/home :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدارس
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س مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية جهودها  الشعار: تكرِّ
إلعداد طلبنا للمستويات التعليمية التالية من خلل منهج أكاديمي صارم في 

مجتمع عطوف ورحيم.

أهم مميزات المدرسة: 
تتميز مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية بصغر أحجام  •

فصولها الدراسية التي تضم 20 طالًبا في كل فصل دراسي من الصف 
األول إلى الصف الخامس.

يعمل المعلمون مع مجموعات صغيرة من الطلب يومًيا في مادة القراءة  •
والرياضيات، مما يوفر لهم دعًما فردًيا مكثًفا وجماعًيا صغيًرا.

•  Crums بمدرسة (STLP) فاز أعضاء برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب
Lane  على مستوى الوالية في ثماني سنوات خلل السنوات العشر 

الماضية.

ُتَقدِّم العديد من البرامج اللمنهجية للطلب، مثل كرة القدم الَعلم،  •
والشطرنج، والتشجيع، والكرة الطائرة، وكرة السلة، ودوريات السلمة، 

ومجلس الطلب، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وكرة القدم، وبرنامج 
STLP، وفريق النشرة اإلخبارية.

يتيح مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للطلب  •
فرًصا لتعلم أعمق في جميع المستويات الصفية.

تعمل أجهزة Chromebook وأجهزة iPad وأحدث أشكال التكنولوجيا  •
على إشراك الطلب بنشاط في النهج التعليمي الواقعي يومًيا.

تم تجديد حرم مدرسة Crums Lane عن طريق إدخال العديد من  •
التحديثات في المبنى واألرضيات والملعب.

تشجع مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية اأُلسر على  •
المشاركة في ليالي اأُلسر الشهرية ومآدب الغداء وأنشطة العطلت 

الخاصة واالحتفاالت. وتدعم رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) مدرسة 
Crums Lane بنشاط من خلل أنشطة ترفيهية إضافية لأُلسر.

تشارك مدرسة Crums Lane في برنامج المدارس الرحيمة الذي  •
يستخدم استراتيجيات اليقظة الذهنية لدعم نمو الطلب وتطورهم أسبوعًيا.

•  PAW االبتدائية احتفاالت Crums Lane Elementary ُتَقدِّم مدرسة
Celebrations أسبوعية كل يوم جمعة، واحتفاالت وأنشطة تعليمية 

أخرى ممتعة لجميع الطلب.

تتيح مدرسة Crums Lane لجميع الطلب الفرصة للمشاركة في  •
برنامج الفواكه والخضروات الطازجة والمشاركة في أحد عروض ديزني 

الموسيقية.

تشجع مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية على القيادة من  •
خلل برنامج Ladies of Leadership (السيدات القائدات) وبرنامج 

Distinguished Gentlemen (الرجال المتميزون) بالتعاون مع 
شركاء المجتمع.

مدرسة Crums Lane Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8236 (502)  3212 S. Crums Lane, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 381 الناظر: آنا بيرد 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Gutermuth، نؤمن برعاية الطلب واالهتمام بهم كما 
لو كانوا أبنائنا. ونقدم فرًصا تعليمية ممتازة، وموظفين مؤهلين تأهيًل عالًيا، 

وأنشطة وفعاليات متميزة لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات الطلب 
واهتماماتهم. وتتمثل مهمتنا في توفير خبرات عالية الجودة ومناسبة من 

الناحية التنموية من أجل التطور االجتماعي واألكاديمي لجميع الطلب في 
بيئة آمنة ومأمونة وراعية.

الشعار: Gutermuth: عقول عظيمة، مواقف إيجابية!

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم تعليًما جذاًبا قائًما على المعايير في بيئة متنوعة ومتعددة الثقافات. •

ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) من خلل أربعة معلمين  •
متفرغين ومعلَمين مساعَدين ثنائي اللغة.

ُتَقدِّم أعمال Disney in Schools (ديزني في المدرسة) المسرحية  •
 StageOne مسرح) StageOne Family Theatre بالتعاون مع

اأُلسري) وبرنامج الفنون المرئية.

مسرح القارئ األسبوعي، والصحة، والمكتبة/الوسائط، والفن. •

توفر فرًصا متعددة لتعلُّم أعمق قائم على المشاريع. •

تشمل المناهج اللمنهجية التشجيع وكرة السلة وسباق اختراق الضاحية  •
والفرقة الموسيقية واألوركسترا والفريق األكاديمي.

ُتَقدِّم برنامج انعاش القراءة. •

ُتَقدِّم مشروع المدارس الرحيمة •

يتم التحدث بأكثر من 16 لغة مختلفة. •

مدرسة Gutermuth Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8261 (502)  1500 Sanders Lane, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 359 الناظر: هيثر سكوت 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Gutermuth :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/crumslaneelementary/home
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Gutermuth
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الشعار: حيث يكبر طلب Kerrick ويتطورون

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات تعليمية مفيدة وجذابة وقائمة على المعايير. •

تستخدم أدب األطفال الكلسيكي لتعليم القراءة. •

ُتَقدِّم منهج رياضيات ومواد أخرى تعزز الفهم المفاهيمي لألرقام واألنماط  •
وحل المشاكل لدى كل طالب.

ُتَقدِّم أنشطة الفريق األكاديمي، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والتشجيع،  •
وسباق اختراق الضاحية، والرماية.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من خدمات دعم األسرة. •

توفر أحدث التقنيات في كل فصل دراسي. •

تضم معلمين ذوي مهارات عالية ومجهزين لتقديم خدمات تعليمية قوية وذات  •
.(NTI) صلة في الفصل الدراسي وأثناء التدريس غير التقليدي

 ُتَقدِّم أحداًثا ُأسرية، مثل ليالي محو األمية والرياضيات،  •
وعرض المواهب، والمهرجانات، ووجبات الغداء اأُلسرية.

برنامج المدارس الرحيمة التجريبي. •

رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الفعالة. •

الرؤية: أن نكون مدرسة التميُّز في القيادة الحضرية
الشعار: نصنع قادة للحياة!

أهم مميزات المدرسة: 
• Leader in Me تعتبر منارة معتمدة – تقدم برنامج

ُتَقدِّم برنامج Leadership Academy الجاذب - الذي يركز على العادات  •
السبع لستيفن كوفي - لمجموعات المدارس االبتدائية العنقودية من رقم 1 إلى 5.

توفر فرص قيادة للطلب من خلل مسؤولي الطلب وسفراء الفصل الدراسي. •

نوادي الصف الخامس. •

ُتَقدِّم خدمة التعلم االجتماعي العاطفي، وخيارات تعلم الطلب، وبرامج التوجيه،  •
وخطط التعلم الشخصي.

ُتَقدِّم سلسلة مؤتمرات، ورياضات وأنشطة المنهجية، وتعليًما مستجيًبا ثقافًيا. •

ُتَقدِّم خدمات التعلم المتمركز حول الطالب باستخدام العديد من الوسائل  •
التكنولوجية، مثل برامج Lexia و Dream Box، والسبورات الذكية 

في كل فصل دراسي، وكاميرات المستندات، وأجهزة iPad، وأجهزة 
Chromebook لكل طالب.

مدرسة الممارسة التصالحية (RP) والتدخلت الداعمة للسلوك اإليجابي  •
.(PBIS)

ُتَقدِّم الفواكه والخضروات الطازجة. •

تركز على ااُلسر: وُتَقدِّم مناسبات ليلية ُأسرية على مدار العام. •

مدرسة Mill Creek Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8301 (502)  3816 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 468 الناظر: الكيشا بوندز 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home :الموقع اإللكتروني

مدرسة Kerrick Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8284 (502)  2210 Upper Hunters Trace, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 375 الناظر: الدكتورة الواندا هازارد 
http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/ :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/mill-creek-leadership-academy/home
http://kerrick.jcps.schooldesk3.net/
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الشعار: مجتمع األبطال – ُنْخِرج البطل الذي في طفلك.

أهم مميزات المدرسة: 
ُمعتَرف بها من قبل الكومنولث فيما يخص تنفيذ التدخلت الداعمة للسلوك  •

.(PBIS) اإليجابي

• .(RP) مدرسة الممارسة التصالحية

حصلت على منحة ديزني للعروض الموسيقية في المدارس. •

ُتَقدِّم برنامج تحقيق اإلمكانات األكاديمية (RAP)، بدًءا من طلب  •
الروضة وحتى طلب الصف الثالث الذين قد يتأهلون لبرنامج المتفوقين 

والموهوبين.

طلب من خلفيات متنوعة يتحدثون بأكثر من 14 لغة. •

سبورات ذكية في كل فصل دراسي. •

تركز على اليقظة الذهنية والحركة والموسيقى (3 عناصر). •

ُتَقدِّم معمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات  •
.(STEAM)

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي، وكرة  •
.Girls on the Run السلة، وكرة القدم، والشطرنج، و

مدرسة Shacklette Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8325 (502)   5310 Mercury Drive, Louisville, KY 40258 :العنوان

تسجيل الطلب: 360 الناظر: كيفن جارنر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette :الموقع اإللكتروني

تهدف مدرسة Wellington إلى تحسين مستويات الطلب، وتتطلع إلى 
أن تكون مؤسسة أكاديمية تقدم مستوى عاٍل في األداء وتوفر بيئة حاضنة 

وراعية وتزرع ثقافة الصحة والعافية وتغرس حب التعلم الذي يضع األساس 
للطلب ليصبحوا قادة الغد. وتتمثل مهمتنا في تعليم جميع الطلب قيمة 

المجتمع واإلنجاز والعمل الجماعي والنجاح.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج الصحة والعافية للتعلم السريع الجاذب. •

ُتَقدِّم التثقيف بشأن الصحة والعافية واالستكشاف الوظيفي من خلل  •
الشراكات التجارية والليالي اأُلسرية والرحلت الميدانية.

•  Chromebook تضم أحدث التقنيات اللزمة لتعزيز التعلم، مثل أجهزة
وأجهزة iPad ومختبرين للكمبيوتر.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل الرياضات الجماعية،  •
ومن الحقل إلى الشوكة، ومجلس الطلب، والشطرنج، والفريق األكاديمي، 

وجمعية العلماء.

ُتَقدِّم خدمات التعلم القائم على المشاريع من خلل خدمة المجتمع، بما في  •
ذلك تغليف أغذية Love the Hungry لضحايا المجاعة والشراكة مع 

برنامج Pennies for Patients لمساعدة األطفال المصابين بسرطان 
الدم.

ُتَقدِّم خدمات للطلب واألسر المحتاجة إلى مساعدة في الدعم األكاديمي  •
واالجتماعي والعقلي واالقتصادي من خلل مستشار التوجيه، ومركز 

الموارد األسرية (FRC)، وممرضة المدرسة.

مدرسة Wellington Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8343 (502)   4800 Kaufman Lane, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 380 الناظر: براندي كارني  
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wellington :الموقع اإللكتروني
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https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Shacklette
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wellington
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إننا، في مدرسة Auburndale Elementary االبتدائية، نوفر بيئة تعلُّم 
شخصي حازمة، تحث على المشاركة، وتقدم خدمات حقيقية لتمكين جميع 

الطلب من تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات. كما يعمل موظفونا على خلق 
بيئة تعلُّم تعمل على تعزيز التعاون واإلبداع والتميز. وسيتم إلهام جميع طلب 

مدرسة Auburndale Elementary االبتدائية ليصبحوا متعلمين دائمين في 
طلب العلم ومواطنين مسؤولين وحريصين في عالمنا التنافسي المتنوع.

أهم مميزات المدرسة: 
تستخدم ممارسات تعليمية قائمة على البحث، مثل ورشة القراءة وورشة  •

الرياضيات والقراءة الموجهة ووحدات العلوم ومعايير التدريس العالمية.

ُتَقدِّم أنشطة إثرائية لطلب برنامج المستوى المتقدم. •

ُتَقدِّم برنامج تاريخ وتقدير الفنون المرئية والمسرحية. •

تستخدم أحدث التقنيات في الفصول الدراسية ومختبر الكمبيوتر. •

تعزز مشاركة اآلباء من خلل أنشطة مشاركة اآلباء واألسرة، ومجلس اتخاذ  •
القرار في المدرسة (SBDM)، وفرص التطوع.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية والمناهج الدراسية، مثل جمعية  •
الشرف الوطنية للمرحلة االبتدائية، ودوريات السلمة، وبرنامج قيادة 

تكنولوجيا الطلب (STLP)، وكرة السلة، والتشجيع، والكرة الطائرة، وكرة 
القدم، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، والجوقة، وأكثر من ذلك بكثير.

يوجد بها فريق عمل مهتم وملتزم، يركز على خلق بيئة تعليمية تتمركز حول  •
الطفل.

مدرسة Auburndale Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8204 (502)  5749 New Cut Road, Louisville, KY 40214 :العنوان

تسجيل الطلب: 596 الناظر: كاتونيا باركر 
http://auburndale.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

KY 841

I 264 EAST

I 65 S
O

U
TH

I 65 NO
RTH

I 264 WEST

D
IX

IE
 H

W
Y

PRESTO
N HW

Y

I 64 EASTBARDSTOWN RD

I 64 WEST

I 265 SOUTH

I 265 NORTH

EASTERN PKY

S 
22

N
D

 S
T

TAYLORSVILLE RD

KY 841

D
IX

IE
 H

W
Y

I 264 EAST

I 65 SO
U

TH

I 65 N
O

R
TH

I 2
64

 W
E

ST

I 265 SOUTH I 265 NORTH

OUTER LOOP

PRESTO
N HW

Y

I 64 EAST

S 
4T

H
 S

T

BARDSTOWN RD

POPLAR LEVEL RD

G
R

AD
E 

LN

S 
3R

D
 S

T

N
EW

 C
U

T R
D

CANE R
UN R

D

NEW
BURG RD

FERN VALLEY RD

TE
R

R
Y 

R
D

HIKES LN

3R
D S

TR
EET R

D

W HILL ST

S
H

E
P

H
E

R
D

S
V

IL
LE

 R
D

EASTERN PKY

N
ATIO

N
AL TPKE

ALGONQUIN PKY

W OAK ST

E IN
DIAN TRL

TA
YL

O
R

 B
LV

D

S 
2N

D
 S

T

M
A

N
SLIC

K R
D

RALPH AVE

CRUMS LN

SOUTH PARK RD

S 
1S

T 
ST

CAMP G
ROUND RD

S 
SH

E
LB

Y 
ST

S 
22

N
D

 S
T

7T
H 

ST
RE

ET
 R

D

E OAK ST

C
R

ITTE
N

D
E

N
 D

R

S 
FL

O
YD

 S
T

B
LU

E
 L

IC
K

 R
D

W MANSLICK RD

SOUTHERN PKY

S 
BR

O
O

K 
ST

M
IN

O
R

 L
N

S
M

Y
R

N
A 

P
KY

S
O

U
TH

S
ID

E
 D

R

FE
G

EN
B

U
SH

 L
N

PALATKA RD

S 
15

TH
 S

T

DUMESNIL ST

D
O

VE
R

 R
D

GOLDSMITH LN

BISHOP LN

ARNOLDTOW
N RD

LEES LN

GAGEL AVE

ROCKFORD LN

E MANSLICK RD

PENILE RD

HESS LN

W PAGES LN

FA
IR

DALE
 R

D

GREENWOOD RD

E PAGES LN
BRISCOE LN

S 7TH ST

MILLERS LN

LOWER HUNTERS TRCE

PRODUCE RD

GARDINER LN

CENTRAL AVE

PHILLIPS LN

S 
JA

C
KS

O
N

 S
T

VALLEY STATION RD

STR
AW

BER
R

Y LN

MILES LN

HALE AVE

NORRIS PL

GILMORE LN

VIM DR

ST ANTHONY CHURCH RD

JE
A

N
IN

E
 D

R

GREYLING DR

MEADOW DR

SOUTHERN AVE

SA
VA

G
E

 D
R

P
R

O
G

R
E

S
S

 B
LV

D

FLINTLOCK DR

PAR
K BLV

D

ROBBS LN

ALLM
O

N
D

 AVE

A
R

FF W
AYS 

6T
H 

ST
S 

3R
D

 S
T

M
AN

SL
IC

K 
R

D

S 
FL

O
YD

 S
T

CENTRAL AVE

S 
6T

H
 S

T

MINORS LANE

KENWOOD

AUBURNDALE

SEMPLEJACOB

FRAYSER

MCFERRAN

Cluster 4

Demographics 9-21-18
0 1.5 30.75 Miles

الملفات التعريفية للمدارس

Auburndale مدرسة

Frayser مدرسة

Jacob مدرسة

Kenwood مدرسة

McFerran مدرسة

Minors Lane مدرسة

Semple مدرسة

برنامج المستوى المتقدم

برنامج الطفولة المبكرة

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ت المدرسية الممتدة
 الخدما

مركز الموارد األسرية

الزي الرسمي

برنامج إثراء الطفل

 	 	 	 	 	 	  
 	   	 	  	  
 	  	    	 	    
 	   	   	 	    
 	      	  	 	 	 
   	  	 	  	 	   
 	   	  	 	 	  	 
 

المجموعة العنقودية 4

http://auburndale.jcps.schooldesk.net


اختيارات المدارس االبتدائية   29

تلتزم أسرة مدرسة Frayser Elementary االبتدائية بتطوير الطفل في 
شتى المجاالت، وتمكينه من إخراج أفضل ما لديه من عبقريات، وضمان 

التحصيل والنمو األكاديمي المتميز للجميع. وتتمثل رؤية مدرستنا في انتقال 
جميع طلب مدرسة Frayser للمراحل التالية وهم على أتم استعداد لتولي 

القيادة األكاديمية واالجتماعية كمواطنين عالميين.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتطبِّق برنامج Leader in Me، الذي ُيمّكن الموظفين والطلب واألسر  •

من تطوير قدراتهم القيادية الشخصية من خلل تدريس كتاب العادات السبع 
للناس األكثر فاعلية.

تتميز بصغر حجم الفصول الدراسية (20 طالًبا) من الصف األول وحتى  •
الصف الخامس.

ُتَقدِّم الفنون، والموسيقى، ومعمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
والرياضيات (STEAM)، ومكتبة بدوام كامل.

ُتَقدِّم وسائل تكنولوجية لجميع الطلب في جميع الصفوف الدراسية. •

ُتَقدِّم خدمات تعليم القراءة والرياضيات على أساس البحث في مجموعات  •
صغيرة لتوفير فرص تعلم مرن وشخصي لجميع الطلب.

تعمل على تحسين الصحة والعافية من خلل منهج MindUp، ويوجد بها  •
ممرضة بدوام كامل وطبيب صحة عقلية.

•  ،(ESL) ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم وبرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
وتدعم المشاركة الكاملة لجميع المتعلمين.

ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من األنشطة إلشراك الطلب، مثل كرة السلة  •
الجماعية المختلطة، وكرة القدم، و Spirit Team (فريق الروح)، و 

Men of Honor (رجال الشرف)، و Gifted G.I.R.L.S. (الفتيات 
 Student و ،(STLP) الموهوبات)، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

 Paw Patrol (فريق منارة الطلب)، و Lighthouse Team
(دورية المخلب).

Frayser Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8255 (502)  1230 Larchmont Avenue, Louisville, KY 40215 :العنوان

تسجيل الطلب: 284 الناظر: سارة كارمايكل-ميلر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Frayser :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Jacob Elementary االبتدائية، نعمل على توفير بيئة 
مدرسية يزدهر فيها الطلب واألسر والمعلمون. وتتمثل مهمتنا في إثارة 

الشغف بالتعلم، وتعزيز العلقات مع طلبنا وُأسِرنا، وتحفيز النجاح الشخصي 
في كل طالب.

الشعار: #الفهد يهرول، #حقق أفضل ما لديك

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات تعليم محو األمية والرياضيات من خلل نموذج ورشة العمل  •

والتركيز على تعليم المجموعات الصغيرة من أجل تلبية االحتياجات 
المختلفة للطلب.

ُتَقدِّم نموذج تدريس مشترك كامًل لجميع طلب المرحلة االبتدائية  •
 ،(ESL) وبرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،(ECE) االستثنائيين

وبرنامج الخدمات المدرسية الممتدة (ESS)، وبرنامج المستوى المتقدم 
لضمان لنجاح جميع الطلب أكاديمًيا.

ُتطِلق العنان إلمكانات كل طالب من خلل تقوية جهازه الدهليزي عن  •
طريق استخدام تمارين وأنشطة Minds in Motion (العقول في 
الحركة). كما يتعلم جميع الطلب كيفية بناء الثقة وتعزيز العلقات 

وضبط النفس من خلل الدروس االجتماعية/العاطفية باستخدام برنامج 
.Sanford Harmony

توفر فرًصا للطلب للمشاركة كقادة في مدرستنا من خلل االنضمام إلى  •
دوريات السلمة، ومجلس الطلب، و Junior Beta Club (نادي بيتا 

لطلب المراحل األولى).

•  ،Girls on the Rise و ،Gentlemen's Academy ُتَقدِّم أنشطة
و Girls on the Run بعد المدرسية للطلب المتوسطين، مع التركيز 

على تعزيز الثقة بالنفس، واالختيارات المحترمة، والعادات الصحية.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل كرة السلة، والبيسبول،  •
وكرة القدم الَعلم، وكرة القدم، والجوقة، ونادي الرقص بالخطوات، ونادي 
الشطرنج، واالستدعاء السريع، و Girls Who Code، وبرنامج قيادة 

.(STLP) تكنولوجيا الطلب

ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة (HPSE)، نعزز  •
فيها الخيارات الصحية للطلب.

•  (FRC) لدينا ممرضة مدرسة بدوام كامل ومنسق مركز موارد األسرة
 FRC لتلبية احتياجات الطفل واألسرة بالكامل. باإلضافة إلى ذلك، يقدم

لدينا مخزًنا للطعام لأُلسر المحتاجة.

مدرسة Jacob Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8271 (502)  3701 E. Wheatmore Drive, Louisville, KY 40215 :العنوان

تسجيل الطلب: 403 الناظر: كارين واجنر  
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Jacob :الموقع اإللكتروني
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ُتعتبر مدرسة Kenwood Elementary االبتدائية بيئة تعليمية راعية 
وحاضنة وآمنة، تسعى جاهدة لتعليم الطفل في شتى المجاالت، وتعزيز الشخصية 

الجيدة والمسؤولية والنجاح األكاديمي لدى كل طالب. وسيتحلى طلب مدرسة 
Kenwood بالنزاهة والتواصل بفعالية والتفكير النقدي/حل المشاكل. وستكون 

مدرسة Kenwood من أكثر المدارس المرغوبة لدى الطلب واآلباء 
والموظفين في والية كنتاكي.

أهم مميزات المدرسة: 
ر الشخصية. • تتميز بأنها مدرسة والئية ووطنية ُتطوِّ

ُتَقدِّم خدمات التعليم من خلل نهج ورشة العمل لضمان تخصيص العملية  •
التعليمية لتلبية احتياجات الطلب الفردية والتركيز على اإلنصاف والمساواة.

ُتَقدِّم خدمات برنامج المستوى المتقدم وخدمات برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة  •
ثانية (ESL) لدعم جميع المتعلمين وإشراكهم بشكل كامل.

ُتوفِّر أحدث التقنيات في جميع الفصول الدراسية، وبها مختبر  •
للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وُتقدِّم جهاز 

Chromebook لكل طالب في جميع الصفوف.

•  (PLCs) ف معلمين بارزين يشاركون في مجتمعات التعلم المهني ُتوظِّ
األسبوعية لتحديد كيفية تلبية احتياجات كل طالب؛ ويحمل الكثير من هؤالء 

المعلمين شهادة المجلس الوطني.

ُتَقدِّم برنامج فنون مرئية وموسيقى يوفر إرشادات وتعليمات حول الموسيقى  •
والحركة والدراما والفنون المرئية.

ُتَقدِّم مختبر STEM الذي يوفر إرشادات في التفكير النقدي وحل المشاكل  •
والروبوتات والبرمجة.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة والنوادي التي تتيح للطلب استكشاف  •
االهتمامات والمسارات المهنية المختلفة.

•  No Place to Hate ُمصنَّفة كمدرسة مراعية للصدمات وعضو في
Movement (حركة ال مكان للكراهية).

يتعاون سفير اأُلسر والممرضة التي تعمل بدوام كامل ومنسق مركز الموارد  •
األسرية (FRC) مع اأُلسر لتلبية احتياجات الطفل في شتى النواحي.

مدرسة Kenwood Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8283 (502)    7420 Justan Avenue, Louisville, KY 40214 :العنوان

تسجيل الطلب: 562 الناظر: جيل هاندلي 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood :الموقع اإللكتروني

ُتعتبر مدرسة McFerran Preparatory Academy االبتدائية مدرسة 
متميزة تركز على تلبية احتياجات الطلب ذوي القدرات المختلفة. وبفضل بيئتنا 

التعليمية المنظمَّة والُمرتَّبة، تتمثل مهمتنا في إعداد طلبنا أكاديمًيا واجتماعًيا 
وعاطفًيا للمدرسة اإلعدادية. ومن خلل تعاونكم معنا، نتطلع إلى أن نكون 

مدرسة للنخبة ُتشِرك جميع الطلب في خبرات تعليمية عالية الجودة من خلل 
ثقافة االتساق والعزم والتعاون. الصقور ُتحلِّق!

الشعار: حيث ُتحلِّق الصقور عالًيا!

أهم مميزات المدرسة: 
تمنح شارات للتحصيل األكاديمي والقيادة والسلوك. •

ُتطبِّق قواعد اللباس التي تتطلب زًيا موحًدا، مثل السترات وربطات العنق. •

ُتَقدِّم أنشطة االستدعاء السريع، وحل المشاكل، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب  •
(STLP)/فريق الروبوتات، و Girls on the Run، ونادي العلوم، ودوريات 

السلمة، وكرة السلة، والبيسبول، والتشجيع.

مدرسة McFerran Preparatory Academy االبتدائية
الهاتف: 485-8297 (502)  1900 S. Seventh Street, Louisville, KY 40208 :العنوان

تسجيل الطلب: 698 الناظر: جورجيا تايلور  
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/Kenwood
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/mcferran


اختيارات المدارس االبتدائية   31

إننا، في مدرسة Minors Lane Elementary االبتدائية، نهدف إلى 
إعداد طلبنا للمدرسة اإلعدادية ألننا نؤمن بالشيء ونحققه وننجح فيه!، 

وتتمثل مهمتنا في "احتضان التنوع، وتمكين قادة المستقبل، وتعليم الطفل في 
شتى المجاالت."

الشعار: نؤمن بالشيء ونحققه وننجح فيه.

أهم مميزات المدرسة: 
يتم تقديم خدمات التعليم من خلل نهج ورشة العمل لضمان تخصيص  •

التعلم وتمييزه لتلبية االحتياجات الفردية للطلب.

تستخدم أحدث التقنيات التعليمية في جميع الفصول الدراسية، مثل أجهزة  •
Chromebook والشاشات المسطحة التفاعلية.

ُتَقدِّم وسائل تكنولوجية لجميع الطلب في جميع الصفوف الدراسية. •

ُتَقدِّم خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) لدعم متعلمي اللغة  •
اإلنجليزية.

ُتَقدِّم برامج ما بعد المدرسة للقرن الحادي والعشرين للدروس الخصوصية  •
والمساعدة في الواجبات المنزلية وأنشطة اإلثراء التعليمي.

ُتَقدِّم خدمات التدريس والتعلم في مجموعات صغيرة لجميع الصفوف  •
الدراسية.

ُتَقدِّم برنامج انعاش القراءة لتسريع تطور الطلب في القراءة. •

ُتستخدم الممارسات التصالحية والتدخلت الداعمة للسلوك اإليجابي  •
(PBIS) لدعم الطلب في بيئة تعليمية منظمة وآمنة.

ُتَقدِّم مجموعة مختلفة من األنشطة، مثل كرة السلة، وعيادات كرة القدم،  •
ونادي الكتاب السنوي، واالستدعاء السريع، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 
الطلب (STLP)، وكرة السلة، و Girls on the Run، ومجلس 

الطلب، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، والجوقة.

•  ،(PE) ُتَقدِّم دروس الموسيقى/الفن والتكنولوجيا والمكتبة والتربية البدنية
بدًءا من مرحلة الروضة وحتى الصف الخامس.

•  (FRC) لدينا طبيب صحة نفسية وممرضة ومنسق مركز موارد أسرية
بدوام كامل لتلبية احتياجات الطفل واألسرة بالكامل.

يحرص مجتمع مدرسة Semple Elementary االبتدائية على تعليم كل 
طالب بغية تحقيق أفضل ما لديه من إمكانات أكاديمية واجتماعية وعاطفية. 

ويعمل موظفونا على توفير بيئة آمنة وحاضنة، ومساعدة الطلب على تطوير 
مهاراتهم ليصبحوا مواطنين منتِجين في مجتمعنا المتغير باستمرار. كما 

يستفيد الطلب من الخبرات التعليمية المدعومة بعملية وضع الدرجات القائمة 
على المعايير والتعليم المتمايز الذي يتناول مجموعة متنوعة من أساليب 

التعلم واالستراتيجيات التعليمية.

الشعار: حيث تتألأل النجوم

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات التعليم الفردي لتلبية االحتياجات المتنوعة للطلب على أساس  •

يومي، من خلل التعليم في مجموعة صغيرة وجلسات اإلثراء التعليمي.

ُتوفِّر فرًصا متعددة للتعلم الممتد •

توظف ممرضة َمدرسة بدوام كامل. •

ُتَقدِّم برنامج انعاش القراءة. •

تتميز بالتكامل التكنولوجي الشامل من خلل مختبر العلوم والتكنولوجيا  •
والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، وأجهزة الكمبيوتر المتعددة، 
وأجهزة Chromebook الموجودة في كل فصل دراسي، جنًبا إلى جنب 

مع السبورات الذكية والعديد من البرامج القائمة على التكنولوجيا.

ُتَقدِّم أنشطة كرة السلة والتشجيع وفريق القص بالخطوات والفرقة  •
الموسيقية واألوركسترا.

•  Girls on the ُتَقدِّم أنشطة دوريات السلمة، والفريق األكاديمي، و
Run، والموسيقى، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، وفرق 

القيادة، ونادي األلعاب، ونادي الدراما، و Vex Robotics، والجوقة، و 
CALM (المدارس الرحيمة).

•  (ESL) برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية Semple ُتَقدِّم مدرسة
الذي ُيطِلُع طلبنا وموظفينا على الثقافات األخرى. حيث يدعم برنامج 

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) الطلب واألسر الذين يتعلمون اللغة 
اإلنجليزية كلغة إضافية. كما إننا في مدرسة Semple نحتضن جميع 

الثقافات الموجودة في مبانينا.

مدرسة Semple Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8324 (502)  724 Denmark Street, Louisville, KY 40215 :العنوان

تسجيل الطلب: 536 الناظر: دانييل راندل  
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars :الموقع اإللكتروني
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جم
الم مدرسة Minors Lane Elementary االبتدائية

الهاتف: 485-8303 (502)  8510 Minors Lane, Louisville, KY 40219 :العنوان
تسجيل الطلب: 307 الناظر: رامون ويلز  

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/ :الموقع اإللكتروني
home?authuser=0

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/semplestars
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/home?authuser=0
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/minorslaneelementary/home?authuser=0
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إننا، في مدرسة Blake Elementary االبتدائية، نشجع كل طالب وندعمه 
بنشاط للمشاركة في العملية التعليمية الهادفة كل يوم من أجل تحقيق أفضل ما 
لديه من إمكانات. ونركز على التدريس القائم على المعايير، ونسعى جاهدين 

لتلبية احتياجات الطلب من خلل أساليب التعلم المتنوعة. ونؤمن بأن الطلب 
هم األولوية القصوى، ونوفر بيئة مدرسية راعية وحاضنة وداعمة.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات التعليم الفردي لتلبية االحتياجات المتنوعة للطلب على أساس  •

يومي، من خلل التعليم في مجموعة صغيرة وجلسات اإلثراء التعليمي. 

تستخدم أحدث التقنيات التعليمية في جميع الفصول الدراسية، مثل أجهزة  •
Chromebook والشاشات المسطحة التفاعلية.

تشمل المجاالت الخاصة الفنون، والموسيقى، والمكتبة، والتربية البدنية،  •
ومشروع المدارس الرحيمة، ومختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

.(STEM) والرياضيات

ُتَقدِّم العديد من البرامج اللمنهجية للطلب، مثل الفرقة الموسيقية،  •
واألوركسترا، ونادي LG&E الهندسي، ومجلس الطلب، ودوريات 

 ،Girls Who Code السلمة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادي الدراما، و
.(STLP) والتايكوندو، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

يستخدم جميع الطلب عملية التصميم الهندسي في مختبر العلوم والتكنولوجيا  •
والهندسة والرياضيات (STEM)، جنًبا إلى جنب مع الوصول إلى 

الروبوتات، والترميز، وتكنولوجيا الشاشة الخضراء، والفن الرقمي والتصميم 
الجرافيكي، والموسيقى الرقمية.

برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية  •
الموهوبين (من الروضة حتى الصف الثالث) وبرنامج المستوى المتقدم 

(الصفان الرابع والخامس).

ُتَقدِّم خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) للطلب الذين يحتاجون  •
إليها.

•  (PBIS) ُتستخدم الممارسات التصالحية والتدخلت الداعمة للسلوك اإليجابي
لدعم الطلب في بيئة تعليمية منظمة وآمنة.

مدرسة Blake Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8210 (502)   3801 Bonaventure Boulevard, Louisville, KY 40219 :العنوان

تسجيل الطلب: 471  الناظر: سوزان جلين 
https://jcps-blake.campuscontact.com :الموقع اإللكتروني
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إننا، في مدرسة Blue Lick Elementary االبتدائية، نؤمن بأن األطفال 
هم أهم شيء. ومن ثّم فإننا نوفر بيئة تعليمية آمنة تركز على الطالب وتقدم 
له خدمات تعليمية جذابة، تلهمه وتشجعه للوصول إلى مستويات أكاديمية 

واجتماعية وعاطفية وجسدية عالية. وتعتمد خدماتنا التعليمية على المعايير 
وتقوم على األبحاث، مما يوفر عمًل صفًيا قيًِّما ومحفًزا على المشاركة.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم دروًسا في التكنولوجيا، والتربية البدنية (PE)، والمكتبة، والفنون،  •

والعلوم اإلنسانية.

يمكن للطلب الحصول على برنامج الفواكه والخضروات الطازجة. •

تشمل األنشطة الطلبية الفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وبرنامج قيادة  •
تكنولوجيا الطلب (STLP)، والروبوتات، وسباق اختراق الضاحية، 
وكرة القدم، والفريق األكاديمي، و Run! Louisville Run!، وكرة 

السلة، والتشجيع.

َتستخِدم أحدث التقنيات في الفصول الدراسية، وتمنح كل طلب جهاز  •
.Chromebook

مدرسة Blue Lick Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8212 (502)  9801 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 :العنوان

تسجيل الطلب: 431 الناظر: ايمي اولمان 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/ :الموقع اإللكتروني

home

تتمثل مهمة مدرسة Coral Ridge في توفير بيئة راعية يحقق فيها جميع 
الطلب أفضل ما لديهم من نجاحات وإمكانات.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج إعادة تصميم المرحلة االبتدائية، الذي يخصص معلًما واحًدا  •

لكل 20:1 طالًبا، ومدرًبا تعليمًيا بدوام كامل لدعم نجاح الطلب، وشراكة 
مع جامعة لويزفيل (UofL) لتدريب الطلب والمدرسين/التدريب على 

األساليب التعليمية.

ُتَقدِّم دروًسا في التكنولوجيا، والعلوم اإلنسانية، والمكتبة، والتربية البدنية  •
.(PE)

• .(ESL) ُتَقدِّم خدمات إضافية لطلب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ُتَقدِّم مجموعة من النوادي واألنشطة أثناء المدرسة وبعدها، مثل الفريق  •
األكاديمي، والروبوتات، وبرنامج ECHO (إشراك األطفال في الهواء 
الطلق) لتعليم العلوم في الهواء الطلق، وكرة السلة، وكرة القدم، وسباق 
اختراق الضاحية، وفريق الرقص بالخطوات، والتشجيع، وبرنامج قيادة 

تكنولوجيا الطلب (STLP)، و Worldfest، وعرض الموهوبين.

ُتَقدِّم أحدث التقنيات التي سُتمكِّن جميع الطلب قريًبا من الوصول  •
إلى أجهزتهم اإللكترونية في أي وقت (جهاز Chromebook أو 

iPad لكل طالب). وُتوفِّر أيًضا خدمة Wi-Fi في جميع أنحاء المبنى، 
وتكنولوجيا السبورات الذكية، وأنظمة الناقر الذكي.

مدرسة Coral Ridge Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8234 (502)  10608 National Turnpike, Louisville, KY 40118 :العنوان

تسجيل الطلب: 520 الناظر: بريان ديفيس 
http://coralridge.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/blue-lick-elementary/home
http://coralridge.jcps.schooldesk.net
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سيكون طلب مدرسة Fairdale Elementary االبتدائية على استعداد 
تام ألن يحققوا أفصل ما لديهم من إمكانات، وأن يلتحقوا بالمدرسة اإلعدادية، 

وأن يصبحوا مواطنين فّعالين ومسؤولين. حيث إننا نقدم خدمات تعليمية شاملة 
وقائمة على المعايير وعالية الجودة في مجتمع حاضن وداعم يتم فيه تعليم جميع 
الطلب وإلهامهم ليصبحوا مفكرين نقديين ومتواصلين فّعالين ومتعلمين مستقلين 

ومواطنين مسؤولين.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج الدراسات الدولية/الثقافية واللغة الجاذب لمجموعات المدارس  •

االبتدائية العنقودية من رقم 1 إلى 7.

ُتَقدِّم دروًسا تعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية  •
على يد معلمين مؤهلين تأهيًل عالًيا، يستخدمون المناهج والتقنيات التعليمية 

األكثر فاعلية في الوقت الحاضر.

ُتوفِّر بيئة تعليمية غنية بالتكنولوجيا، تشتمل على شاشات ذكية وكاميرات  •
مستندات وكاميرات ويب وأكثر من 500 جهاز Chromebook وجهاز 

iPad الستخدامات الطلب.

ُتَقدِّم تعليًما قوًيا للغة الفرنسية، والعلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  •
(STEM) لجميع الطلب.

•  Fairdale ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة الطلبية، مثل الموسيقى، والفن و
 Peacekeepers و ،(المتحدة Fairdale أمم) United Nations

(َحَفَظة السلم)، و Battle of the Books (معركة الكتب)، ونادي 
الشطرنج، والفريق األكاديمي، والروبوتات، واألوركسترا، والفرقة 

الموسيقية، وكرة السلة، وكرة القدم، والرماية، والصالة الرياضية، والتشجيع.

مدرسة Fairdale Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8247 (502)  10104 Mitchell Hill Road, Louisville, KY 40118 :العنوان

تسجيل الطلب: 582 الناظر: تشارلز دي أتكينسون 
http://fairdale.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Hazelwood Elementary االبتدائية، نتطلع إلى تلبية 
احتياجات جميع المتعلمين، وضمان تحقيق كل طالب إلمكاناته الكاملة، والتعهد 

باستعداد طلبنا للنجاح في المراحل التالية من حياتهم.

الشعار: منارة األمل

أهم مميزات المدرسة: 
تتميز بقلة أعداد الطلب في الفصول.  •

ُتَقدِّم برنامج انعاش القراءة لطلب الصفين األول والثاني. •

ُتَقدِّم تعليًما يعتمد على التكنولوجيا المحّسنة باستخدام سبورات ذكية، وأجهزة  •
iPad، وأجهزة كمبيوتر محمولة، ومعلم تكنولوجيا بدوام كامل.

ُتَقدِّم تعليًما قائًما على البحث. •

ُتَقدِّم مجموعات فصول دراسية ومجموعات متخصصة، تخلق إحساًسا بالجو  •
اأُلسري، وتشجع طلب التعلم القائم على المشاريع، وتعزز التعلم التعاوني.

تشمل األنشطة الطلبية كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم والتشجيع  •
واألوركسترا واالستدعاء السريع والفريق األكاديمي.

مدرسة Hazelwood Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8264 (502)  1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215 :العنوان

تسجيل الطلب: 431 الناظر: كورتني جريس 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home :الموقع اإللكتروني

http://fairdale.jcps.schooldesk.net
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hazelwood-elementary/home
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إّن تركيزنا األساسي ينصب على العمل مع اأُلسر من أجل ضمان نجاح 
جميع طلبنا. وإننا نؤمن إيماًنا راسًخا بأنه من خلل العمل الجاد والتواصل 
 Rutherford المفتوح بين المجتمع ومدرستنا، سيحقق الطلب في مدرسة

Elementary االبتدائية أفضل ما لديهم من إمكانات، وسيصبحون متعلمين 
مستقلين، يطلبون العلم مدى الحياة ويقدمون مساهمات كبيرة للمجتمع.

أهم مميزات المدرسة: 
يطور الطلب مهارات التفكير النقدي لديهم في برنامج المستوى المتقدم. •

ًزا من خلل التدريس الجماعي. • ُتَقدِّم منهًجا دراسًيا قائًما على األدب ومعزَّ

ُتَقدِّم أنشطة رياضية وغير رياضية بعد المدرسة من خلل مركز الموارد  •
.(FRC) األسرية

ُتَقدِّم أنشطة الفريق األكاديمي، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب  •
(STLP)، ونادي الشطرنج.

ُتَقدِّم دروًسا تعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم والدراسات  •
االجتماعية على يد معلمين مؤهلين تأهيًل عالًيا، يستخدمون المناهج 

والتقنيات التعليمية األكثر فاعلية في الوقت الحاضر.

ُتَقدِّم تعليًما يعتمد على التكنولوجيا المحّسنة باستخدام سبورات ذكية،  •
وأجهزة iPad، وأجهزة Chromebook، وأجهزة كمبيوتر محمولة، 

ومعلم علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات (STEM) بدوام كامل.

ُتَقدِّم تعليًما قائًما على البحث. •

ُتَقدِّم مجموعات فصول دراسية ومجموعات متخصصة، مصممة وفًقا  •
الحتياجات طلب التعلم القائم على المشاريع، وتعزز التعلم التعاوني.

تشمل األنشطة الطلبية كرة السلة وكرة القدم والتشجيع واألوركسترا  •
والفرقة الموسيقية.

مدرسة Rutherford Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8320 (502)   301 Southland Boulevard, Louisville, KY 40214 :العنوان

تسجيل الطلب: 466 الناظر: الدكتورة كينيا ناتسيس 
http://rutherford.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني
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ص مدرسة Camp Taylor Elementary االبتدائية كل جهودها  ُتخصِّ
لتعزيز الكفاءة األكاديمية لدى جميع طلبها. وتتطلع إلى تثقيف المجتمع 

المدرسي من خلل تحديد االحتياجات الخاصة باستمرار، ووضع الخطط، 
واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ من أجل ضمان أن يكون جميع الطلب أعضاء 

منتجين في المجتمع العالمي.

الشعار: حيث تبدأ مغامرة التعلم

أهم مميزات المدرسة: 
تضم معلمين بدوام كامل في مجال التكنولوجيا، ووسائط المكتبات، والفنون  •

.(PE) والعلوم اإلنسانية، والتربية البدنية

حاصلة على منحة صندوق الفنون 5x5؛ حيث يحضر الطلب عروًضا  •
تقدمها منظمات فنون محلية.

تلبي احتياجات جميع الطلب في بيئة متنوعة ثقافًيا. •

تستخدم األدوات التكنولوجية من أجل التعلم في القرن الحادي والعشرين،  •
مثل السبورات الذكية للفصول الدراسية، وأنظمة تحسين الصوت، ونسبة 

تكنولوجيا إلى طلب 2 إلى 1.

ُتَقدِّم فرًصا للتوجيه والقيادة داخل المدرسة وُتَقدِّم مجموعة كبيرة من  •
األنشطة داخل المدرسة وبعد المدرسة، مثل كرة السلة المختلطة، والتشجيع، 

ونادي الشطرنج، وحكومة الطلب، والنادي الفني، والفرقة الموسيقية، 
 ،Girls on the Runواألوركسترا، وعروض ديزني الموسيقية السنوية، و

 ،Every 1 Reads و ،Junior Achievement (JA) 4، و-H و
وفريق الروبوتات، و Male Empowerment Program (برنامج 

.Camp Taylor تمكين الذكور)، وبرنامج سيدات

مدرسة Camp Taylor Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8222 (502)  1446 Belmar Drive, Louisville, KY 40213 :العنوان

تسجيل الطلب: 416 الناظر: جون شانتون 
http://camptaylor.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني
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Demographics 8-6-190 2 41 Miles

الملفات التعريفية للمدارس

Camp Taylor مدرسة

Cochran مدرسة

Indian Trail مدرسة

Slaughter مدرسة

برنامج المستوى المتقدم

برنامج الطفولة المبكرة

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ت المدرسية الممتدة
 الخدما

مركز الموارد األسرية

الزي الرسمي

برنامج إثراء الطفل
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الشعار: #النجاح

أهم مميزات المدرسة: 
القرب من الجامعات المحلية ومجموعات الفنون المسرحية يوفر فرًصا  •

فريدة لحضور الفعاليات الفنية والتفاعل مع العديد من المجموعات.

• .5x5 حاصلة على منحة صندوق الفنون

تستخدم السبورات الذكية في كل فصل دراسي؛ وتوفر أجهزة كمبيوتر  •
للفصول الدراسية ومختبر كمبيوتر مجهًزا بالكامل، باإلضافة إلى عربتي 

.iPad جديدتين بهما أكثر من 200 جهاز iPad أجهزة

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل مجلس الطلب، ودوريات السلمة،  •
 Girls on والدراما، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وكرة السلة، و

the Run، وعطلة موسيقية على مستوى المدرسة. وُتَقدِّم أيًضا مجموعة 
من األندية، مثل الشطرنج، والحرف اليدوية، وركوب الدراجات، 

والمشي، والتصوير، ولغة اإلشارة، والكروشيه، والبستنة.

تقيم شراكة مع مدرسة duPont Manual High School الثانوية  •
ونادي بيتا التابع لها، حيث يوجه طلب هذه المدرسة الثانوية الطلب 

األصغر سًنا خلل فترة ما بعد الُظهر.

ُتَقدِّم برنامج Cardinal Club اإلرشادي المخصص لجميع طلب  •
الصفوف الثالث والرابع والخامس، والذي يجمع بين 150 طالًبا من 
طلب الجامعات وطلب مدرسة Cochran لمدة ساعة واحدة كل 

أسبوع، واحًدا لواحد، لمناقشة بعض المواد الدراسية مثل الرياضيات 
والقراءة، والذي يتيح الفرصة للتشاور بشأن االستعداد للحياة الجامعية 

والوظيفية.

ُتَقدِّم برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة  •
االبتدائية الموهوبين.

•  Signature إحدى مدارس مبادرة Cochran تعتبر مدرسة
Partnership (الشراكة المميزة) مع جامعة لويزفيل، وإحدى مدارس 

التطوير المهني التي تضم فصًل دراسًيا للتعلم النشط المدعوم بالتكنولوجيا 
(TEAL) ُتقدَّم فيه ما يصل إلى خمس محاضرات جامعية كل أسبوع 

لمعلمي ما قبل الخدمة.

تضم مختبر واقع افتراضي (VR) حديًثا وفريًدا من نوعه، يمكن فيه لما  •
يصل إلى 25 طالًبا الدخول إلى عالم الواقع االفتراضي، أو العودة بالزمن 

إلى الوراء، أو السفر إلى المواقع التاريخية، أو حتى الجلوس في ملعب 
.(UofL) كرة سلة في جامعة لويزفيل

Cochran Elementary
الهاتف: 485-8230 (502)  500 W. Gaulbert Avenue, Louisville KY 40208 :العنوان

تسجيل الطلب: 305 الناظر: ديناي سبيكس 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran :الموقع اإللكتروني
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إّن مدرسة Indian Trail Elementary االبتدائية هي إحدى المدارس 
التي تقدم برنامج MicroSociety الجاذب، والتي يتعاون فيها الطلب، 

ويحاولون تحقيق األفضل دائًما، ويتميزون بأنهم مواطنون محترمون 
ومسؤولون، وحريصون على التعلم (CARE). كما إننا ُنعلِّم جميع الطلب، 

ونشجعهم على أن يصبحوا متعلمين يسعون لطلب العلم مدى الحياة وأن 
يكونوا مواطنين مسؤولين. ونتطلع مًعا إلى برنامج ممتاز أكاديمًيا ومهم 

للمجتمع، َيِصُل فيه جميع الطلب إلى مستوى االتقان.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج MicroSociety الجاذب الحائز على جائزة وطنية  •

لمجموعة المدارس االبتدائية العنقودية رقم 6.

المبادئ التوجيهية لـ MicroSociety: صوت الطالب واختياره، التعلم  •
رين،  من خلل العمل، روح الريادة، التجارب الحقيقية، المعلمون كميسِّ

المسؤولية والسلطة المشتركة، الشركاء كمساهمين.

ُنقدِّم جهاز Chromebook لكل طالب من الصف األول إلى الخامس. •

نتطلع مًعا إلى برنامج ممتاز أكاديمًيا ومهم للمجتمع، َيِصُل فيه جميع  •
الطلب إلى مستوى االتقان عند إكمال الصف الخامس.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل برنامج قيادة تكنولوجيا  •
الطلب (STLP)، والفريق األكاديمي، والروبوتات، والفرق الرياضية.

ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة (HPSE) ومدرسة  •
خضراء.

ُتَقدِّم تعليًما في مجاالت خاصة، مثل الفنون والعلوم اإلنسانية، ومهارات  •
الكمبيوتر، والتربية البدنية (PE)، والموسيقى.

مدرسة Indian Trail Elementary  االبتدائية
الهاتف: 485-8268 (502)  3709 E. Indian Trail, Louisville, KY 40213 :العنوان

تسجيل الطلب: 487 الناظر: جوزيف وود  
http://indiantrail.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/cochran
http://indiantrail.jcps.schooldesk.net
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ُتَقدِّم مدرسة H. B. Slaughter Elementary االبتدائية كل ما يحتاجه 
طفلك ليصبح طالًبا متميًزا. كما إّن برامجنا المبتكرة وأنشطتنا اللمنهجية تحفز 

طفلك على بناء مهاراته واكتشاف اهتمامات جديدة وتنمية مواهبه. ويسعى 
معلمونا في مدرسة H. B. Slaughter إلى ضمان إتقان كل الطلب لجميع 

المواد الدراسية األساسية من أجل بناء أساس متين للمعرفة األساسية.

الشعار: موطن المتفوقين!

أهم مميزات المدرسة: 
ز العملية التعليمية وتثريها من خلل تقديم جهاز Chromebook لكل  • تعزِّ

طالب من الروضة وحتى الصف الخامس، وكاميرات المستندات، والسبورات 
.iPad الذكية، والوصول إلى اإلنترنت اللسلكي، وأجهزة

تتميز بعدد الطلب الصغير في الفصول. •

ُتِتيح فرًصا للقيادة الطلبية، مثل الوسطاء األقران، وبرنامج قيادة تكنولوجيا  •
الطلب (STLP)، ومجلس الطلب، والفريق األكاديمي الحائز على جوائز، 

وفريق الروبوتات.

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل الفرقة الموسيقية، واألوركسترا،  •
وسباق اختراق الضاحية، وكرة السلة، والتشجيع، وكرة القدم، والتنس، و 

 Girls (رجال الشرف)، و Men of Honor و ،Girls on the Run
.of GEMs

ُتَقدِّم تعليًما عملًيا للعلوم من خلل الحدائق الخارجية، واألراضي الرطبة،  •
ومختبر العلوم القائم على االستفسار، ومختبر التعلُّم األعمق الذي يستخدم 

.Project Lead the Way (PLTW) مجموعات أدوات

تركز مدرسة Slaughter الحائزة على جوائز على التدخلت الداعمة  •
للسلوكي اإليجابي (PBIS)، والممارسة التصالحية (RP)، والتعلُّم القائم 

.Digital Backpack على المشاريع، ومساعدة الطلب على تطوير

ُتَقدِّم التكامل الفني بالتعاون مع مركز كنتاكي للفنون. •

ُيعتبر برنامج Slaughter 21FUN CLUB برنامج قبل وبعد مدرسي  •
ُيقدَّم للطلب من الصف الثاني إلى الصف الخامس. ويجتمع الطلب من 
االثنين إلى الخميس بعد المدرسة وصباح الثلثاء واألربعاء. وباإلضافة 

إلى تلقي مساعدة إضافية ذات معايير والئية ومحلية في المواد األكاديمية 
األساسية، مثل القراءة والرياضيات، سيشارك الطلب أيًضا في مجموعة 
كبيرة من أنشطة اإلثراء التعليمي التي ُتكِمل برامجهم األكاديمية العادية. 
ويوفر البرنامج فرًصا تعليمية ألفراد األسرة البالغين أيًضا. ونظًرا ألن 

برنامج 21FUN CLUB يتضمن دعًما أكاديمًيا إضافًيا، تتم إحالة إليه 
الطلب بناًء على تقدمهم األكاديمي.

مدرسة Slaughter Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8328 (502)  3805 Fern Valley Road, Louisville, KY 40219 :العنوان

تسجيل الطلب: 399 الناظر: ستايسي روان 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Slaughter
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وتتمثل مهمتنا في توفير خبرات عالية الجودة ومناسبة من الناحية التنموية 
من أجل التطور االجتماعي واألكاديمي لجميع الطلب في بيئة آمنة ومأمونة 

وراعية. إننا، في مدرسة Hartstern Elementary االبتدائية، ندرك 
أن أنماط تعلُّم الطلب قد تختلف. ومن ثّم فإننا قد صممنا برامجنا األكاديمية 
الشاملة للستفادة من إمكانات الطالب التعليمية وتعظيمها من أجل النجاح في 

مرحلة الروضة وحتى الصف الخامس.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم منهًجا متوازًنا لضمان نجاح جميع الطلب. •

تراقب النمو والتطور المستمر لكل طالب على حدة. •

ز التعليم باستخدام أجهزة كمبيوتر في الفصل الدراسي، وسبورات  • تعزِّ
ذكية، ومختبر كمبيوتر مجهز بالكامل، واتصال السلكي باإلنترنت.

تضمن العمل التعاوني لِفرق برنامج Title I (الباب األول)، وبرنامج  •
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL)، وبرنامج تعليم األطفال االستثنائيين 

.(ECE)

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل الفرقة الموسيقية، واألوركسترا،  •
ودوريات السلمة، ومجلس الطلب، وعروض ديزني الموسيقية في 

المدارس، ونادي الحديقة، ونادي العلوم، ونادي البيئة.

حاصلة على منحة صندوق الفنون 5x5، التي ُتستخدم الستضافة الفنانين  •
المقيمين والخبرات الفنية.
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مدرسة Hartstern Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8262 (502)   5200 Morningside Way, Louisville, KY 40219 :العنوان

تسجيل الطلب: 453 الناظر: دوان رايت 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern- :الموقع اإللكتروني

elementary/home

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/hartstern-elementary/home
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ُتعَتبر مدرسة Laukhuf Elementary االبتدائية مكاًنا يصبح فيه المتعلمون 
قادة. وإننا نؤمن بأن المدرسة Laukhuf Elementary تقدم لجميع طلبها 

تعليًما مليًئا بالتحديات إلعدادهم للنجاح من خلل تطوير المهارات اللزمة 
ليصبحوا بالغين مسؤولين في عالم تنافسي.

أهم مميزات المدرسة: 
جهاز Chromebook لكل طالب في الصفين الرابع والخامس. •

تتيح إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات، مثل مختبر أجهزة  •
Chromebook في مركز الوسائط وأجهزة iPad لكل مستوى صفِّي.

•  ،(STEM) ُتَقدِّم مختبًرا أسبوعًيا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.(PE) ووسائط المكتبية، وفنون مرئية، وتربية بدنية

•  Louisville ز تعليم الفنون والعلوم اإلنسانية من خلل التعاون مع ُتعزِّ
Orchestra و Kentucky Opera و Louisville Ballet و 

.Kentucky Shakespeare

ُتَقدِّم العديد من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي، وفريق القيادة  •
الطلبية، وكرة السلة، والتشجيع، والشطرنج، ودوريات السلمة، والفرقة 

الموسيقية، واألوركسترا، ومجلس الطلب.

ُتَقدِّم ممارسات اإلثراء األكاديمي والتدخلت األكاديمية قبل المدرسة وخللها  •
وبعدها.

ُتقدِّر إنجاز الطالب من خلل االجتماع الصباحي على مستوى المدرسة. •

تبني المجتمع عبر المستويات الصفية من خلل مبادرة توجيهية شهرية لبناء  •
الصداقات على مستوى المدرسة.

مدرسة Laukhuf Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8289 (502)  5100 Capewood Drive, Louisville, KY 40229 :العنوان

تسجيل الطلب: 575 الناظر: جوانا سيلز 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home :الموقع اإللكتروني

تحرص مدرسة Luhr Elementary االبتدائية على إعداد الطلب للمستقبل 
من خلل توفير خبرات تعليمية محفِّزة للمشاركة ومناسبة تنموًيا في بيئة مدرسية 
راعية وحاضنة. ومن خلل العمل التعاوني مع اآلباء والمجتمع، نلبي احتياجات 

الطلب لنضمن قدرتهم جميًعا على تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات.

الشعار: كل طالب يحظى باالهتمام، وكل لحظة مهمة.

أهم مميزات المدرسة: 
سون لطلب الروضة وحتى طلب الصف الخامس  • يستخدم ُمعلِّمونا الذين ُيدرِّ

نهج ورشة عمل للقراءة والرياضيات، يتضمن التعليم لمجموعات صغيرة 
ويضمن تلبية احتياجات كل طالب.

جميع فصولنا الدراسية مجهزة بشاشات مسطحة تفاعلية وأنظمة صوت  •
محيطي ذكية وكاميرات مستندات السلكية لتحسين تجربة التعلم.

ُتشاِرك في مشروع المدارس الرحيمة – التي يتلقى فيها كل طالب تعليًما  •
حول تسوية الخلفات وحول استراتيجيات العمل مع اآلخرين وتنظيم 

العواطف.

نؤكد على أهمية العمل الجاد مع اآلخرين. ويتلقى طلبنا تعليًما حول  •
المهارات االجتماعية وسمات الشخصية المختلفة من أجل بناء قدراتهم على 
العمل مع اآلخرين كمهارة دائمة مدى الحياة. وتتم مكافأة طلبنا يومًيا على 

سلوكهم من خلل برنامج Lion Card للسلوك اإليجابي.

َتستخِدُم دروس المجاالت الخاصة جدواًل مجمًعا للسماح للطلب بالحصول  •
على مزيد من الخبرات المتعمقة والعملية في STEAM (العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والفنون والرياضيات) والفنون المرئية والموسيقى والتربية البدنية.

تم تعزيز برنامجنا الفني من خلل مشاركتنا في ِمَنح 5x5 التي تسمح للفنانين  •
المقيمين بالعمل بشكل عملي مع طلبنا وتتيح لهم فرص زيارة المتاحف في 

منطقتنا.

يقدم مركز الموارد األسرية (FRC) التابع لنا مجموعة متنوعة من األنشطة  •
بعد المدرسية وفرص المشاركة األسرية التي تشمل كرة السلة، والتشجيع، 

والكرة الطائرة، وكرة القدم، وسباق اختراق الضاحية، والتنس، واالستدعاء 
السريع، وحل المشاكل المستقبلية، و Scrabble (الكلمات المتقاطعة)، 

ومكعبات األطفال، والروبوتات، و Girls Who Code، والفرقة 
الموسيقية، واالوركسترا، ونادي الفنون، ومجلس الطلب.

نحدد وَنْبِني المهارات القيادية لدى جميع الطلب من خلل مشاركتنا في  •
.Leader in Me برنامج

•  (ECE) نحن نقدم مجموعة متنوعة من خدمات تعليم األطفال االستثنائيين
وخدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL). ونتلقى أيًضا أموااًل فيدرالية 

باعتبارنا مدرسة Title I من أجل تقديم دعم إضافي للطلب في جميع أنحاء 
المدرسة.

مدرسة Luhr Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8295 (502)  6900 Fegenbush Lane, Louisville, KY 40228 :العنوان

تسجيل الطلب: 490 الناظر: سارة ويليامز 
bit.ly/luhrlions :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/laukhufelementary/home
http://bit.ly/luhrlions
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إننا علماء ملتزمون بضبط النفس والعمل بروح الفريق والمساءلة والمرونة 
واالحترام (STARR) طوال اليوم، وكل يوم!

الشعار: بدايات أفضل اآلن!

أهم مميزات المدرسة: 
تحوي فصواًل دراسية مبتكرة ومصممة وفًقا لمتطلبات الطلب وتقدم  •

خيارات جلوس مرنة للطلب.

ُتَقدِّم التعلم الشخصي الذي يعزز الصوت واالختيار والسرعة لدى  •
الطلب.

ُتَقدِّم مؤتمرات يقودها الطلب وتسمح لهم بمشاركة إنجازاتهم ومجاالت  •
تطوُّرهم وخطواتهم (أهدافهم) التالية مع آبائهم.

األنشطة األكاديمية والمناهج الدراسية تشمل المناهج الدراسية الشاملة (من  •
الروضة حتى الصف الخامس)؛ وتعليم األطفال االستثنائيين (ECE)؛ 

والتدخلت في الرياضيات والقراءة (من الروضة حتى الصف الخامس)؛ 
و iRead، التدخل المستِند إلى الكمبيوتر (من الروضة حتى الصف 

الثاني)؛ واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (من الروضة حتى الصف الخامس)؛ 
 Every 1 ومختبر محو األمية من الروضة حتى الصف األول؛ و

Reads (الصفان الثالث والرابع).

•  ،(STEM) تعمل على إثراء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وتضم فريق VEX Robotics، وتدمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية 

عبر الشاشات التفاعلية والسبورات الذكية وأجهزة iPad وأجهزة 
Chromebook وتحسين الصوت.

• .(HPSE) ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة األكاديمية والرياضية، مثل االستدعاء السريع،  •
 ،(STLP) وِفرق حل المشاكل، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

والروبوتات، والخدمات المدرسية الممتدة (ESS)، والفرقة الموسيقية، 
واألوركسترا، وكرة السلة، وسباقات المضمار، والكرة الطائرة، وكرة 

لت، وعازفو الكمان  القدم، والتنس، والتشجيع، ونادي الفن، والمسجِّ
الصغار.

مدرسة Rangeland Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8317 (502)  1701 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 :العنوان

تسجيل الطلب: 402 الناظر: الدكتور ماشيل كيجينز 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/rangeland :الموقع اإللكتروني

تتمثل مهمة مدرسة Okolona Elementary االبتدائية في احترام كل 
طالب وتقديره كمتعلم متفرد، وتوفير فرص تعلُّم تحث على المشاركة في بيئة 
آمنة وحاضنة. وتتمثل رؤيتنا في تطوير جميع طلب Okolona اجتماعًيا 

وعاطفًيا وأكاديمًيا من خلل تجارب تعليمية حقيقية لكي يصبحوا أعضاء 
 Okolona Elementary منتجين في المجتمع. وقد أصبحت مدرسة

االبتدائية إحدى المدارس المشاِركة في برنامج Leader in Me في عام 
2019. ويساعد نموذج القيادة هذا على دمج ثقافة الشخصية والقيادة في 

طلبنا وموظفينا ومجتمعنا بناًء على مبادئ الدكتور ستيفن آر كوفي المذكورة 
 Leader in في كتاب العادات السبع للناس األكثر فاعلية. وُيطبِّق برنامج
Me العادات السبع في بيئة المدرسة االبتدائية ليتمكن الطلب من البدء في 
تطوير هذه المهارات الحياتية المهمة في سن مبكرة. كما يتبنى هذا النموذج 
معتقدات وقيم مجتمعنا المدرسي. وإننا نؤمن بأن جميع الطلب قد يصبحوا 

قادة، سواء كان ذلك من خلل خدمة المجتمع أو الفنون أو التكنولوجيا أو 
اإلنجاز أو أي طرق أخرى. ونؤمن كذلك بأن تطوير العادات السبع يؤثر 

بشكل إيجابي على جميع طلبنا ليكونوا في أفضل وأبهى صورهم في 
مجتمعنا المدرسي.

الشعار: النجاح لكل طفل، كل يوم، مهما كلف األمر!

أهم مميزات المدرسة: 
تركز على ABCDs: الحضور، والسلوك، والمنهج/المعايير األساسية،  •

والتعلم األعمق.

ُتوفِّر بيئة راعية وحاضنة بها مجموعة كبيرة من الفرص التعليمية  •
واللمنهجية.

ُتَقدِّم دعًما إضافًيا للطلب من خلل مجموعات التركيز الصغيرة في  •
الرياضيات والقراءة، والخدمات المدرسية الممتدة (ESS)، وبرنامج 

Tiger Time للتدخل على مستوى المدرسة.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة، مثل نادي الشطرنج، والفريق األكاديمي،  •
 ،Kaleidoscope Camp 4، ونادي رص األكواب، ومخيم-H و
 ،Girls on the Run ودوريات السلمة، وفتيات وفتيان الكشافة، و

وقائد الشهر، وبرامج ما بعد المدرسة التي يرعاها مركز الموارد األسرية 
.(FRC)

تستخدم منهج "الكل يشارك" لتلبية االحتياجات المتنوعة لكل طالب. •

الفصول الدراسية مجهزة بشاشات ذكية، ويتم تقديم جهاز  •
Chromebook لكل طالب.

يحضر الطلب برنامج تاريخ تقدير الفنون المرئية والمسرحية  •
(الفن والموسيقى)؛ والتربية البدنية (PE)؛ والمكتبة؛ ومختبر العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) مرة واحدة في 
األسبوع.

ُتَقدِّم المزيد من الفرص للستمتاع بالفنون من خلل منحة صندوق الفنون  •
5x5، التي تسمح للمدرسة باستضافة الفنانين المقيمين والفنانين الزائرين.

مدرسة Okolona Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8309 (502)  7606 Preston Highway, Louisville, KY 40219 :العنوان

تسجيل الطلب: 310 الناظر: كارين ستيرمان 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Okolona :الموقع اإللكتروني
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إّن مهمتنا في مدرسة Wilt Elementary االبتدائية تتمثل في تعليم جميع 
الطلب وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم. كما إننا نؤمن بأّن كل طالب سيشهد 

نمًوا إيجابًيا في سلوكياته ومواقفه االجتماعية/العاطفية وسيبذل جهوًدا حثيثة 
للوصول إلى مستويات عالية من التحصيل الدراسي. ومن خلل عملنا وتعاوننا 
مع المجتمع، نؤمن بأنه يمكن لآلباء والطلب والمعلمين خلق بيئة تعليمية آمنة 
ومنصفة يمكن فيها لجميع الطلب أن يتعلموا وأن يصبحوا أعضاء منتجين في 

المجتمع. فنحن نوفر بيئة تعليمية شاملة ومليئة بالتحديات يكون فيها الطلب 
مسؤولين عن َتعلُّمهم ونجاحهم.

الشعار: حيث يصبح الجهد تميًُّزا

أهم مميزات المدرسة: 
تتجاوز مقاييس الوالية ذات الصلة بالكفاءة وفًقا لتقييمات الوالية الموحدة في  •

جميع المجاالت.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة الطلبية، مثل الفريق األكاديمي،  •
وكرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، والرماية، والدراما، 
 Jump Rope و ،Fellowship of Christian Athletes و

for Heart، و Girls Who Code، و Music Makers (صّناع 
الموسيقى)، والروبوتات، ودوريات السلمة، وفريق SNAC، والعلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والحكومة الطلبية، وغيرها 
من برامج ما بعد المدرسة.

ج للثقافة المدرسية والمناخ المدرسي اللذين يشجعان االنتماء والنجاح  • ُتروِّ
الفردي داخل مجتمع الدعم.

•  Primary) ُتعيِّن معلًما من برنامج المتفوقين والموهوبين لطلب برنامج
Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين وطلب 

برنامج المتفوقين والموهوبين المحددين.

جهازiPad  لكل طالب من الروضة وحتى الصف األول؛ وجهاز  •
Chromebook لكل طالب من الروضة وحتى الصف الخامس؛ وشاشة 

ذكية لكل فصل دراسي؛ وطابعة ثلثية األبعاد.

مدرسة Wilt Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8353 (502)  6700 Price Lane, Louisville, KY 40229 :العنوان

تسجيل الطلب: 474 الناظر: بن بينيك 
www.wiltwildcats.com :الموقع اإللكتروني

إّن فريق العمل التابع لمدرسة Smyrna Elementary االبتدائية وآباء 
الطلب والمجتمع المدرسي ككل شركاء ملتزمون، يضمنون تحقيق طلبنا 

للكفاءة األكاديمية وَتَطوُّرهم اجتماعًيا وعاطفًيا وجسدًيا ليصبحوا متعلمين ناجحين 
مدى الحياة. كما إننا سُنعلِّم كل طفل وفًقا لمنهج شامل مليء بالتحديات ويعتمد 

على معايير األداء المعمول بها في والية كنتاكي.

أهم مميزات المدرسة: 
تتيح المشاركة بدوام كامل في الوسائط المكتبية، والموسيقى، ومشروع  •

المدارس الرحيمة (CSP)، وتقدم مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
.(STEAM) والفنون والرياضيات

ُتِقيم شراكة مع حديقة حيوان لويزفيل والفصول الدراسية المنعقدة في متنزه  •
Parklands of Floyds Fork لتعزيز النجاح االجتماعي واألكاديمي 

للطلب.

ُتطبِّق كتاب العادات السبع لألطفال السعداء في التدريس اليومي في الفصول  •
الدراسية.

ُتَقدِّم المزيد من الفرص للستمتاع بالفنون من خلل منحة صندوق الفنون  •
5x5، التي تسمح للمدرسة باستضافة الفنانين المقيمين والفنانين الزائرين. 

ُتَقدِّم دعًما إضافًيا لجميع الطلب من خلل مجموعات تركيز صغيرة في  •
الرياضيات والقراءة.

ُتَقدِّم مؤتمرات يقودها الطلب وتسمح لهم بمشاركة إنجازاتهم ومجاالت  •
تطوُّرهم وخطواتهم (أهدافهم) التالية مع آبائهم.

توفر بيئة تعليمية حاضنة وراعية تضم مجموعة كبيرة من األنشطة  •
األكاديمية والرياضية، مثل االستدعاء السريع، وِفرق حل المشاكل، وبرنامج 

قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، والروبوتات، والخدمات المدرسية الممتدة 
(ESS)، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وكرة السلة، والكرة الطائرة، 

وكرة القدم، والتشجيع.

مدرسة Smyrna Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8329 (502)  6401 Outer Loop, Louisville, KY 40228 :العنوان

تسجيل الطلب: 469 الناظر: دكتور أدريان أولدهام فورد  
https://jcps-smyrna.campuscontact.com/ :الموقع اإللكتروني

http://www.wiltwildcats.com
https://jcps-smyrna.campuscontact.com/
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إّن مفهوم "كل طفل يحظى باالهتمام" يوضح مهمتنا المتمثلة في توفير ركيزة 
وبيئة تعليمية تعزز االحترام اإليجابي للذات وتدعم التعلم من أجل مساعدة 

طلبنا على أن يصبحوا أعضاء منِتِجين ومسؤولين وحريصين في المجتمع. 
وإننا، في مدرسة Alex R. Kennedy، نفخر باستخدام أحدث المناهج 

المتاحة للطلب والموظفين. كما إّن مناهج محو األمية، وبرامج الرياضيات 
م التعلم إلى أقصى حد ممكن لتحقيق  والعلوم القائمة على االستفسار، سُتعظِّ

نجاح أكاديمي أكبر. ومن ثّم فإننا نسعى يومًيا لخلق بيئة مدرسية تعزز احترام 
الذات وتزيد من تحصيل الطلب وتعزز الفرح والبهجة في التعلم.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •

والرياضيات (STEAM) مرتين في األسبوع لكل طالب في بيئة تعاونية 
بين المختبر ومعلمي الفصل.

تتيح للطلب االختيار يوم الجمعة من STEAM والفن والتربية البدنية  •
(PE) والمكتبة.

•  StageOne 5 بالتعاون معx5 تشارك في منحة صندوق الفنون
 University of Louisville (UofL) و ،Family Theatre

Repertory Company، و Kentucky Shakespeare، و 
.Louisville Orchestra

جهاز iPad لكل طالب في مرحلة الروضة. •

جهاز Chromebook لكل طالب من الصف األول وحتى الصف  •
الخامس.

شاشة ذكية لكل فصل دراسي من الروضة وحتى الصف الخامس. •

ف معلمين مؤهلين تأهيًل عالًيا، وقد حصل العديد منهم بالفعل على  • ُتوظِّ
شهادة المجلس الوطني واإلدارة.

مدرسة Alex R. Kennedy Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-6950 (502)  4515 Taylorsville Road, Louisville, KY 40220 :العنوان

تسجيل الطلب: 351 الناظر: باتريك سيفوري 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Alex-Kennedy :الموقع اإللكتروني
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ُتعتبر مدرسة Bates Elementary االبتدائية بيئة أكاديمية صديقة لألسرة، 
تركز على الطفل في شتى المجاالت، وتلبي االحتياجات األكاديمية واالجتماعية 

والعاطفية لكل طالب. فبرامجنا تسير وفًقا لنهج متََّبع على مستوى المدرسة، 
يستخدم العادات السبع لستيفن كوفي لتعزيز قدرة كل طالب على تعظيم إمكاناته 

 Leader in Me والوصول إلى النجاح األكاديمي. كما إننا إحدى مدارس
المعترف بها وطنًيا والتي تركز على بناء مهارات القيادة لدى طلبنا من 

الروضة وحتى الصف الخامس.

الشعار: متعلمو اليوم هم قادة الغد!

أهم مميزات المدرسة: 

نقدم تعليًما شخصًيا يتماشى مع المعايير الوطنية للمعلمين المعتمِدين من  •
 ،Google المجلس الوطني، ومعلمي المستوى األول والثاني المعتمِدين من
والمعلمين المعتمِدين من Apple. وقد تم تدريب جميع معلمينا على نموذج 

هة الذي يوفر تعليًما متمايًزا في القراءة  جان ريتشاردسون للقراءة الُموجَّ
هة. كما يشارك المعلمون في مشروع كنتاكي للقراءة. الُموجَّ

ُيقدَّم للطلب برنامج إرشادي شامل من خلل مستشاَرين معتمَدين بدوام  •
كامل، يقدمان خدمات جامعية/مهنية وخدمات اجتماعية-عاطفية وخدمات 
انتقالية من خلل توجيهات لمجموعات صغيرة وأفراد وفصول دراسية.

ُتَقدِّم تعليًما شامًل لألطفال االستثنائيين، وبرنامج المتقدمين/المتفوقين  •
والموهوبين، وبرنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب 

المرحلة االبتدائية الموهوبين.

يمكن للطلب الوصول إلى الوسائل التكنولوجية كجزء من العملية التعليمية  •
 .(STEM) اليومية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ويحتوي كل فصل دراسي على شاشة مسطحة تفاعلية وجهاز iPad عائم 
ومختبرات Chromebook. ويمكن للطلب الوصول يومًيا إلى أجهزة 

Chromebook وأجهزة iPad، وبرنامج تكنولوجيا القيادة الطلبية 
(STLP)، ونشرات األخبار التي يقدمها الطلب (WBES) باستخدام شاشة 

خضراء.

ُتَقدِّم برنامًجا موسًعا للفنون المسرحية من خلل مدرسين للموسيقى والفنون  •
والدراما بدوام كامل، باإلضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية واألوركسترا 

والجوقة والمسرح الموسيقي.

من خلل منحة صندوق الفنون 5x5، يستمتع الطلب بالعروض الفنية  •
 Kentucky و ،StageOne Family Theatre المباشرة بالتعاون مع
 Louisville و ،Kentucky Shakespeare Festival و ،Center

.Orchestra

ُتَقدِّم األنشطة الرياضية والنوادي واألنشطة اللمنهجية التالية: كرة السلة،  •
والتشجيع، والتنس، وكرة القدم، وسباق اختراق الضاحية، واالستدعاء 

 ،G.I.F.T.E.D السريع، وحل المشاكل المستقبلية، ودوريات السلمة، و
 Backpack ومجموعة الفتيات، ومشاريع التعلم الخدمي للصف الخامس، و

Ambassadors (سفراء حقيبة الظهر).

لدينا رابطة آباء ومعلمين (PTA) نشطة تقدم أنشطة المشاركة األسرية طوال  •
العام الدراسي.

يطور فريق منارة الطلب ويدير تجمعات LEAD الشهرية على مستوى  •
المدرسة باستخدام العادات السبع لستيفن كوفي.

مدرسة Bates Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8208 (502)  7601 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 :العنوان

تسجيل الطلب: 550 الناظر: أليسيا دن 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates :الموقع اإللكتروني

 

ج مدرسة Jeffersontown Elementary االبتدائية متعلمين  ُتخرِّ
بارعين في جميع مجاالت المحتوى من خلل استخدام أفضل ممارسات 

التدريس واإلبداع والتكنولوجيا وفرص التعلم األعمق. كما إننا نفخر بثقافتنا 
اإليجابية والمحاِفظة المصممة لرعاية الطلب وهم يحققون أفضل ما لديهم 

من إمكانات.

الشعار: العمل الجماعي يحقق األحلم.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم خدمات تعليم برنامج المتفوقين والموهوبين وبرنامج المستوى المتقدم. •

س اللغة االسبانية في جميع المراحل الدراسية. • ُتدرِّ

ُتَقدِّم برنامًجا موسًعا للفنون والعلوم اإلنسانية إلتاحة الفرصة للطلب  •
إلظهار المواهب خلل العروض السنوية.

•  STEAM ُتَقدِّم الفرقة الموسيقية واألوركسترا والفنون المرئية وبرامج
ومجموعة متنوعة من األنشطة اللمنهجية.

تدمج التكنولوجيا في المنهج الدراسي من خلل الشاشات التفاعلية وأجهزة  •
.Kindle وأجهزة Chromebook

ُتَقدِّم فصواًل دراسية في الهواء الطلق. •

َترَعى إحدى رابطات اآلباء والمعلمين (PTA) الحائزة على جوائز ليالي  •
المرح اأُلسرية الشهرية لتعزيز مشاركة المجتمع واآلباء.

مدرسة Jeffersontown Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8274 (502)  3610 Cedarwood Way, Louisville, KY 40299 :العنوان

تسجيل الطلب: 628 الناظر: بروك شيلينج 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Bates
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/j-town-elementary/home
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تلتزم مدرسة Farmer Elementary االبتدائية بتطوير التعلم الهادف 
لجميع الطلب من خلل إثراء العقل وإثارة الخيال في بيئة راعية وحاضنة 

تتمركز حول الطفل. كما إننا نركز على تعليم الطفل في شتى المجاالت.

الشعار: تشجيع العقول على التفكير، واأليدي على اإلبداع، والقلوب على 
الحب.

أهم مميزات المدرسة: 
تكرس مدرسة Farmer جهودها نحو التميز منذ عام 2007، وتقدم التعلم  •

الشخصي من خلل معلمين رئيسيين، منهم تسعة معلمين معتمدين من 
المجلس الوطني، وثمانية معلمين حاصلين على جائزة التميز في الفصول 

الدراسية والقيادة التربوية، ومعلم واحد حاصل على الجائزة الرئاسية للتميز 
 Farmer في تدريس الرياضيات والعلوم. كما يشمل فريق عمل مدرسة

ممرضة بدوام كامل (RN) وطبيب صحة عقلية بدوام كامل.

تتبنى مدرسة Farmer مبدأ "قارئ اليوم هو قائد الغد"، وُتعتبر هي  •
المدرسة االبتدائية الوحيدة في منطقة JCPS التعليمية التي اعتمدت محو 

األمية المنظمة كنهج على مستوى المدرسة لتعليم محو األمية.

تهتم المدرسة بالطفل في شتى المجاالت: ويشارك جميع الطلب في دروس  •
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والحياة العملية، 

واإلرشاد، والفنون، والموسيقى. وُتتاح لطلب الصف الخامس أيًضا فرصة 
التسجيل في دروس أي فرقة موسيقية أو أوركسترا، يتم تقديمها في مدرسة 

Ramsey Middle School اإلعدادية، لتمكينهم من أن يصبحوا طلب 
مدارس إعدادية صاعدين أكثر ثقة بأنفسهم!

•  Farmer الطلب متصلون بالعالم: ونسبة الطلب إلى األجهزة في مدرسة
هي 1:1، وتحتوي جميع الفصول الدراسية على شاشات مسطحة تفاعلية.

يشارك جميع الطلب في رحلت ميدانية مصممة لتعزيز المفردات  •
والمعرفة.

ُتَقدِّم مدرسة Farmer مجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية والنوادي  •
 Junior واألنشطة، مثل كرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، و

Beta Club (نادي بيتا لطلب المراحل األولى)، ونادي الفروسية، 
 واالستدعاء السريع، وحل المشاكل، والفرقة الموسيقية، 

.VEX Robotics ومجلس الطلب، و ،She Became و

مدرسة Farmerـــمن أفضل أماكن التعلم! - واألحداث الخاصة السنوية،  •
 ،(PTA) مثل سباق المشي وسباق األلوان التابع لرابطة اآلباء والمعلمين

وليالي األوالد مع األمهات والبنات مع اآلباء، ويوم شخصية الكتاب، 
والقطار القطبي السريع، وليلة STEM، ومعرض الفن الطلبي، وحفلت 
سوزوكي، تجمع الطلب مًعا على نحو منتظم للحتفال بمجتمعنا المدرسي 

طوال العام الدراسي.

#نحن مدرسة Farmer: إّن أبرز إنجازات الطلب وأحدثها قد حققها  •
أعضاء Junior Beta (نادي بيتا لطلب المراحل األولى). وُتعتبر ِفرق 

التكنولوجيا والروبوتات أبطال الوالية لعام 2021، وبذلك أصبح فريق 
 Farmer الروبوتات أبطال الوالية أربع أعوام متتالية. وقد حصلت مدرسة

في عام 2021 على المركز الثاني على مستوى الوالية في التعلم الخدمي 
والتصميم الثنائي األبعاد، والمركز الرابع في أعمال المجوهرات، والمركز 

الخامس في الكتابة اإلبداعية.

مدرسة Farmer Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8625 (502)  6405 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 :العنوان

تسجيل الطلب: 739 الناظر: الدكتور شانون كونلون 
http://farmer.jcps-ky.com/ :الموقع اإللكتروني

تلتزم مدرسة Fern Creek Elementary االبتدائية بخلق مجتمع 
أكاديمي آمن وحاضن يتم فيه تمكين جميع األعضاء من تحقيق أفضل ما 

لديهم من إمكانات.

الشعار: مجتمع من المتعلمين يركز على الطفل

أهم مميزات المدرسة: 
هي إحدى مدارس برنامج Leader in Me التي تنظر إلى كل طفل  •

على أنه قائد متفرد له مواهب ومزايا يمكن مشاركتها مع اآلخرين. وتزود 
عملية التعلم االجتماعي والعاطفي هذه الطلب بمهارات القرن الحادي 

والعشرين األساسية اللزمة لبناء علقات هادفة وتحمل مسؤولية تعلُّمهم.

تدمج التكنولوجيا في عملية التدريس العادية من خلل استخدام أجهزة  •
iPad وأجهزة Chromebook وشاشات ذكية.

ُتَقدِّم تعليًما مستجيًبا ثقافًيا، يعزز المشاركة الحقيقية والدقة، وُيقدمه معلمون  •
مؤهلون تأهيًل عالًيا، بما في ذلك العديد من المعلمين الحاصلين على 

شهادة المجلس الوطني.

تستضيف العديد من األندية الطلبية، مثل برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب  •
(STLP)، ونادي الفنون، ونوادي الكتاب، ونادي األنمي، والفريق 

األكاديمي، واإلذاعة الصباحية، وفريق القيادة، وفريق حراسة الطلب، 
ومجلس الطلب.

ُتَقدِّم العديد من األنشطة اللمنهجية على مدار العام، مثل كرة السلة،  •
والجوقة، و Girls Who Code، والتشجيع، وسباقات المضمار، 

وسباق اختراق الضاحية، وكرة القدم.

ُتَقدِّم خدمات تعليم برنامج المتفوقين/الموهوبين وبرنامج المستوى المتقدم. •

تضم فريق إشراك اآلباء الذي يقدم ليالي المشاركة اأُلسرية شهرًيا. •

توفر طبيب صحة عقلية ومعالًجا في الموقع. •

مدرسة Fern Creek Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8250 (502)  8815 Ferndale Road, Louisville, KY 40291 :العنوان

تسجيل الطلب: 665 الناظر: تونيا أرنولد 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/ferncreekelementary/home :الموقع اإللكتروني  
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ُتَقدِّم مدرسة Wheeler منهًجا دقيًقا يتماشى مع المعايير الوطنية. ويحظى 
جميع طلبنا بالدعم اللزم لتقدمهم في التعليم، ويحصلون على الوقت اإلضافي 
الضروري إلتقان أهداف التعلم. كما ُتتاح الفرصة للطلب الذين يتقنون أهداف 
التعليم لتوسيع نطاق تعلمهم وتعميقه. كما إن التقييمات المستمرة في كل مجال 

من مجاالت المحتوى تقدم لك أنت ومعلم طفلك معلومات قيِّمة فيما يتعلق بقدرات 
الطالب الفردية واحتياجاته التعليمية.

الشعار: توقُّع األفضل، يقود إلى النجاح!

أهم مميزات المدرسة: 
ف معلمين حاصلين على شهادات المجلس الوطني و Google وإدارة  • ُتوظِّ

المدرسة ومعلمين معتمدين في مجال تعليم الموهوبين، والتعليم القائم على 
الكفاءة، والتعلم الشخصي، واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، والتعلم القائم على 

المشاريع، وتطوير محو األمية.

تستخدم التكنولوجيا المتقدمة من خلل توفير جهاز Chromebook لكل  •
طالب ومن خلل السبورات الذكية وشاشات Clear Touch وتحسين 

الصوت في جميع الفصول الدراسية.

تركز على بيئات التعلم الشخصي وتطوير روح القيادة في كل طالب. •

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة، مثل الفريق األكاديمي الحائز على جوائز،  •
ومجلس طلب، والشطرنج، والكمان على أسلوب سوزوكي، والتشيلو، 

والجيتار.

ُتَقدِّم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والفنون المرئية،  •
والحياة العملية، والموسيقى الممزوجة مع الدراما والرقص.

• (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

ُتَقدِّم جمعية الشرف الوطنية للمرحلة االبتدائية. •

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة الرياضية، مثل كرة السلة، وسباق اختراق  •
الضاحية، ونادي الجري، والتشجيع، وكرة القدم، وفريق الرقص.

رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الحائزة على جوائز تقدم أنشطة تتضمن  •
مشاركة األسرة.

مدرسة Wheeler Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8349 (502)  5700 Cynthia Drive, Louisville, KY 40291 :العنوان

تسجيل الطلب: 613 الناظر: بيني اسبينوزا  
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wheeler :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Watterson، نؤمن بأّن الفرصة متاحة لجميع الطلب لتحقيق 
كل ما يتمنونه من خلل العمل الجاد وبذل قصارى جهدهم. كما إننا نتميز بأننا 
مدرسة راعية وحاضنة تسعى جاهدة للعمل مع جميع الطلب وإتاحة الفرصة 

لهم لتحقيق أفضل ما لديهم. وتتمثل مهمتنا في مساعدة جميع الطلب على تحقيق 
أفضل ما لديهم من إمكانات أكاديمية واجتماعية/عاطفية وبدنية.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برامج المتفوقين والموهوبين. •

ُتَقدِّم برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية  •
الموهوبين من الروضة وحتى الصف الثالث.

الوصول إلى أحدث التقنيات عبر أجهزة التلفزيون التفاعلية، وجهاز  •
ن. Chromebook لكل طالب، وأجهزة iPad، وصوت ُمحسَّ

ُتَقدِّم برنامًجا موسًعا للفنون والعلوم اإلنسانية. •

ُتَقدِّم جمعية الشرف الوطنية للمرحلة االبتدائية. •

ُتَقدِّم برنامج لغة إنجليزية كلغة ثانية (ESL) تفصيلًيا. •

ُتَقدِّم فريًقا أكاديمًيا حائًزا على جوائز ومجموعة من األنشطة الطلبية،  •
مثل الفرقة الموسيقية واألوركسترا ومجلس الطلب والرياضات وبرامج 

التكنولوجيا.

ف معلمين حاصلين على شهادات المجلس الوطني و Google وإدارة  • ُتوظِّ
المدرسة.

ترعى مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل سباق اختراق الضاحية،  •
والفرقة الموسيقية، وكرة السلة، األوركسترا، وفريق الرقص، ونادي الدراما، 

وكرة القدم.

ُتَقدِّم استشارات الصحة العقلية واالستشارات االجتماعية/العاطفية. •

تركز على البيئة التعليمية اإليجابية ونمو كل طالب وتطوره. •

مدرسة Watterson Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8342 (502)  3900 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40218 :العنوان

تسجيل الطلب: 455 الناظر: مايكل هيل 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wheeler
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/watterson-elementary
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أهم مميزات المدرسة: 
تضمن حصول الطلب على فرص لإلثراء األكاديمي والتسريع التعليمي  •

والتعلم الشخصي الستكشاف أنشطة التعلم األعمق التي تتضمن مهارات 
النجاح وتزيد من الفهم األعمق للمفاهيم.

ُتَقدِّم تعليًما متمايًزا ودقيًقا في جميع مجاالت المحتوى. •

تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، مثل السبورات التفاعلية، وأجهزة  •
Chromebook، وأجهزة iPad، و Google Classroom، في 

المناهج الدراسية.

تتيح للطلب فرًصا لتعلم الفنون المرئية والمسرحية، مثل األوركسترا  •
والفرقة الموسيقية.

•  Junior Beta Club ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل
(نادي بيتا لطلب المراحل األولى)، وكرة السلة، والتشجيع، وسباق 

 Backpack Team اختراق الضاحية، وكرة القدم، والكتاب السنوي، و
 Girls (فريق حقيبة الظهر)، ودوريات السلمة، واالستدعاء السريع، و

Who Code، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP) الحائز على 
جوائز.

ف الطلب بمجال التوصل من خلل بث إخباري صباحي من إنتاج  • ُتعرِّ
الطلب.

حاصلة على منحة صندوق الفنون 5x5، التي توفر تجارب فنية للطلب. •

ُتَقدِّم برنامج لغة إنجليزية كلغة ثانية (ESL) تفصيلًيا. •

تقيم شراكة قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز تحصيل الطلب. •

مدرسة Cochrane Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8231 (502)   2511 Tregaron Avenue, Louisville, KY 40299 :العنوان

تسجيل الطلب: 459 الناظر: جايسون هوبز 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Cochrane :الموقع اإللكتروني
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ُتعتبر مدرسة Hite Elementary االبتدائية مكاًنا عائلًيا فيه النجاح هو  •
الخيار الوحيد! كما تعتبر المدرسة مصدر إلهام يساعد الطلب على أن 
يتطورا وأن يكونوا متعلمين يسعون لكلب العلم مدى الحياة. وهذه القيمة 

موجودة في كل جانب من جوانب مدرستنا، وتعتبر بمثابة معتقد إرشادي 
يتبناه كلُّ من اآلباء والموظفين والمجتمع. وإننا نؤمن إيماًنا راسًخا بأن 

ن مجتمعنا  التحسين المستمر يقودنا إلى أن نبذل قصارى جهودنا، وأن نحسِّ
بأكمله في نهاية األمر. فنحن نفتخر بخدمة اآلخرين في بيئة احتوائية.

أهم مميزات المدرسة: 
يوفر معلمي كمبيوتر، وموسيقى، وتربية بدنية (PE)، وصحة وعافية،  •

وفنون، ومكتبات بدوام كامل.

تتلقى مستوى عالًيا من الدعم من اآلباء والمجتمع. •

ُتَقدِّم أنشطة الفرقة الموسيقية، واألوركسترا، والفريق األكاديمي، والمبارزة،  •
وسباق اختراق الضاحية، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، وفرقة 

Jam الموسيقية، وفرقة Junkyard Hawks الموسيقية الحائزة على 
جوائز.

مدرسة Hite Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8267 (502)  12408 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 :العنوان

تسجيل الطلب: 449 الناظر: شيريدان بارنيت 
http://hite.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

إّن مهمتنا في مدرسة Klondike Lane Elementary االبتدائية تتمثل 
في أن ُيظِهر جميع الطلب تطوًرا ونجاًحا من خلل الممارسات المستندة إلى 

البحث ومهارات القرن الحادي والعشرين. ومن ثّم فإن موظفونا يراقبون العملية 
التعليمية للتأكد من وصول الطلب إلى أفضل ما لديهم من إمكانات في جميع 

المجاالت األكاديمية. وإننا نفخر بتطوير بيئة مستجيبة ثقافًيا تمثل مورًدا للمدرسة 
والمجتمع.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج لغة إنجليزية كلغة ثانية (ESL) تفصيلًيا. •

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل الفريق األكاديمي، والنوادي، وكرة  •
السلة، والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، والهوكي األرضي، وكرة القدم، 

والروبوتات، والرماية.

َحصلْت على منحة صندوق الفنون 5x5، التي توفر تجارب فنية للطلب. •

تستخدم مجموعة كبيرة من التقنيات للطلب، مثل السبورات الذكية،  •
وكاميرات المستندات والكاميرات الرقمية، ومحطة أجهزة iPad المحمولة، 

وأجهزة Chromebook. كما إّن كل فصل دراسي مجهز بثلثة أجهزة 
كمبيوتر مكتبية على األقل للطلب.

تؤكد على بناء مجتمع الفصل الدراسي من خلل الممارسات التصالحية  •
.(RP)

مدرسة Klondike Lane Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8286 (502)   3807 Klondike Lane, Louisville, KY 40218 :العنوان

تسجيل الطلب: 439 الناظر: مارك بوير  
http://jcps-klondike.campuscontact.com/ :الموقع اإللكتروني

http://hite.jcps.schooldesk.net
http://jcps-klondike.campuscontact.com/
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تلتزم مدرسة Price Elementary االبتدائية بتلبية احتياجات جمع 
الطلب من خلل تطوير إمكاناتهم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية 

واإلبداعية. كما إننا نتطلع إلى مساعدة الطلب على أن يصبحوا متعلمين 
طالبين للعلم مدى الحياة ومستعدين للوصول إلى أفضل ما لديهم من 

إمكانات والمساهمة في مجتمعنا طوال حياتهم. ومن ثّم فإننا ملتزمون 
بالعمل الجاد من أجل توفير بيئة تساعد على النجاح التعليمي المستمر.

Price الشعار: الفخر هو نهج مدرسة

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج الفنون المرئية الجاذب لمجموعات المدارس االبتدائية  •

العنقودية 7 إلى 13، مما يسمح للطلب بتطوير مشاريع حائزة على 
جوائز تعزز تعلمهم. ويتكامل هذا البرنامج مع مناهج الرياضيات 

والعلوم والدراسات االجتماعية والقراءة والكتابة.

ُتَقدِّم برنامج مستوى المرحلة االبتدائية المتقدم لطلب مرحلة الروضة  •
وحتى الصف الثالث. فهذا البرنامج يطور قدرات طلب المرحلة 
االبتدائية المتفوقين من خلل التدريس الفردي/الجماعي الصغير 

ومجموعة متنوعة من خبرات التعلم الباعثة على المشاركة والتحدي 
والتحفيز وتعزيز اهتمامات الطلب وقدراتهم.

ر مهارات القيادة بشكل فعال بين طلب  • ُتَقدِّم برنامًجا إرشادًيا يطوِّ
المدرسة.

ُتَقدِّم أنشطة أكاديمية ورياضية، مثل الفرقة الموسيقية واألوركسترا  •
وكرة السلة والتشجيع والفريق األكاديمي والمعسكر الفني والرقص 

والروبوتات.

• .(ESL) ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

تقدم نوادي الجمعة مرة واحدة في الشهر ليمارس الطلب اهتماماتهم  •
المختلفة.

 مدرسة Price Elementary االبتدائية 
الهاتف: 485-8315 (502)  5001 Garden Green Way, Louisville, KY 40218 :العنوان

تسجيل الطلب: 400 الناظر المؤقت: شوفون راي 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/price :الموقع اإللكتروني

يقدم فريق مدرسة Roberta B. Tully خدمات تعليمية ذات جودة عالية 
لجميع الطلب من خلل منهج يحث على المشاركة ويعتمد على التعليم 
المتمايز. وسيتم تجهيز الطلب بكل ما يلزم لتحقيق مستويات أكاديمية 

واجتماعية عالية من أجل أن يصبحوا متعلمين مستقلين وطالبين للعلم مدى 
الحياة، ومواطنين منتجين ومهتمين. كما إّن الشراكات القائمة بين المدرسة 

والمنزل والمجتمع لها تأثير إيجابي على التطور المستمر لكل طالب.

الشعار: مكان رائع للتعلم!

أهم مميزات المدرسة: 
تضمن حصول الطلب على فرص لإلثراء األكاديمي والتسريع التعليمي  •

والتعلم الشخصي الستكشاف أنشطة التعلم األعمق التي تتضمن مهارات 
النجاح وتزيد من الفهم األعمق للمفاهيم.

ُتَقدِّم تعليًما متمايًزا ودقيًقا في جميع مجاالت المحتوى. •

تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، مثل السبورات التفاعلية، وأجهزة  •
Chromebook، وأجهزة iPad، و Google Classroom، في 

المناهج الدراسية.

تضم مجموعة من المعلمين المهرة، منهم عشرة معلمين معتمدين من  •
المجلس الوطني، واثنين حائزين على جائزة التميز في الفصول الدراسية 

والقيادة التربوية (ExCEL)، ومجموعة من أفضل معلمي منطقة 
.(PE) التعليمية في مجال الموسيقى والفنون والتربية البدنية JCPS

تضم معمًل للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مقدًما  •
من متحف بوسطن للعلوم.

تضم مرافق فسيحة ومجدَّدة حديًثا، منها منطقة لعب عشبية كبيرة وغرفة  •
متعددة األغراض وجناح مخصص للفنون.

تتيح الطلب فرًصا لتعلُّم الفنون المرئية والمسرحية. •

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي،  •
والنادي الفني، والمجموعة أو الفرقة الموسيقية، والجوقة، وسباقات 
 Girls Who المضمار، وسباق اختراق الضاحية، وكرة السلة، و

Code، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب، والتشجيع.

تقيم شراكة قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز تحصيل الطلب. •

مدرسة Tully Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8338 (502)  3300 College Drive, Louisville, KY 40299 :العنوان

تسجيل الطلب: 768 الناظر: راشيل ووركس 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/tully :الموقع اإللكتروني
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ينكب طلب مدرسة Bowen Elementary االبتدائية بحب دائم على التعلم 
وااللتزام باإلنجاز الشخصي، ويكتشفون إمكاناتهم الفردية التي تنتهي به إلى أن 
يصبحوا مفكرين نقديين ومحللي مشاكل مستعدين لمواجهة تحديات الغد. ومن 
ثّم فإّن أي قرار نتخذه يتعلق بما هو أفضل لألطفال. كما يتميز طلب مدرسة 

Bowen بالتعاطف والثقة والشجاعة والعزيمة ألننا نمثل هذه السمات بأنفسنا. 
وعندما يغادر طلبنا مدرسة Bowen، يكونوا على أتم استعداد ألي تحٍد يأتي 

بعد ذلك.

الشعار: أعظم مدرسة على وجه البسيطة!

أهم مميزات المدرسة: 
توفر تعليًما خاًصا في مجال الفن، والمكتبة، والموسيقى، والتربية البدنية  •

(PE)، واللغة اإلسبانية.

يشارك الطلب أيًضا في مناهج تفاعلية وتعاونية لحل المشاكل في معمل  •
.(STEAM) العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات

تتميز بالتركيز على إدخال أحدث التقنيات التعليمية في جميع جوانب عملية  •
التدريس. ويركز مختبر التعلم الرقمي التابع لنا على التعليم من خلل 

Google Classroom و Backpack of Success Skills (حقيبة 
مهارات النجاح).

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفرقة الموسيقية، وكرة السلة،  •
والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، واألطفال الُمبرِمجون، واألوركسترا، 
وحل المشاكل، واالستدعاء السريع، وكرة القدم، والقوى العاملة الطلبية، 

وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، والكرة الطائرة.

تضم رابطة آباء ومعلمين (PTA) حائزة على جوائز وترعى أحداًثا شهرية  •
إلشراك اأُلسر في األنشطة المدرسية.

مدرسة Bowen Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8213 (502)  1601 Roosevelt Avenue, Louisville, KY 40242 :العنوان

تسجيل الطلب: 680 الناظر: ليزا واثين 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home :الموقع اإللكتروني

I 64 EAST
I 64 WEST

I 71 SOUTH

I 7
1 NORTH

I 2
65

 S
O

U
TH

I 2
65

 N
O

R
TH

I 264 EAST

SHELBYVILLE RD

TAYLORSVILLE RD

I 2
64

 W
ES

T

KY 841

BARDSTOW
N RD

FRANKFORT AVE

BROWNSBORO RD

BROWNSBORO RD

I 64 EAST I 64 WEST

I 2
65

 S
O

U
TH

I 2
65

 N
O

R
TH

I 71 SOUTH

I 71 NORTH

SHELBYVILLE RD

TAYLORSVILLE RD

I 264 EAST

I 264 WEST

RIVER RD

WESTPORT RD

BROWNSBORO RD

AIKEN RD

U
 S

 H
IG

H
W

AY
 4

2

HIKES LN

BARDSTOWN RD

W
AT

TE
R

SO
N 

TR
L

SIX MILE LN

OLD HENRY RD

NEWBURG RD

S 
H

U
R

ST
BO

U
R

N
E

 P
KY

PLANTSIDE DR

LA
 G

RA
NG

E 
RD

LIM
E KILN LN

FL
AT

 R
OCK R

D

REHL RD

N
 H

U
R

STBO
U

R
N

E PKY

HERR LN

JO
H

N
SO

N
 R

D

LO
NG

 R
UN

 R
DCANNONS LN

EVERG
REEN RD

BLAN
KEN

BAKER
 PKY

FRANKFORT AVE

C
LA

R
K

 S
TA

TI
O

N
 R

D

LYNDON LN

EC
HO

 T
RL

DO
RSEY LN

STO
N

Y BRO
O

K DR

TU
C

KER
 STATIO

N
 R

D

M
O

SER
 R

D

BARBO
UR LN

BROW
NS LN

RUDY LN

BISHOP LN

WHIPPS MILL RD

FACTORY LN

HIGHWAY 148

ZORN AVE

BLANKENBAKER LN

BALLARDSVILLE RD

C
O

LLIN
S LN

HITT R
D

ORMSBY LN
REAMERS RD

O
LD HARRO

DS CR
EEK R

D

W
ASHBURN AVE

BO
W

LI
N

G
 B

LV
D

RIDGEHURST PL

G
ARDEN D

R

RI
VE

R 
RD

AIKEN R
D

REHL R
D

STOPHER

BOWEN

NORTON

MIDDLETOWN

CHANCEY

NORTON COMMONS

GOLDSMITH LANE

Cluster 10

Demographics 9-21-18
0 3 61.5 Miles

الملفات التعريفية للمدارس

Bowen مدرسة

Chancey مدرسة

Goldsmith مدرسة

Middletown مدرسة

Norton مدرسة

Norton Commons مدرسة

Stopher مدرسة

برنامج المستوى المتقدم

برنامج الطفولة المبكرة

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ت المدرسية الممتدة
 الخدما

مركز الموارد األسرية

الزي الرسمي

برنامج إثراء الطفل

 	   	 	 	    	 
 	  	 	  	    	
 	      	  	 	    	
 	    	  	 	    	  
 	    	   	  	    	 
 	 	  	   	  	    	 
 	 	   	  	     	

المجموعة العنقودية 10

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bowenelementary/home


اختيارات المدارس االبتدائية   51

إننا، في مدرسة Chancey Elementary االبتدائية، نزرع حب التعلم 
من خلل الخبرات التعاونية والمبتكرة. وتتمثل مهمتنا في رعاية متعلم القرن 

الحادي والعشرين في بيئة آمنة ومتنوعة وحاضنة ومحترمة بشكل متبادل. 
ونؤمن بأن لكل شخص الحق في تجربة متعة التعلم، ونفخر بتنوع طلبنا. 
كما إننا ملتزمون بالتميز األكاديمي ألننا ندرك أن التعليم هو السبيل الوحيد 

لتغيير العالم.

أهم مميزات المدرسة: 
حب باألسر وتعتبرهم شركاء في الوصول إلى الطفل وتعليمه في شتى  • ُترِّ

المجاالت.

تحرص على إشراك الطلب في العملية التعليمية من خلل تبنِّي  •
االهتمامات الفردية وأنماط التعلم من خلل أنشطة التعلم القائم على 

المشاريع.

تتيح لطلب الروضة وحتى الصف الخامس فرصة التعلم من خلل  •
برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية 

الموهوبين وبرنامج المتفوقين والموهوبين.

ُتَقدِّم أنظمة دعم متعددة المستويات (MTSS) لتوفير تعليم إضافي  •
لجميع مستويات الطلب من أجل تلبية احتياجاتهم األكاديمية واالجتماعية 

والعاطفية.

•  (ESL) ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم وبرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
لضمان النجاح األكاديمي.

ُتَقدِّم تعليًما في مجاالت خاصة، مثل الموسيقى والفن والصحة والعافية  •
ومركز مكتبة وسائط القرن الحادي والعشرين.

تستخدم بعض األساليب التكنولوجية في التعليم، مثل مختبر الكمبيوتر،  •
وعربة أجهزة iPad، وجهاز Chromebook لكل طالب من الروضة 

وحتى الصف الخامس لتلبية االحتياجات الفردية لطلبنا.

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من أنشطة اإلثراء التعليمي خلل فترة المدرسة  •
 Girls on the وبعدها، مثل الروبوتات، وسباق اختراق الضاحية، و

Run، ونادي الكتاب، وكرة القدم، والتنس، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 
الطلب (STLP)، والتشجيع، وكرة السلة، والفرقة الموسيقية، 

واألوركسترا، والفريق األكاديمي، ومجلس الطلب، ونادي الحديقة، 
وفتيات الكشافة.

مدرسة Chancey Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8387 (502)   4301 Murphy Lane, Louisville, KY 40241 :العنوان

تسجيل الطلب: 539 الناظر: تيوكا ايفوري 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chancey-elementary-school/home :الموقع اإللكتروني

 Goldsmith سنحرص على تعليم جميع األطفال في مدرسة
Elementary االبتدائية. وتتمثل مهمتنا في احتضان ثقافة التنوع وتحسين 

حياة الطلب. وسُيتقن طلب Goldsmith القراءة والكتابة والحوسبة حسب 
مستوى الصف. كما إننا نفخر بغرس ثلث صفات في كل طالب من طلبنا، 
أال وهي: االحترام والمسؤولية واالستعداد للنجاح! وتتمثل رؤيتنا في مدرسة 
Goldsmith Elementary في ارتفاع مستوى تفوق كل طالب كل يوم.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية وبرنامًجا عادًيا. ويتلقى طلب  •

برنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية التعليم باللغة اإلسبانية في الرياضيات 
والعلوم.

ُتَقدِّم برنامج الدراسات الدولية والثقافية في مجموعات المدارس االبتدائية  •
العنقودية من رقم 8 إلى رقم 13.

تضم هيكًل طلبًيا متنوًعا وحيوًيا وموظفين يمثلون 60 دولة، ويتحدثون  •
أكثر من 25 لغة.

تزيد من قيمة العلقات بين الطلب والمعلمين باعتبارها حلقة في دروس  •
الصفين الرابع والخامس.

ُتَقدِّم عروض التكنولوجيا الحيوية والرياضات والفنون الجميلة أثناء  •
المدرسة وبعدها. ويمكن أن يشارك الطلب في أنشطة الدراما والجوقة 
والفرقة الموسيقية واألوركسترا والروبوتات وكرة القدم وسباق اختراق 

الضاحية وكرة السلة والفرق األكاديمية وغير ذلك الكثير.

موطن ألول حديقة تعليمية لجمعية القلب األمريكية في كنتاكي. ويستمتع  •
الطلب فيها بتجارب البستنة والطبخ.

موطن لبرنامج متعلمي لغة إنجليزية مدعوم بشكل جيد، ويتضمن وحدة  •
للطلب الجدد ودعًما لآلباء وتجارب تدريس مشترك.

موطن لبرنامج التدخلت الداعمة للسلوك اإليجابي (PBIS) ذي المستوى  •
الذهبي.

تتميز بخطة تواصل، تشمل الموقع اإللكتروني للمدرسة 
(goldsmithelementary.com)؛ وحضور قوي على وسائل 
التواصل االجتماعي؛ وبرنامج إخباري يومي عبر اإلنترنت من إنتاج 

الطلب.

مدرسة Goldsmith Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8258 (502)  3520 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 :العنوان

تسجيل الطلب: 602 الناظر: دكتور جيريمي رينر 
www.goldsmithelementary.com :الموقع اإللكتروني
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تتمثل مهمة مدرسة Middletown Elementary االبتدائية في اكتشاف 
جوانب التألق والتميز في كل طفل من خلل تشجيع جميع الطلب على تحقيق 

أفضل ما لديهم من إمكانات وتلبية متطلبات المستقبل.

أهم مميزات المدرسة: 
يعمل بها مدرسون حائزون على جوائز. •

ُتَقدِّم مسرحيات/عروًضا موسيقية تناسب مستوى الصف الدراسي كل عام. •

بها رابطة آباء ومعلمين (PTA) فعالة وحائزة على جوائز. •

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي، وكرة  •
 Girls القدم، وكرة السلة، وسباق اختراق الضاحية، والكرة الطائرة، و

Who Code، و Girls on the Run، والتشجيع، والفرقة الموسيقية، 
واألوركسترا، والشطرنج.

ُتَقدِّم برامج اإلثراء التعليمي بعد المدرسي. •

 ُتطوِّر اإلمكانات القيادية لدى الطلب من خلل مبادئ برنامج  •
.Leader in Me

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم لطلب الصفين الرابع والخامس. •

ُتَقدِّم مجموعة من أنشطة المواهب لطلب المرحلة االبتدائية وتتيح فرص  •
اإلثراء التعليمي للطلب الموهوبين في جميع الصفوف.

تستخدم بعض األساليب التكنولوجية في التعليم، مثل إعطاء جهاز  •
Chromebook لكل طالب واستخدام السبورات المسطحة في جميع 

الفصول الدراسية.

تقيم شراكة قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز تحصيل الطلب.  •

تتيح فرص المشاركة في الفرقة الموسيقية واألوركسترا لطلب الصف  •
الخامس.

ف معلمين متخصصين ومعتمدين بدوام كامل في مجاالت الفنون  • ُتوظِّ
والموسيقى والتربية البدنية (PE) واللغة الفرنسية والمكتبة.

مدرسة Middletown Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8300 (502)  218 N. Madison Avenue, Louisville, KY 40243 :العنوان

تسجيل الطلب: 524 الناظر: دانييل دولينج 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown :الموقع اإللكتروني

ُتعتبر مدرسة Norton Elementary االبتدائية المكان الذي يصل فيه جميع 
الطلب إلى مستويات عالية في التعلم. بدون استثناءات أو أعذار.

أهم مميزات المدرسة: 
•  National Blue Ribbon) إحدى مدارس الشريط األزرق الوطنية

School) االبتدائية العالية األداء لعام 2017.

ُتَقدِّم دروس برنامج المستوى المتقدم لطلب الصفين الرابع والخامس. •

ُتَقدِّم مجموعة من أنشطة المواهب لطلب المرحلة االبتدائية وأنشطة اإلثراء  •
التعليمي للطلب الموهوبين في جميع الصفوف.

يعمل بها معلمون معتمدون في مجال الفن والموسيقى، مما يثري برنامج  •
الفنون لجميع الطلب.

تستخدم التكنولوجيا في التعلم اليومي من خلل استخدام أجهزة  •
Chromebook وأجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة األكاديمية والرياضية اللمنهجية، مثل كرة السلة،  •
والتشجيع، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة القدم العلم، وسباق اختراق 

الضاحية، والفريق األكاديمي، ونادي الشطرنج، والروبوتات، ونادي الحديقة، 
ونادي الدراما، والفرقة الموسيقية الحديثة.

ُتَقدِّم دروس الفرقة الموسيقية واألوركسترا لطلب الصف الخامس. •

ُتَقدِّم تعليًما للغة الفرنسية على مستوى المدرسة، ومختبًرا للعلوم والتكنولوجيا  •
والهندسة والرياضيات (STEM)، ومركز وسائط مكتبية يركز على أنشطة 

التعلم القائم على المشاريع.

تستضيف مهرجاًنا سنوًيا للفنون والموسيقى يحتفي بالمواهب الفردية للطلب. •

ترعى رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الحائزة على جوائز أحداًثا بصورة  •
.Norton منتظمة إلشراك ُأسر ومجتمع مدرسة

مدرسة Norton Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8308 (502)  8101 Brownsboro Road, Louisville, KY 40241 :العنوان

تسجيل الطلب: 695 الناظر: مارسيل مينوج 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Middletown
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/nortonelementaryschool/home
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إننا، في مدرسة Stopher Elementary االبتدائية، نسعى جاهدين إلى 
تشجيع جميع الطلب وإشراكهم في األنشطة التعليمية وتطويرهم من خلل 

التدريس الفّعال والخبرات الهادفة في بيئات راعية وداعمة، ليكونوا مستعدين 
وممكَّنين وُملَهِمين للوصول إلى أفضل ما لديهم من إمكانات والمساهمة 

كمواطنين منتبِهين ومسؤولين من عالم متنوع ومشترك.

أهم مميزات المدرسة: 
كانت إحدى مدارس الشريط األزرق (Blue Ribbon) للتميز لعام  •

.2014

ُتَقدِّم برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة  •
االبتدائية الموهوبين.

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم لطلب الصفين الرابع والخامس. •

ُتَقدِّم حفلة Broadway Junior موسيقية كل ربيع. •

بها فريق أكاديمي، يتضمن االستدعاء السريع وحل المشاكل المستقبلية،  •
وفاز بمسابقات Mayor’s Cup (كأس العمدة).

ُتَقدِّم برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، الحاصل على المركز  •
الذهبي على مستوى الوالية.

ُتَقدِّم تعليًما للغة اللتينية لجميع الطلب. •

ُتَقدِّم MakerSpace (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
والرياضيات ]STEAM[)، والموسيقى، والتكنولوجيا، والمكتبة، 

والفنون، والتربية البدنية (PE) لجميع الطلب.

تقيم شراكة قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز تحصيل الطلب. •

ُتَقدِّم مجموعة من برامج األندية لطلب الصف الثالث وحتى الصف  •
الخامس لتوفير فرص إثراء في مجاالت المناهج ذات االهتمام العالي.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل كرة السلة، والتشجيع، وكرة  •
القدم، وكرة القدم الَعلم، وسباقات المضمار، وسباق اختراق الضاحية، 

 Science و ،Bricks 4 Kidz والروبوتات، والشطرنج، والرقص، و
 Drama والمبارزة، و ،Kicks Soccer Academy و ،Matters
by George، وفتيات الكشافة، وفتيان الكشافة، وجمعية الشرف الوطنية 

للمرحلة االبتدائية، STEAMPunks، والفتيات الموهوبات.

مدرسة Stopher Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8281 (502)  14417 Aiken Road, Louisville, KY 40245 :العنوان

تسجيل الطلب: 752 الناظر: بريجيت أوينز 
http://stopher.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Norton Commons Elementary االبتدائية، نهدف 
إلى أن يكون جميع طلبنا مواطنين مسؤولين، وقادرين على حل المشاكل 

بشكل مستقل، وعلى قدر كبير من المرونة. وتتمثل مهمتنا في تمثيل مجتمع 
متمكن ومبدع من خلل التعليم الدقيق والتعلم المقصود والعلقات الهادفة.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتعَتبر منشأة مدرسية على أحدث طراز، تضم جهاز عرض تفاعلي،  •

وأجهزة تحسين صوت، وأجهزة كمبيوتر مكتبي افتراضية في كل فصل 
دراسي.

ُتَقدِّم دروًسا في الكمبيوتر، والموسيقى، والفن، والمكتبة، والعلوم  •
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، والتربية 

.(PE) البدنية

ُتَقدِّم مجموعة من برامج األندية كجزء من برنامج المجاالت الخاصة،  •
لتقديم دروس إثراء للطلب في مجاالت المناهج الدراسية ذات االهتمام 

العالي.

تقيم شراكة قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز تحصيل الطلب. •

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة الطلبية، مثل أندية الروبوتات (من الروضة  •
 ،(STLP) حتى الصف الخامس)، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

ونادي الشطرنج، والفريق األكاديمي، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، 
وكرة السلة، والتشجيع، ونادي بيتا، وسباق اختراق الضاحية، وغير ذلك. 

وتتغير األنشطة المقدمة سنوًيا حسب اهتمامات الطلب.

ع عملية تعليم الطفل في شتى المجاالت من خلل الشراكة مع مؤسسة  • تشجِّ
Norton Commons YMCA، التي توفر مجموعة من البرامج 
للطلب والموظفين واأُلسر، مثل تمارين األربعاء ودروس السباحة 

للصف الثاني.

مدرسة Norton Commons Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8367 (502)  10941 Kings Crown Drive, Prospect, KY 40059 :العنوان

تسجيل الطلب: 574 الناظر: أليسون فيتاتو 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/nortoncommons :الموقع اإللكتروني
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إننا نضمن توفير مجتمع داعم لجميع الطلب، يمكِّنهم من تحقيق أعلى 
المستويات وُيشركهم في العملية التعليمية ويشجعهم على تطوير شخصيتهم في 

بيئة تعليمية عالية الجودة. كما إننا نقدم برنامج تنمية المواهب الجاذب، الذي 
يتضمن برنامج Global Game Changers، والذي يلتزم فيه الطلب 

بمبادئ التعلم النشط والذكاء المتعدد والمزيد.

أهم مميزات المدرسة: 
ف معلمين في الفنون والعلوم اإلنسانية (الدراما والرقص والفن  • ُتَوظِّ

.(PE) والموسيقى) ووسائط المكتبة والتكنولوجيا والتربية البدنية

ُتَقدِّم خدمات برنامج المتفوقين والموهوبين. •

ُتَقدِّم مجموعة من النوادي واألنشطة أثناء المدرسة وبعدها، مثل الفرقة  •
الموسيقية، واألوركسترا، والفريق األكاديمي، وفتيان الكشافة، والتشجيع، 

وكرة السلة، ونادي الشطرنج، وسباقات المضمار، والجوقة، ومجلس 
الطلب، وعرض المواهب، وجمعية الشرف الوطنية للمرحلة االبتدائية.

َحصلْت على منحة صندوق الفنون 5x5، التي تعزز تعليم الفنون والعلوم  •
اإلنسانية في Byck من خلل توفير الفنانين المقيمين والفنانين الزائرين.

توفر بيئة تعليمية غنية بالتكنولوجيا تركز على أنشطة العلوم والتكنولوجيا  •
.(STEM) والهندسة والرياضيات

ز مشاركة اآلباء من خلل رابطة اآلباء والمعلمين (PTA)، ومجلس  • ُتعزِّ
اتخاذ القرار في المدرسة (SBDM)، وفرص التطوع.

•  Global هو برنامج ،CASEL ُتَقدِّم منهًجا اجتماعًيا انفعالًيا معتمًدا من
Game Changers. ويشارك الطلب في طرق البحث لنشر الخير 

في مجتمعهم أثناء تطوير استراتيجيات لمعالجة اللمباالة. ويتم تقديم هذا 
البرنامج لجميع الطلب خلل اليوم الدراسي. كما يتم تقديم امتداد للبرنامج 

بعد المدرسة.

مدرسة Byck Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8221 (502)  2328 Cedar Street, Louisville, KY 40212 :العنوان

تسجيل الطلب: 316 الناظر: كارال كولودي 
http://jcps.schooldesk.net/byck :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدارس

Byck مدرسة

Coleridge-Taylor مدرسة 
Montessori

Dunn مدرسة

Lowe مدرسة

Wilder مدرسة

Zachary Taylor مدرسة

برنامج المستوى المتقدم

برنامج الطفولة المبكرة

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ت المدرسية الممتدة
 الخدما

مركز الموارد األسرية

الزي الرسمي

برنامج إثراء الطفل
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 Coleridge-Taylor Montessori Elementary تحتوي مدرسة
االبتدائية على بيئة تربوية تقدم خدمات تعليمية متجذرة في منهج مونتيسوري 
والعدالة االجتماعية. ويتم تعليم الطلب باستخدام مواد مونتيسوري المصممة 

علمًيا لمطابقة مستويات التعلم الفردية. كما إننا نوفر لطلبنا أكبر عدد 
ممكن من الخبرات المجتمعية والثقافية، ونربط أنشطة التعلم بمواقف العالم 

الحقيقي من أجل تطور جميع الطلب وتحقيقهم ألفضل ما لديهم من إمكانات 
ونجاحهم.

الشعار: حيث نتابع الطفل

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم منهج Montessori في التعليم لمجموعات المدارس االبتدائية  •

العنقودية من 9 إلى 13

ُتَقدِّم خدمات التعلم العملي والتجريبي الذي يتم تسريع وتيرته بشكل فردي  •
لتحقيق النجاح التعليمي األمثل.

ُتَقدِّم برنامج Montessori القائم على الرسوم الدراسية لألطفال الذين  •
تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 4 سنوات.

توفر العديد من الفرص للستمتاع بالفنون، مثل الفرقة الموسيقية، والفنون  •
المرئية، والمجاالت الخاصة للعلوم والتكنولوجيا والقراءة والهندسة 

.(STREAM) والفنون والرياضيات

ُتَقدِّم رحلت للطلب المتوسطين إلى الوجهات المحلية واإلقليمية، مثل  •
باين ماونتن، بوالية كنتاكي.

ُتَقدِّم مساعدين تعليميين إضافيين لدعم التدريس المشترك في منهج  •
.Montessori

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل النادي العلمي، ونادي الشطرنج،  •
وفريق كرة السلة، والتشجيع، وكرة القدم، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 

الطلب (STLP)، وفريق صوت الطلب، والفريق األكاديمي، 
والروبوتات، وفريق الرقص بالخطوات، وحديقة الطلب، ونادي الدجاج 

(تربية الطلب للدجاج)، ونادي الكتابة.

مدرسة Coleridge-Taylor Montessori Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8232 (502)  1115 W. Chestnut Street, Louisville, KY 40203 :العنوان

تسجيل الطلب: 395 الناظر: الدكتورة مارسيا كارمايكل مورفي 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/coleridge-taylormontessorielem/home :الموقع اإللكتروني

الرؤية: سنعمل على تطوير قادتنا المستقبليين ليتحملوا مسؤولية عملية تعلمهم 
في ثقافة التعاون.

المهمة: سنعمل على تعزيز المعايير العالية والتفكير اإلبداعي في مجتمعنا 
المتنوع.

نؤمن بأن: جميع الطلب سيحققون مستويات عالية في التعلم.
جميع المعلمين سيقدمون خدمات تعليمية ذات مستويات قوية.

جميع سيتحملون مسؤولية عملية تعلمهم.
جميع الموظفين والطلب واآلباء سيعملون ضمن ثقافة التعاون.

د الحقائب الرقمية (Digital Backpacks) بمهارات إتقان لمجاالت  سُنزوِّ
محو األمية، والحساب، والمتواِصل الفّعال، والمبِدع الناشئ، والمتعلم الجاهز 

والمرن، والمواطن المؤهل عالمًيا وثقافًيا، والمتعاِون المنِتج.

الشعار: متعلمو اليوم هم قادة الغد 

أهم مميزات المدرسة: 
نقدم أنشطة التعلم الشخصي من خلل مشاريع األنشطة المرغوبة وساعة  •

العبقرية والتعلم القائم على المشاريع. ويتم تقديم دروس مختبر العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، والفنون 

والعلوم اإلنسانية، واللغة اإلسبانية، والمكتبة، والتربية البدنية (PE) من 
قبل معلمين معتمدين.

•  Franklin نعمل على تقديم قادة جاهزين للحياة من خلل برنامج
Covey’s Leader in Me، الذي يستخدم مبادئ القيادة المذكورة في 

كتاب العادات السبع للناس األكثر فاعلية.

نقيم شراكة رابطة آباء ومعلمين (PTA) قوية مع اآلباء والمجتمع لتعزيز  •
تحصيل الطلب.

نستضيف العديد من األحداث المسائية ليشارك الموظفون والطلب واأُلسر  •
في األنشطة التي تعزز العلقات وتحافظ على ثقافتنا المدرسية القوية.

•  Girls نقدم مجموعة متنوعة من الفرص الممتعة للطلب، مثل نادي
Who Code، وبرنامج سفراء الطلب، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 

الطلب (STLP)، ونادي الشطرنج، والفريق األكاديمي وحل المشاكل، 
والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، وكرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق 
الضاحية، وكرة القدم، وكرة القدم الَعلم، وفتيان الكشافة، وفتيات الكشافة، 

ومكعبات األطفال، والروبوتات، والمزيد.

جميع الفصول الدراسية مجهزة بسبورات ذكية وأنظمة تحسين صوت. •

يستخدم الطلب مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية لتعزيز  •
 Google و ،iPad وأجهزة Chromebook تعلمهم، مثل أجهزة
 Green Screen و ،Flipgrid و ،Osmos و ،Classroom

(الشاشة الخضراء)، و iMovie، وبرامج الترميز.

ُتَقدِّم دروس إثراء لجميع الطلب لفهم المفاهيم بشكل أعمق. وُتطبق هذه  •
الدروس على العالم الحقيقي وهي ذات صلة باالهتمامات الفردية لكل 

طالب.

مدرسة Dunn Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8240 (502)  2010 Rudy Lane, Louisville, KY 40207 :العنوان

تسجيل الطلب: 480 الناظر: الدكتورة تريسي باربر 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/dunnelementary/home :الموقع اإللكتروني
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إّن مهمتنا تتمثل في توفير خدمات تعليمية ذات صلة وشاملة وعالية الجودة 
وفردية من أجل تعليم طلبنا وإعدادهم وإلهامهم لتعزيز غريزة حب التعلم لديهم 
مدى الحياة. وتعتبر مدرسة Lowe Elementary االبتدائية المكان األفضل 

الذي يتطور فيه الطلب ويكتشفون إمكاناتهم، فكرًيا وعاطفًيا، بتوجيه من جميع 
الموظفين إلعدادهم وتجهيزيهم للمراحل التعليمية المستقبلية.

الشعار: حيث تبدأ مغامرة التعليم!

أهم مميزات المدرسة: 
حائزة على شهادة مدرسة التميز الوطنية إلشراك اآلباء. •

ُمعَترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم بوالية كنتاكي (KDE) كمدرسة  •
Winner’s Circle لمناخها المدرسي النموذجي والسلمة واإلنجاز.

ُمعَترف بها من قبل Scholastic كأفضل مدرسة في الوالية من حيث عدد  •
دقائق القراءة المسجلة في صيف 18-2017 و 2018-19.

ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من دروس المجاالت الخاصة، مثل الفنون والموسيقى  •
والتربية البدنية (PE) والمكتبة.

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل الفريق األكاديمي، وأوليمبياد الكتاب،  •
ونادي الشطرنج، واألوركسترا، والفرقة الموسيقية، والجوقة، وكرة السلة، 

والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية، ونادي الجري، وكرة القدم، ونادي 
الدراما، والنادي الفني، والروبوتات، وغير ذلك الكثير.

مدرسة Lowe Elementary االبتدائيةاالبتدائية
الهاتف: 485-8293 (502)  210 Oxfordshire Lane, Louisville, KY 40222 :العنوان

تسجيل الطلب: 568 الناظر: شون راسل  
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lowe-elementary
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يعمل فريق مدرسة Zachary Taylor Elementary االبتدائية يومًيا 
على تعليم جميع الطلب من أجل النجاح في الوقت الحاضر والقيادة في 

المستقبل. كما يبني فريق مدرسة Zachary Taylor أساًسا قوًيا لجميع 
الطلب لتحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات والتأكد من أّن التوقعات العالية 

لتعلم اليوم توفر اللبنات األساسية للمتعلمين مدى الحياة.

الشعار: النجاح في الوقت الحاضر يثمر عن قيادة في المستقبل

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم أنشطة متعددة، مثل الفرقة الموسيقية واألوركسترا والموسيقى  •

والتربية البدنية والفن والوسائط المكتبية.

ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من أنشطة ما بعد المدرسة، مثل نادي الروبوتات،  •
واالستدعاء السريع، وحل المشاكل، وكرة السلة، والتشجيع، وسباق 

اختراق الضاحية، وفتيان الكشافة/فتيات الكشافة تحت رعاية المجتمع، 
ودوريات السلمة.

•  Chromebook جميع الفصول الدراسية مجهزة بتقنيات ذكية وأجهزة
وأجهزة iPad لدعم وتعزيز المناهج والتعليم.

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) الفّعالة للغاية ومن  •
الكنائس والشركات المحلية كذلك.

ُتجِري تدخلت داعمة للسلوكي اإليجابي (PBIS) مع مركز عمل إيجابي  •
يعمل بدوام كامل ويضم فريق دعم سلوك معتمد.

يعمل بها مستشار صحة عقلية بدوام كامل. •

توفر دروس المكتبة/الوسائط فرًصا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
.(STEAM) والرياضيات

تضم مختبر كمبيوتر مفتوح لدعم التعلم القائم على المشاريع وتنفيذ  •
Backpack of Success Skills (حقيبة مهارات النجاح).

ُتَقدِّم برنامج (Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة  •
االبتدائية الموهوبين.

ُتَقدِّم خدمات دعم برنامج المستوى المتقدم وبرنامج المتفوقين والموهوبين. •

مدرسة Zachary Taylor Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8336 (502)  9620 Westport Road, Louisville, KY 40241 :العنوان

تسجيل الطلب: 306 الناظر: دواين روبرتس  
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/zacharytaylorelementary/home :الموقع اإللكتروني

ُتَقدِّم مدرسة Wilder االبتدائية خدمات تعليمية متميزة للطلب في مقاطعة 
جيفرسون الشرقية منذ عام 1957. ويتخرج الطلب من المدرسة وهم على 

أتم استعداد للمدرسة اإلعدادية. كما يتحدث اآلباء والطلب السابقون بشكل 
إيجابي عن تجربتهم في مدرستنا. وتتمثل مهمة مدرسة Wilder في بناء 

أساس قوي يقف عليه الطلب ليكونوا مستعدين للقيادة في مجتمع دائم التغير، 
وتمكين الطلب من تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات من خلل توفير تعليم 

عالي الجودة وملهم وملئم وشامل، وتعليم الطلب كيفية تحمُّل المسؤولية، 
وتشجيعهم على أن يبذلوا قصارى جهودهم.

الشعار: يبذل طلب مدرسة Wilder قصارى جهدهم دائًما!

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج مجموعة (Primary Talent Pool) طلب المرحلة  •

االبتدائية الموهوبين وبرنامج المستوى المتقدم. 

تقديم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لجميع  •
الطلب.

ُتَقدِّم العديد من أنشطة ما بعد المدرسة، مثل التشجيع، وكرة السلة،  •
والجوقة، وYoung Rembrandts، وسباق اختراق الضاحية، 
وسباقات المضمار، والفريق األكاديمي، ودوريات السلمة، وفتيان 

الكشافة، وفتيات الكشافة، ومجلس الطلب.

حصلت على جائزتي Top Apple (تفاحة التميز) من العمدة عن إنجاز  •
القراءة.

ترعى رابطة أولياء األمور والمعلمين (PTA) الحائزة على جوائز  •
والفعالة بشكل كبير أحداًثا شهرية إلشراك اأُلسر في األنشطة المدرسية.

ُتَقدِّم تعليًما في الفن والموسيقى واللغة اللتينية واللغة اإلسبانية  •
واألوركسترا والفرقة الموسيقية والتربية البدنية (PE) وخدمات الوسائط 

المكتبية.

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم. •

ُتَقدِّم برنامج YMCA إلثراء األطفال (CEP) لرعاية األطفال قبل  •
المدرسة وبعدها.

مدرسة التميز بوزارة التربية والتعليم بوالية كنتاكي لعام 2016. •

تضم أحدث التقنيات التعليمية، مثل السبورات الذكية، وكاميرات  •
المستندات، ومحطات الكمبيوتر المتعددة في كل فصل دراسي، وعربات 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة Chromebook المتعددة التي يمكن 

لجميع الطلب الوصول إليها. وتركز جميع فصولنا على التعليم من خلل 
 Backpack of Success Skills و Google Classroom

(حقيبة مهارات النجاح).

مدرسة Wilder Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8350 (502)  1913 Herr Lane, Louisville, KY 40222 :العنوان

تسجيل الطلب: 528 الناظر: بيل بيركنز  
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Wilder :الموقع اإللكتروني
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ُتَقدِّم مدرسة J. B. Atkinson Academy لجميع الطلب تعليًما جيًدا يعتمد 
على المعايير األكاديمية العالمية والتوقعات العالية بشأن التحصيل واحترام 

التنوع والمجتمع. كما تحرص على تقديم خدمات التعلم مدى الحياة، والعناية 
بالصحة الجسدية/العاطفية، وإعداد جميع الطلب ليكونوا على أتم استعداد 

للحياة الجامعية والمهنية من خلل تعليم الطفل في شتى المجاالت ودعم األسر 
والمجتمع.

أهم مميزات المدرسة: 
•  Leader in Me (LiM) Lighthouse ُمعَتَرف بها كإحدى مدارس

School، التي ُتعلِّم الطلب المهارات القيادية والحياتية للقرن الحادي 
والعشرين وتعزز ثقافة تمكين الطلب استناًدا إلى فكرة أّن كل طفل يمكن 
أن يكون قائًدا. ويهدف برنامج LiM إلى تعليم الطلب والموظفين واأُلسر 

بشأن العادات السبع للناس األكثر فاعلية بناًء على النص المشهور الذي كتبه 
الدكتور ستيفن كوفي.

ُتَقدِّم برنامج Reach، الذي يقدم التعلم القائم على التكنولوجيا ويتيح الفرص  •
للطلب وُأسرهم للحصول على مجموعة من الخدمات، مثل خدمات الصحة 

البدنية والعقلية في الموقع، وورش عمل التثقيف األسري، وفرص التعلم 
الممتد بعد المدرسة للطلب.

ُتَقدِّم برنامج أكاديمية التميُّز في التدريس والتعلم على مستوى المنطقة  •
التعليمية بالتعاون مع جامعة لويزفيل (UofL) كمدرسة شراكة مميزة.

تلتزم التزاًما قوًيا بمعايير الوالية من خلل سياقات متنوعة ثقافًيا وواقعية. •

تعمل الشراكات القوية داخل المجتمع على توفير الموارد والفرص للطلب  •
واألسر والموظفين.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة الطلبية، مثل كرة السلة، وفريق قيادة الطلب،  •
والتشجيع، والفرقة الموسيقية، وفريق الرقص بالخطوات، واألوركسترا، 

وكأس الحاكم، ومختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 
.(STEAM)

J. B. Atkinson Academy
الهاتف: 485-8203 (502)  2811 Duncan Street, Louisville, KY 40212 :العنوان

تسجيل الطلب: 324 الناظر: مايك لوسي 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/atkinson :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدارس
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حرًصا منا على االرتقاء بالمتعلمين الطالبين للعلم مدى الحياة، سنعمل 
 Breckinridge-Franklin Elementary School في مدرسة

(BFES) االبتدائية على توفير بيئة تعليمية رحيمة وحنونة تثير الفضول 
Breckinridge- وتعزز المثابرة لدى كل طالب. كما تستخدم مدرسة

 (ELA) منهًجا قوًيا ودقيًقا في اللغة اإلنجليزية وفنونها Franklin
والرياضيات (الرياضيات التوضيحية)، يشجع الطلب وُيشِركهم في األنشطة 

.(KAS) التعليمية لتلبية معايير كنتاكي األكاديمية

الشعار: التزم بنهجنا تنجح!

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج التواصل الجاذب لمجموعات المدارس االبتدائية العنقودية من  •

رقم 8 إلى 13.

تشارك في برنامج عدد الطلب القليل في الفصل. •

تضم حرًما تعليمًيا تبلغ مساحته فدانين ويحتوي على مساحات لعب  •
خارجية شاسعة ومعدات جديدة للملعب.

ُتَقدِّم دروًسا ذات صلة كل أسبوع في الفنون والموسيقى ووسائط المكتبات  •
والتكنولوجيا والتربية البدنية (PE) والتواصل.

توفر بيئة تعليمية تدعو إلى المشاركة، وتحتوي على شاشات عرض  •
مرئية تفاعلية في كل فصل دراسي، وتضم فصًل لتعليم األطفال 

.(ECE) االستثنائيين

ُتوفِّر لكل طالب جهاز Chromebook مزود بتقنية LTE الستخدامه  •
.BFES خلل فترة عمله في مدرسة

ُتَقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل كرة السلة، والتشجيع، والفرقة  •
الموسيقية، والكرة الطائرة، و Girls on the Run، والنادي البيئي، 

لي المشاكل المستقبلية (الفائز بالعديد من  واالستدعاء السريع، وبرنامج حلَّ
مسابقات كأس العمدة).

مدرسة Breckinridge-Franklin Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8215 (502)  1351 Payne Street, Louisville, KY 40206 :العنوان

تسجيل الطلب: 335 الناظر: داستن وايت 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/BreckFrank/ :الموقع اإللكتروني

س مدرسة Chenoweth Elementary االبتدائية وقتها لتلبية  ُتكرِّ
احتياجات جميع طلبها واحتضان تنوعهم الثقافي. وتلتزم إدارة مدرسة 

Chenoweth وموظفوها بتزويد كل طالب بخدمات تعليمية مميزة حسب 
احتياجاته الفردية.

الشعار: يتحمل أطفال Chenoweth المسؤولية ليصبحوا أبطااًل!

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم دروًسا خاصة من خلل معلمين معتمدين في المجاالت التالية: العلوم  •

والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، والتربية 
البدنية (PE)/الحياة العملية، والمكتبة، والموسيقى، واللغة االسبانية.

تم تخصيص جناح من المدرسة وفصل دراسي خارجي حائز على جوائز  •
للسماح للطلب بالمشاركة في بيئات تعلم عملي وإبداعي.

فاز أعضاء هيئة التدريس ورابطة اآلباء والمعلمين (PTA) بالمدرسة  •
بالعديد من الجوائز.

• .(ESS) ُتَقدِّم برامج انتعاش القراءة والخدمات المدرسية الممتدة

•  Primary) ُتَقدِّم العديد من األنشطة اللمنهجية، مثل الفريق األكاديمي، و
Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين، والفرقة 

الموسيقية، واألوركسترا، ودوريات السلمة، وكرة السلة، والتشجيع، 
 ،WCES وسباق اختراق الضاحية، ونادي التكنولوجيا، وفريق بث

وفتيات الكشافة، وفتيات الكشافة.

ُتَقدِّم برنامج VEX Robotics، ونادي أطفال اللياقة البدنية، والنادي  •
البيئي، ونادي ساحات الصانعين.

مدرسة Chenoweth Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8227 (502)   3622 Brownsboro Road, Louisville, KY 40207 :العنوان

تسجيل الطلب: 463 الناظر: الكيتا كلي  
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/chenoweth-elementary/home :الموقع اإللكتروني
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تتمثل مهمة مدرسة Field Elementary االبتدائية في ضمان تقديم خدمات 
التعلم للجميع من خلل مجتمع تعليمي داعم، والعمل بشكل تعاوني باستخدام 
منهج دراسي معتمد وقابل للتطبيق وذي صلة لضمان حصول جميع الطلب 
شهم الدائم للتعلم في بيئة آمنة ووقائية. على المهارات والخبرات الجيدة وتعطُّ

الشعار: االرتقاء إلى مستويات جديدة!

أهم مميزات المدرسة: 
ُمعَتَرف بها في التميز األكاديمي باعتبارها إحدى مدراس الشريط األزرق  •

.(NCLB) بموجب قانون عدم ترك أي طفل دون تعليم (Blue Ribbon)

ُتَقدِّم خدمات تدريس متميزة من خلل برامج اإلثراء والتدخل اليومية لجميع  •
الطلب، مثل What I Need (WIN) Time (الوقت المخصص 

الحتياجاتي)، ومجتمعات التعلم المهني (PLCs) على مستوى الصف بقيادة 
المعلم.

تتيح فرًصا للقيادة الطلبية من خلل برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب  •
(STLP)، ودوريات السلمة، ومشاريع الخدمة المجتمعية.

تستخدم التكنولوجيا المتكاملة في جميع أنحاء المدرسة، مثل السبورات الذكية،  •
وكاميرات المستندات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الوسائل 

التكنولوجية المساعدة.

تتلقى دعًما من رابطة اآلباء والمعلمين (PTA) النشطة للغاية، وشركات  •
Crescent Hill، والعديد من المنظمات المجتمعية.

ُتَقدِّم دروًسا في لغة الماندرين الصينية لطلب الروضة حتى الصف الخامس. •

ُتَقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة اللمنهجية، مثل الطباعة الثلثية األبعاد،  •
والِفرق األكاديمية، والفرقة الموسيقية، وكرة السلة، والتشجيع، ونادي 

 LEGOالشطرنج، وبرمجة الكمبيوتر، وتكنولوجيا الكمبيوتر، والصحافة، و
WeDo، واألوركسترا، والروبوتات، والكشافة، وكرة القدم، وتصميم 

الويب، واليوجا.

مدرسة Field Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8252 (502)  120 Sacred Heart Lane, Louisville, KY 40206 :العنوان

تسجيل الطلب: 391 الناظر: الدكتورة ديبورا ريفيرا 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field :الموقع اإللكتروني

المهمة: تقديم تعليم قوي يدعم المشاركة، وإزالة العوائق التي تحول دون التعلم 
ليؤمن الطلب بقدرتهم على تحقيق النجاح.

الرؤية: قدرة جميع الطلب على إثبات الكفاءة األكاديمية، وتطوير المواهب 
الفردية، وإظهار القيادة في جميع أنحاء مدرستنا ومجتمعنا.

أهم مميزات المدرسة: 
برنامجان جاذبان على مستوى المنطقة التعليمية: برنامج الفنون المرئية  •

والمسرحية وبرنامج المتفوقين والموهوبين.

برنامج الموهوبين والمتفوقين أكاديمًيا الجاذب الوحيد على مستوى الوالية  •
لطلب المرحلة االبتدائية – تدعم مدرسة King المتعلمين الموهوبين 

والمتفوقين من خلل تجارب تعليمية متمايزة وقائمة على االستفسار وأصلية 
ومتناسبة مع اهتماماتهم وقدراتهم واحتياجاتهم. ويتلقى طلب برنامج 

(Primary Talent Pool) مجموعة طلب المرحلة االبتدائية الموهوبين، 
وبرنامج المستوى المتقدم، وبرنامج المتفوقين والموهوبين دروًسا أسبوعية 

تركز على اإلثراء المشترك بين المناهج.

يتضمن برنامج الفنون المرئية والمسرحية فرًصا للرسم، والرقص، والتمثيل،  •
والفرقة الموسيقية واألوركسترا، والتعاون مع الفنانين المحليين والمؤدين من 
خلل Fund for the Arts (صندوق الفنون) والجهات الراعية األخرى.

ُتَقدِّم مجموعة من أحدث التقنيات، مثل جهاز Chromebook لكل طالب  •
 Samsung وأجهزة iPad من الروضة حتى الصف الخامس، وأجهزة

لوحية، وشاشات ذكية في كل فصل دراسي.

ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  •
(ELLs). ويوجد لديها حالًيا معلم موارد ومدرب مشارك ثنائي اللغة لتقديم 
الدعم اللزم للطلب أثناء تعلُّمهم وتطوُّرهم في اكتساب اللغة وتقديم تجارب 

ثقافية جديدة إلى مدرستنا، إلثراء التجربة التعليمية للجميع.

ُتِقيم مجموعة متنوعة من األحداث والشراكات المجتمعية، مثل تنظيف  •
 Decode المجتمع في يوم األرض، واألحداث اأُلسرية الشهرية، و

Project (مشروع فك الترميز)، ومدرسة ECHO (إشراك األطفال 
في الهواء الطلق)، و Ladies of Leadership (سيدات القيادة) 

مع األكاديمية المهنية الجاذبة بالمدرسة الثانوية المركزية (MCA)، و 
.Bernheim و ،Brightside

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل فريق كرة السلة الحائز على  •
بطوالت، وفريق التشجيع، وفريق أطفال الِهتاف، والفريق األكاديمي مع 
االستدعاء السريع وحل المشاكل المستقبلية، وفريق الرقص الحائز على 

جوائز، والفنون المرئية، و Street Academy (أكاديمية الشارع)، و 
Junior Beta Club (نادي بيتا لطلب المراحل األولى)، والمزيد.

مدرسة Martin Luther King Jr. Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8285 (502)  4325 Vermont Avenue, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 301 الناظر: مارلون ميلر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/King/index.html :الموقع اإللكتروني

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Field
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/King/index.html
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إننا، في مدرسة Shelby، نكرس جهودنا لتمكين الطلب وإشراكهم في 
العملية التعليمية ليكونوا مواطنين مسؤولين ومعتمِدين على أنفسهم. كما 

إننا نحترم الهوية الثقافية والفردية من خلل تركيز حياة الطلب وخبراتهم 
على مناهجنا الدراسية. وتلتزم مدرسة Shelby بضمان تطوير كل طالب 

للمهارات والمعارف والخبرات اللزمة لنجاحه. إننا نحب طلبنا، ونبذل 
قصارى جهودنا يومًيا للتأكد من أننا جميًعا نمضي ُقدًما إلى األمام!

أهم مميزات المدرسة: 
نحن طلب مسالمون ومفيدون ومسؤولون وطيبون. •

إقامة شراكة مع رابطة مكافحة التشهير (ADL) لتصبح مدرسة ال مكان  •
فيها للكراهية.

استخدام الفنون من الروضة حتى الصف الخامس – ُيستخدم المحتوى  •
األكاديمي مع الفنون بغية إشراك الطلب بطرق جديدة ومثيرة.

جهاز تكنولوجي لكل طالب وفرص لتطوير المعرفة التكنولوجية عبر  •
المنصات.

نموذج ورشة العمل - تعليم قائمة على البيانات مصمم خصيًصا  •
الحتياجات الطلب الفردية.

المجاالت الخاصة تشمل الفن، ووسائط المكتبة، والموسيقى، والتربية  •
البدنية (PE)، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 

(STEAM)، والمسرح.

األنشطة المدرسية تشمل كرة السلة، والتشجيع، ودوريات السلمة،  •
والحديقة المجتمعية، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب، واالستدعاء 

السريع/الفريق األكاديمي. ويسعدنا أن نعرف من طلبنا األنشطة الجامعية 
التي يهتمون بها لنتمكن من زيادة الفرص وتكييفها وفًقا الهتماماتهم 

الفريدة.

مدرسة Shelby Traditional Academy االبتدائية
الهاتف: 485-8327 (502)  735 Ziegler Street, Louisville, KY 40217 :العنوان

تسجيل الطلب: 640 الناظر: الدكتورة جيميكا هوارد 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/shelby-traditional-academy/home :الموقع اإللكتروني

ُتعتبر مدرسة Portland بيئة شخصية بالكامل، يحصل فيها المتعلمون على 
خبرات وتجارب مصممة خصيًصا الحتياجاتهم العاطفية والثقافية واألكاديمية. 

ونحن نؤمن بأّن كل طالب في هذه المدرسة لديه الفرصة للزدهار والتطور 
واإلنجاز بغض النظر عن مكان بدايته. ونظًرا ألن الطلب هم القوة الدافعة 
للعملية التعليمية، وألنهم يتمتعون بمهارات التعامل مع الغير اللزمة للتعلم 
الذاتي التوجيه، فإن هذا يسمح الهتماماتهم وبياناتهم الحالية وأهدافهم بقيادة 

الطريق. كما يمكن للطلب إظهار الكفاءة بعدة طرق، بما في ذلك معروضات 
التعلم التي يتم اختيارها ذاتًيا والمهام الحقيقية وأساليب التقييم التقليدية.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامج الدراسات البيئية الجاذب لمجموعات المدارس االبتدائية  •

العنقودية من رقم 7 إلى 13.

لديها فريق عمل خبير ال مثيل له، ُيشِرك الطلب في منهج دقيق وقوي  •
وذي صلة ومتكامل مع العلوم البيئية ويتم تقديمه من خلل التعليم 

الشخصي.

تتيح خيار الفصول ذات األعداد الصغيرة لتقديم تعليم مخصص يلبي  •
االحتياجات الفردية للطلب.

المجاالت الخاصة: الفن بدوام كامل، والتربية البدنية (PE)، والمكتبات،  •
.(CSP) وبرنامج المدارس الرحيمة

تتيح لجميع الطلب من الصف الثاني إلى الخامس إمكانية الوصول إلى  •
التكنولوجيا.

ُتَقدِّم إرشادات وتوجيهات شاملة وبرامج للصحة العقلية من خلل العديد  •
من مقدمي الخدمات في المدرسة وفي المجتمع.

تتعاون مع مبادرة Signature Partnership (الشراكة المميزة)  •
التابعة لجامعة لويزفيل (UofL) لدعم المعلمين الذين يقدمون ممارسات 

مبتكرة في الفصل الدراسي، وتقدم مختبًرا تعليمًيا افتراضًيا به 25 سماعة 
رأس حديثة للتعلم االفتراضي.

تشارك في التعلم الخدمي البيئي وعمليات التعاون من خلل الشراكات  •
المجتمعية التي تسمح للطلب باستخدام الممارسات المستدامة وتطبيقها 

على مواقف العالم الحقيقي.

تحتفظ بإحدى حدائق السلم بمركز محمد علي وحدائق أخرى تناسب  •
مستوى الصف.

 ُتَقدِّم العديد من برامج وأنشطة اإلثراء، مثل النادي البيئي،  •
  Metro United Wayو ،Girls on the Run و 

(Ready 4K and Lincoln Foundation)، وكرة السلة، 
والتشجيع، والفريق األكاديمي، ودروس البيانو، والصخب الموسيقي، 

.(STLP) وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

تشارك في برنامج صندوق الفنون 5x5 وبرنامج الفواكه والخضروات  •
.(USDA) الطازجة التابع لوزارة الزراعة األمريكية

•  Oxmoor Farms و ،Louisville Nature Center تقيم شراكات مع
 ،Parklands of Floyd Fork و ،Food Literacy Project و 

 Humana ومدرسة ،Louisville Metro Parks (ECHO) و
 Elevate Portland و ،NEC Love the Ville الشريكة في 

(كلية إدارة األعمال بجامعة لويزفيل)، و Yum! Brands، وحصلت على 
جائزة المدرسة الخضراء والصحية لعام 2015.

مدرسة Portland Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8313 (502)  3410 Northwestern Parkway, Louisville, KY 40212 :العنوان

تسجيل الطلب: 239 الناظر: ميشيل بيركنز 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/portland :الموقع اإللكتروني
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إننا، في مدرسة Bloom Elementary االبتدائية، نسعى إلى توفير فرص 
إلثراء الحياة الطلب وتمكينهم من أن يبذلوا قصارى جهودهم. وتتمثل رؤيتنا في 

أن نصبح رواًدا عالميين في مجال تطوير الطالب الفردي واالرتقاء به. كما إن 
مجتمع Bloom التعليمي يحفِّز الطلب على حب التعلم وتقدير أهمية التعليم من 

خلل تقديم نهج شامل لتحقيق الكفاءة.

أهم مميزات المدرسة: 
توفر معلمين بدوام كامل في مجال الموسيقى، والتربية البدنية (PE)، واللغة  •

اإلسبانية، والمكتبة، والفنون، والتكنولوجيا.

ُتَقدِّم بعًضا من برامج ما بعد المدرسة، مثل التايكوندو، والشطرنج،  •
 Young وكرة السلة، والتشجيع، والنادي اإلعلمي، ونادي الدراما، و

Rembrandts، والفريق األكاديمي.

ُتستخَدم حديقة المدرسة الحائزة على منحة في تعليم الفصل الدراسي، وُيعتبر  •
برنامج الغذاء المعترف به وطنًيا برنامج مرحلة ابتدائية لطلب الصف 

األول.

تضم رابطة معلمين وآباء (PTA) فعالة للغاية وتقدم دعًما قوًيا في الفصل  •
الدراسي والمجتمع.

مدرسة Bloom Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8211 (502)  1627 Lucia Avenue, Louisville, KY 40204 :العنوان

تسجيل الطلب: 516 الناظر: الدكتور جاك جاكوبس 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/bloom-elementary/home :الموقع اإللكتروني
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اختيارات المدارس االبتدائية   63

ُتَقدِّم مدرسة Engelhard منهًجا دراسًيا شامًل يتضمن خمسة مختبرات 
كاملة التجهيز (الحياة العملية، والفنون والعلوم اإلنسانية، والعلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومشروع المدارس الرحيمة، 
والتكنولوجيا). وتشجع Engelhard أيًضا دعم اآلباء واهتماماتهم 

ومشاركتهم في جميع جوانب البرنامج. كما يقدم مركز الموارد األسرية 
(FRC)، جنًبا إلى جنب مع رابطة اآلباء والمعلمين (PTA)، العديد من الخدمات 

وورش العمل واألنشطة لجميع أفراد األسرة للمشاركة في تجارب التعلم مدى 
الحياة اإليجابية. ويتعاون اآلباء والطلب والمعلمون مًعا داخل منشأتنا الجميلة 

لخلق بيئة حنونة وحاضنة تتيح لكل طالب فرصة لتحقيق أفضل ما لديه من 
إمكانات.

أهم مميزات المدرسة: 
تضم فصواًل صغيرة وممرضة بدوام كامل في الموقع. •

ُتَقدِّم تعليًما متمايًزا لجميع الطلب. •

•  .(ESL) ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

يقدم مركز الموارد األسرية (FRC) العديد من األنشطة الطلبية، مثل كرة  •
السلة والتشجيع ونادي الشطرنج وبعض األنشطة اأُلسرية وخدمات الدعم.

تتضمن مجلس طلب. •

مدرسة Engelhard Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8246 (502)  1004 S. First Street, Louisville, KY 40203 :العنوان

تسجيل الطلب: 300 الناظر: الدكتور ريان مكوي 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Engelhard/ :الموقع اإللكتروني

نقدم مناهج التعليم باللغة اإلسبانية أيًضا! تتمثل رؤيتنا في مدرسة 
Hawthorne Elementary االبتدائية في االرتقاء بكل طالب حتى 

يصبح متعلًما مؤهًل عالمًيا وثقافًيا. وتتمثل مهمتنا في غرس خبرات التعلم 
في بيئة ثنائية اللغة من شأنها أن تجهز طلبنا ليكونوا ثنائيي اللغة وثنائيي 

الثقافة. ومن ثّم فإننا نضمن تحقيق هذا النجاح من خلل تحمُّل مسؤولية 
تقديم مستويات عالية من خدمات التعلم، واإلقرار باالختلفات الموجودة 
في الفصول الدراسية وتقديرها من خلل تجربة تعليمية متعددة الثقافات، 

والشراكة مع األسرة والمجتمع.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتعَتبر مدرسة Hawthorne برنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية  •

النموذجي الكامل الوحيد في منطقة JCPS التعليمية. سيتلقى كل 
طالب يأتي إلى مدرسة Hawthorne تعليًما ثنائي اللغة في مجاالت 

الرياضيات، والعلوم، ومحو األمية اإلسبانية، واللغات العالمية، والفنون 
والثقافة اإلسبانية.

يمكن لطلب مدرسة Hawthorne الحصول على ساعات معتمدة  •
للمدرسة الثانوية في اللغات العالمية.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل الفرقة الموسيقية  •
واألوركسترا، وكرة السلة/التشجيع، و Bricks 4 Kidz، ونادي 

الشطرنج، وبرنامج إثراء الطفل (CEP)، وسباق اختراق الضاحية، 
و Girls Who Code، واالستدعاء السريع، ونادي كرة القدم، 

والتايكوندو، والتنس، وتصميم ألعاب الفيديو.

ُتَقدِّم العديد من النوادي واألنشطة الطلبية األخرى، مثل الشطرنج، و  •
Young Rembrandts، ومجلس الطلب، واألوركسترا، والفرقة 
 Men of Honor الموسيقية، ودوريات السلمة، ونادي الدراما، و

(رجال الشرف)، و Precious Pearls (الآللئ الثمينة)، وجوقة أطفال 
.Hawthorne

•  (HPSE) معترف بها كإحدى مدارس التميُّز في تعزيز الصحة

تبنَّت مدرسة Hawthorne مشروع المدارس الرحيمة واعترفت بها  •
مدينة لويزفيل باعتبارها المدرسة األكثر ترحيًبا في عام 2019.

مدرسة Hawthorne Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8263 (502)   2301 Clarendon Avenue, Louisville, KY 40205 :العنوان

تسجيل الطلب: 418 الناظر: المنصب شاغر (وقت كتابة هذا المحتوى) 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/Hawthorne :الموقع اإللكتروني
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تتمثل مهمتنا في مدرسة Maupin Elementary االبتدائية في بناء مجتمع 
راٍع يضم طلًبا يشاركون في تجارب التعلم التي تثير الفضول الفكري 

والتعاطف والثقة. ويتمثل هدفنا في إنشاء ورعاية مجتمع من المتعلمين المؤمنين 
بقدرتهم على تحقيق مهارات أكاديمية عالية، والتعامل بلطف مع اآلخرين 

ومساعدتهم، وإحداث تغييرات إيجابية في األماكن التي يعيشون فيها ويعملون 
ويلعبون. كما تمتلك مدرسة Maupin Elementary االبتدائية مجتمًعا موجًها 

نحو األسرة، ويتلقى كل طالب االهتمام الشخصي الذي يحتاجه.

الشعار: االرتقاء إلى العظمة

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم المجاالت الخاصة التالية التي يتم تدريسها من قبل معلمين معتمدين:  •

الفن، ومحو األمية الرقمية، والمكتبة، والتربية البدنية (PE)، والموسيقى.

تدعم التطور االجتماعي والعاطفي للطلب من خلل برنامج تعزيز  •
استراتيجيات التفكير البديل (PATHS) والخطوات الثانية واستشارات 

الصحة العقلية.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل كرة السلة، وفتيان الكشافة،  •
والتشجيع، وفرق الطبلة، وفتيات الكشافة، وفرص القيادة األخرى.

تتيح إمكانية وصول الطلب إلى أجهزة Chromebook، وتستخدم شاشات  •
كبيرة مسطحة في الفصول الدراسية.

يوفر مركز الموارد األسرية (FRC) مخزًنا للطعام وأشكال الدعم األخرى  •
لألسرة.

تحوي حرًما مدرسًيا جميًل يتضمن منطقة لعب عشبية كبيرة. •

تستضيف المدرسة مركًزا صحًيا للحتياجات الطبية وطب األسنان في الموقع  •
للطلب واألسر والموظفين.

مدرسة Maupin Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8310 (502)  1312 Catalpa Street, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 299 الناظر: شاريتا كيمبروه 
http://maupin.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة St. Matthews Elementary االبتدائية، ملتزمون بدعم 
العملية التعليمية وتكوين شخصية طلبنا. ونؤمن بأهمية كل شخص وكل لحظة. 
 St. Matthews Elementary وتتمثل مهمتنا في تخريج طلب من مدرسة

االبتدائية يتسمون بالعطف والشجاعة مدى الحياة ويتمتعون بمعرفة ورؤية 
متنوعة لمستقبلهم.

الشعار: توقعات كبيرة، إمكانيات ال حصر لها

أهم مميزات المدرسة: 
مدرسة معترف بها وطنًيا في تطوير الشخصية لعام 2020. •

ُتَقدِّم تعليًما في الفن والموسيقى واللغة الفرنسية والتكنولوجيا، باإلضافة إلى  •
برنامج مستوى متقدم/برنامج متفوقين وموهوبين قوي.

يشارك كل طالب في درس موسيقي. •

معترف بها من قبل رابطة اآلباء والمعلمين الوطنية (PTA) كمدرسة تميُّز  •
إلشراك اآلباء.

ُتَقدِّم مجموعة من األنشطة الطلبية، مثل الفريق األكاديمي، والفرقة  •
الموسيقية، وكرة السلة، والتشجيع، واألوركسترا، وسباق اختراق الضاحية، 

وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، ودوريات السلمة، ونادي 
الشطرنج، والروبوتات، والنادي الفني، ومشاريع الخدمة المجتمعية التعليمية.

مدرسة St. Matthews Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8321 (502)  601 Browns Lane, Louisville, KY 40207 :العنوان

تسجيل الطلب: 540 الناظر: سكوتي كولير 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home :الموقع اإللكتروني

http://maupin.jcps.schooldesk.net
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/st-matthews-elementary/home
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إننا، في مدرسة Wheatley Elementary االبتدائية، نعمل كمجتمع 
يحوي نخبة من المتعلمين الملتزمين بالتميز، ونتعهد بالعمل بشكل تعاوني 

لتقديم تعليم مقصود وعالي الجودة من أجل تثقيف طلبنا وإعدادهم 
للمنافسة والمساهمة في المجتمع طوال حياتهم، ونتطلع إلى أن يصل كل 

طالب في القراءة إلى مستوى الصف عند إكمال الصف الثالث وأن يصل 
إلى مستوى الصف أو يتجاوزه في جميع المواد األساسية (القراءة والكتابة 

والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية) عند االلتحاق بالمدرسة 
اإلعدادية.

الشعار: كل طالب يحظى باالهتمام، وكل لحظة مهمة.

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم برنامًجا جاذًبا على مستوى المنطقة التعليمية في الرياضيات/ •

.(MST) العلوم/التكنولوجيا

•  .(ESL) ُتَقدِّم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

تضم مركز موارد أسرية (FRC) يقدم العديد من األنشطة الطلبية،  •
مثل التشجيع، وفرق الطبل، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب 

(STLP)، باإلضافة إلى األنشطة اأُلسرية وخدمات الدعم.

مدرسة Wheatley Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8348 (502)  1107 S. 17th Street, Louisville, KY 40210 :العنوان

تسجيل الطلب: 367 الناظر: كيشا فولسون 
http://wheatley.jcps.schooldesk3.net :الموقع اإللكتروني
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ما هي المدارس الجاذبة في المنطقة التعليمية؟
توجد ثماني مدارس ابتدائية جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية. وتقبل هذه المدارس 

الطلب من جميع أنحاء المنطقة التعليمية وال تقع ضمن مجموعة عنقودية.

مدرسة J. Graham Brown School، وهي مدرسة تعلم ذاتي التوجيه تشجع اإلبداع واالبتكار.	 

مدرسة Brandeis Elementary االبتدائية، وهي مدرسة جاذبة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 	 
والفنون والرياضيات (STEAM) وُتشرك الطلب في فرص التعلم القائم على المشاريع.

مدرسة Lincoln Elementary Performing Arts School، وهي المدرسة 	 
االبتدائية العامة الجاذبة الوحيدة في والية كنتاكي التي تركز على الفنون المسرحية.

مدرسة Whitney Young Elementary االبتدائية، وهي مدرسة بكالوريا 	 
دولية (IB) تشجع الطلب على أن يصبحوا مفكرين ومستفسرين من خلل برنامج 

البكالوريا الدولية للسنوات االبتدائية (PYP) الشامل والُمعَتَرف به عالمًيا.

وباإلضافة إلى ما سبق، توجد أربع مدارس ابتدائية جاذبة تقدم البرنامج التقليدي كبرنامج جاذب. وُيرج العلم بأن 
البرنامج التقليدي يوفر بيئة تعليمية عالية التنظيم، ومعتِمدة على مبدأ العودة إلى األساسيات، وتتميز بما يلي:

التركيز على المواد األساسية والدورات الدراسية التي تناسب مستوى الصف.	 

زيادة التركيز على المعايير األكاديمية العالية والسلوك السليم والمواطنة وتطوير االنضباط الذاتي.	 

فصول دراسية عالية التنظيم والترتيب تتطلب واجبات منزلية ليلية والتزاًما صارًما بقواعد المدرسة (بما في ذلك 	 
قواعد اللباس).

العمل وفق مهمة تركِّز على األساليب التعليمية التي تساعد الطلب على بناء المعرفة األساسية واكتساب كفاءة 	 
عالية في المهارات األساسية.

المدارس االبتدائية التقليدية الجاذبة األربع هي Audubon و Carter و Greathouse/Shryock و 
Schaffner. تقبل هذه المدارس الطلب بناًء على عنوان منزلهم. وتقدم مدرسة Foster ومدرسة Shelby أيًضا 

برامج تعليم تقليدي جاذبة وتقبل الطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية في برامجهما التقليدية.

المدارس الجاذبة

 يتم توفير وسائل نقل إليها، باستثناء مدرسةال بد من تقديم طلبحقائق سريعة
J. Graham Brown School
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معلومات مهمة

باإلضافة إلى المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية المخصصة لك، يمكنك أيًضا التقديم لطفلك للحضور في 
إحدى المدارس االبتدائية الجاذبة. وُيرجى العلم بأن جميع الطلب المتقدمين للمدارس االبتدائية الجاذبة خلل الفترة 

من 1 نوفمبر 2021 وحتى 15 ديسمبر 2021 سيدخلون في سحب بالُقرعة للقبول. وال توجد معايير أو مواد 
اختيار إضافية مطلوبة للقبول في مدرسة ابتدائية جاذبة. فإذا لم يتم قبولك مبدئًيا في إحدى المدارس التي حدَّدَتها، 

فسيتم إخطارك بحلول 1 أبريل 2022 بمكانك في قائمة االنتظار.

أشقاء طلب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ال يحصلون على أي أفضلية في عملية التقديم. ومع 	 
ذلك، فإن طلبات التقديم الخاصة باألشقاء الذين يتشاركون نفس تاريخ الميلد (التوائم الثنائي أو الثلثي أو غير 
ذلك) ويتقدمون بطلب لمدرسة جاذبة سيتم التعامل معها على أنها طلب واحد. وفي هذه الحاالت، ال يزال يتعين 

على الوالدين تقديم طلب منفصل لكل طفل.

 	 J. ُيرجى ملحظة أّن: الطلب المقبولين في إحدى المدارس التقليدية الجاذبة والمقبولين في مدرسة
Graham Brown School يسيرون في طريقهم الصحيح إلكمال تعليمهم في هذا البرنامج. وال يحتاجون 
إلى إعادة التقديم للستمرار في مدرسة تقليدية جاذبة أو مدرسة J. Graham Brown طوال مراحل تقدَّمهم 

في منطقة JCPS التعليمية.

إّن الطلب المسجلين في إحدى المدارس االبتدائية التقليدية األربع يسيرون في طريقهم الصحيح لللتحاق 	 
 Johnson Traditional أو Jefferson County Traditional أو Barret Traditional بمدرسة

 Shelby and اإلعدادية، بناًء على عنوان منزلهم. ويحصل طلب البرامج التقليدية الجاذبة في مدرسة
Foster أيًضا على مقعد في مدرسة Traditional magnet اإلعدادية التي تخدم عناوينهم.
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إننا، في مدرسة Brandeis Elementary االبتدائية، نتميز بالمثابرة التي 
تحدد هويتنا! ويلتزم أعضاء هيئة التدريس والموظفون في المدرسة كذلك بتوفير 

تعليم عالي الجودة ودقيق لجميع طلبنا في بيئة تعليمية آمنة ومدعومة تعزز 
النجاح األكاديمي والتقدم االجتماعي. ويتمثل هدفنا في إثراء حياة طلبنا ودعم 

تطوهم األكاديمي.

أهم مميزات المدرسة: 
مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية. •

يتعلم الطلب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات  •
(STEAM) في الفصول الدراسية والمختبرات التفاعلية.

يعمل الطلب على تسهيل عملية تعلُّمهم من خلل حل المشاكل والتفكير  •
النقدي.

يضمن التعلم القائم على المشاريع قدرة الطلب على ربط ما يتعلمونه  •
بمواقف العالم الحقيقي. كما ُتتاح للطلب فرًصا لإلثراء األكاديمي أثناء 

المدرسة وبعدها لتوسيع معارفهم ومداركهم.

ُتَقدِّم دروًسا في مجاالت خاصة في الفن والموسيقى واللغات العالمية ومختبر  •
STEAM، وتوفر مجموعة من الفرص اللمنهجية لتلبية اهتمامات جميع 

الطلب.

مدرسة Brandeis Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8214 (502)  2817 W. Kentucky Street, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 455 الناظر: الدكتورة شيرفيتا ويست 
https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدارس

ُتَقدِّم مدرسة Audubon Traditional برنامًجا أكاديمًيا يثير التحدي في 
بيئة منظمة ومنضبطة تعزز القيم التقليدية والتوقعات العالية والتعليم المستند 
إلى البيانات. ويعتمد تعليم القراءة والرياضيات لدينا على المعايير والبحث 

ويتكامل مع التكنولوجيا.

Audubon الشعار: ارتقاء عاٍل وأداء مرموق من طلب مدرسة

أهم مميزات المدرسة: 
ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من البرامج اللمنهجية، بدًءا من لغة اإلشارة  •

األمريكية (ASL) إلى نادي اليوجا.

•  Junior تعزز مشاركة المجتمع من خلل منظمات مثل
 Girl (فتيان الكشافة)، و Boy Scouts و ،Achievement (JA)

Scouts (فتيات الكشافة)، وجمعيات/برامج الفنون الثقافية، والمزيد.

تشمل أنشطة المناهج الدراسية الفن والموسيقى والفرقة الموسيقية  •
/(PE) واألوركسترا ومختبر الكمبيوتر والمكتبة والجوقة والتربية البدنية

الصحة ومختبر العلوم.

تشمل األنشطة اللمنهجية لغة اإلشارة األمريكية، والرماية، ونادي الفنون،  •
وكرة السلة، ونادي بيتا، والتشجيع، والجوقة، وسباق اختراق الضاحية، 

ونادي الدراما، والهوكي الميداني، ونادي البستنة، والمدارس المتميزة 
لتعزيز الصحة (HSPE)، ومجلس الطلب، ونادي اليوجا.

مدرسة Audubon Traditional Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8205 (502)  1051 Hess Lane, Louisville, KY 40217 :العنوان

تسجيل الطلب: 600 الناظر: إريكا ووكر 
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/audubon :الموقع اإللكتروني

مدرسة جاذبة

https://schools.jefferson.kyschools.us/Elementary/brandeis
https://schools.jefferson.kyschools.us/elementary/audubon
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ُتَقدِّم مدرسة Jessie R. Carter Elementary االبتدائية خدماتها 
للطلب في مجتمعها الذي يغلب عليه الطابع األفريقي األمريكي منذ عام 

1922. وتتمثل مهمة المدرسة في وضع توقعات عالية للطلب والموظفين 
لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تتيح لجميع الطلب تحقيق مستويات عالية. 

كما تعتبر مدرسة Carter مكاًنا دافًئا وآمًنا يشجع الطلب على التفوق 
في المجاالت التي يبدعون فيها ويدعمهم في المجاالت التي يحتاجون 

 Jessie R. Carter Traditional فيها إلى مساعدة إضافية. وتعمل
Elementary بجد لمساعدة كل طالب على النجاح.

أهم مميزات المدرسة: 

•  Carter Traditional في مدرسة (PTA) تتميز رابطة اآلباء والمعلمين
Elementary بعملها النشط والدؤوب، ووقتها الثمين الذي ال تبخل 

بساعات عديدة منه لخدمة الطلب وشراء العديد من المواد التعليمية لهم.

لديها مركز موارد أسرية (FRC) مكلف بمساعدة الطلب واألسر على  •
التغلب على العوائق غير األكاديمية التي تحول دون التعلم.

يقدم العديد من األنشطة اللمنهجية للطلب، بما في ذلك اختراق الضاحية  •
وكرة السلة والتشجيع والكرة الطائرة واالستدعاء السريع والفرقة الموسيقية 

واألوركسترا والمزيد

مدرسة Carter Traditional Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8225 (502)  3600 Bohne Avenue, Louisville, KY 40211 :العنوان

تسجيل الطلب: 565 الناظر: جيمي وايمان 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/carterelementary/home :الموقع اإللكتروني

 Greathouse/Shryock Traditional إننا، في مدرسة
Elementary، نقدم برنامًجا أكاديمًيا قوًيا في بيئة شديدة التنظيم ُتمكِّن 

الطلب من دخول المدرسة اإلعدادية بمستوى يناسب هذه المرحلة أو يتفوق 
عليه. وتركز مهمتنا على نهج تعليمي يساعد الطلب على بناء المعرفة 

األساسية واكتساب كفاءة عالية في المهارات األساسية.

أهم مميزات المدرسة: 
 Greathouse/Shryock Traditional Elementary ُتَقدِّم مدرسة

برنامج التعليم التقليدي الذي يوفر بيئة تعليمية تعتمد على مبدأ العودة إلى 
األساسيات، وتتميز بما يلي:

برنامج تقليدي جاذب على مستوى المنطقة التعليمية يحظى بتاريخ طويل  •
من التميز األكاديمي.

توقعات عالية لألكاديميين والسلوك. •

تركيز على المواد األساسية والدورات الدراسية على مستوى الصف في  •
بيئة أكاديمية قوية.

بيئة في غاية التنظيم والترتيب تتطلب التقيد الصارم بقواعد المدرسة، ال  •
سيما قواعد اللباس.

تعتبر مدرسة Greathouse/Shryock واحدة من أربع مدارس  •
ابتدائية تقليدية يتم إلحاق طلب JCPS بها بناًء على عناوين منازلهم.

ُتَقدِّم مجموعة متنوعة من البرامج اللمنهجية للطلب. •

توجد اتفاقية شراكة قوية بين الطالب والوالد والمدرسة. •

يقدم منسق مركز موارد أسرية بدوام جزئي (FRC) ومستشار صحة  •
عقلية بدوام جزئي المساعدة للطلب واألسر حسب الحاجة.

مدرسة Greathouse/Shryock Traditional Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8259 (502)  2700 Browns Lane, Louisville, KY 40220 :العنوان

تسجيل الطلب: 622 الناظر: كارال ديفيس 
sites.google.com/jefferson.kyschools.us/greathouseshryocktraditional :الموقع اإللكتروني
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تلتزم مدرسة Lincoln، بصفتها أول مدرسة ابتدائية عامة للفنون المسرحية 
في والية كنتاكي، بتعليم الطفل في شتى المجاالت من خلل منهج قوي مليء 

بالفنون من أجل إعداد الطالب بشكل أفضل لتحقيق النجاح في المستقبل. ويشارك 
الطلب في تعليم مجموعة متنوعة من الفنون، مثل الموسيقى الصوتية واآلالت 

والرقص والدراما والفرقة الموسيقية واألوركسترا والبيانو والفنون المرئية. 
ويعتبر منهج الفنون المسرحية الذي نقدمه تكملًة لتعليم المواد األساسية ويتيح 

للطلب الفرصة الستكشاف الفنون المسرحية بشكل كامل من خلل نهج تعليمي 
متكامل ومثير لمعظم الحواس. ويتلقى طلب برنامج المرحلة االبتدائية تعليًما 

في جميع مجاالت الفنون المسرحية؛ بينما يختار طلب الصفين الرابع والخامس 
مادتين اختياريتين للفنون المسرحية للعام الدراسي. ويلتزم اآلباء والطلب 

والموظفون وأعضاء المجتمع بتوفير بيئة تعليمية أكاديمية واجتماعية وعاطفية 
قوية ضرورية لتنمية الطفولة. 

أهم مميزات المدرسة: 

مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية. •

توفِّر المساحات الفريدة والحديثة أفضل بيئة تعليمية فنية ممكنة. وفي يناير  •
2012، أماطت مدرسة LPAS اللثام عن جناحها المخصص للفنون 

المسرحية، والذي تبلغ مساحته 40 ألف قدم مربع، والذي يتضمن مسرًحا 
مربًعا أسود يتسع لـ 200 مقعًدا، واثنين من استوديوهات الرقص، وقاعة 

دراما، ومختبر بيانو، وغرًفا لألصوات واآلالت، وغرفة فنون مرئية.

توفِّر الشراكات المجتمعية القائمة مع مجموعات الفنون الرائدة تجارب فريدة  •
وتعليًما ال مثيل له. ويستمتع الطلب بالعروض االحترافية في المدرسة 

واألماكن الخارجية، مثل مركز كنتاكي للفنون.

ُتَقدِّم خدمات التعليم بعد المدرسة بواسطة معلمين محترفين من العديد من  •
 StageOne Family و ،Louisville Ballet المنظمات، بما في ذلك

.Theatre

مدرسة Lincoln Elementary Performing Arts االبتدائية 
الهاتف: 485-8291 (502)  930 E. Main Street, Louisville, KY 40206 :العنوان

تسجيل الطلب: 571 الناظر: ميليسا كيسي كيس 
http://lincoln.jefferson.kyschools.us :الموقع اإللكتروني

إّن مدرسة J. Graham Brown School، التي تعتبر المدرسة الجاذبة 
األصلية، هي مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية، تقدم خدماتها للطلب 

الذين يزدهرون في بيئة تعلم ذاتي توجيه. وتتمثل مهمتها في تنمية التفكير 
اإلبداعي وتعزيز االستقلل والتعاطف والمبادرة داخل بيئة تعليمية مستجيبة 
ثقافًيا. ويتميز طلب مدرسة J. Graham Brown School "بالعقول 

الواعية والقلوب المثقفة" التي يتميز بها المتعلمون الطالبون للعلم مدى الحياة 
والذين يوجهون أنفسهم بأنفسهم.

أهم مميزات المدرسة: 

هي مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية تقدم خدماتها للطلب، بدًءا من  •
الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

ُتَقدِّم برنامًجا أكاديمًيا يركز على االرتقاء بالمفكرين النقديين والمنفتحين  •
والمبدعين الذين يرغبون في المخاطرة ويتوقون إلى اكتساب معارف ومهارات 

جديدة.

توفر بيئة تعليمية تعمل على النهوض باألشخاص الرحيمين والمتسامحين  •
والمحترمين الذين ُيقدِّرون قيمة التنوع الثقافي ويساهمون في رفعة المجتمع.

من المتوقع أن ينجح األداء األكاديمي المناسب لمستوى الصف والمهارات  •
االجتماعية المناسبة للعمر في هذه البيئة التعليمية غير الرسمية.

بدًءا من الصف الرابع، يشارك الطلب في برنامج P.I.R.A.T.E. الذي  •
 iPad يخصص جهاًزا تكنولوجًيا لكل طالب، والذي يتم من خلله إصدار جهاز

أو جهاز Chromebook الستخدامه في التعلم.

يشارك الطلب في يوم المؤتمر الذي يقوده الطلب وفي معرض التعلم الذاتي. •

مدرسة J. Graham Brown االبتدائية
الهاتف: 485-8216 (502)  546 S. First Street, Louisville, KY 40202 :العنوان

تسجيل الطلب: 738 الناظر: أنجيل بارسونز 
http://www.mybrownschool.org :الموقع اإللكتروني

مدارس جاذبة

http://lincoln.jefferson.kyschools.us
http://www.mybrownschool.org
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ُتعتبر مدرسة Whitney Young School مدرسة عالمية ُتَقدِّم برنامج 
االنغماس في اللغة الفرنسية وبرنامج البكالوريا الدولية. ومن خلل برنامج 

البكالوريا الدولية للسنوات االبتدائية المعترف به عالمًيا، نحرص على 
االرتقاء بطلبنا ذوي العقليات العالمية والمتطلِّعين إلى التعرف على العالم. 

كما إّن خدماتنا التعليمية القائمة على االستفسارات والمتعددة التخصصات 
ُتشرك العقل وترِشد المتعلمين ليكونوا متواصلين، وملتزمين بالمبادئ، 

لعين، ومفكرين،  ومتوازنين، ومتفهمين، ومنفتحين، ومهتمين، وشجعان، ومطَّ
ومستفِسرين. وُيعتبر برنامج االنغماس في اللغة الفرنسية األول من نوعه 

في والية كنتاكي، وقد بدأ في العام الدراسي 20-2019 مع درس الروضة 
االفتتاحي. ويعتمد برنامج االنغماس اللغة الفرنسية على الممارسات التعليمية 

ذات اإلنتاجية العالية التي تؤدي إلى نمو متسارع في محو األمية، وتعدد 
اللغات، واللدونة العصبية المتطورة للغاية التي تدعم حل المشاكل واإلبداع 

 Whitney والتطور اللغوي المحّسن. التعلم العميق هو تخصصنا في مدرسة
.Young

أهم مميزات المدرسة: 
البكالوريا الدولية (على مستوى المدرسة) •

االنغماس في اللغة الفرنسية •

اللغة العالمية - الفرنسية (على مستوى المدرسة) •

•  Girls on the و ،Girls Who Code النوادي اللمنهجية، مثل
Run، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، والروبوتات.

الرياضات اللمنهجية، مثل كرة السلة. •

مدرسة Whitney Young Elementary االبتدائية

سنتَّبع نهًجا شامًل لتعليم الطفل في شتى المجاالت من خلل العمل البدني 
واالجتماعي والعاطفي والفكري. وسيتحقق ذلك في بيئة مدرسية جيدة 

التنظيم، تكون فيها التوقعات العالية للطلب مطلًبا يومًيا. وتماشًيا مع قيم 
التعليم األساسية الُمتََّبعة في منطقة JCPS التعليمية، سنستخدم المعالجات 

اليدوية وسُنشِرك الطلب في األنشطة العملية من خلل تعليم مجموعة 
صغيرة وتسهيل العديد من أنشطة التعلم المنظم الذي يقوده الطلب. وعلوة 

على ذلك، سنركز على العديد من الركائز التأسيسية للمفاهيم والمعايير 
األساسية في طرق التدريس والتعلم الغنية والصارمة. وكما هو الحال دائًما، 

يتمثل هدفنا في مدرسة Schaffner في أن نكون "في طليعة" عملية 
التدريس كل عام!

أهم مميزات المدرسة: 
تحظى مدرسة Schaffner Traditional Elementary بتاريخ  •

عريق من التميز األكاديمي.

تضمن وصول جميع الطلب إلى مستوى الصف أو التفوق عليه قبل  •
المدرسة اإلعدادية بسبب التدخل الصارم وفرص اإلثراء األكاديمي لجميع 

الطلب.

يتم التعلم في بيئة منظمة للغاية في جميع األوقات. •

االنضباط الذاتي أمر يومي متوقع من جميع الطلب. •

التزام اآلباء ومشاركتهم المتكررة أمر متوقع من جميع األسر. •

ل بدوام كامل. • لدينا ممرضة بدوام كامل وُمعلم تدخُّ

مدرسة Schaffner Traditional Elementary االبتدائية
الهاتف: 485-8217 (502)  2701 Crums Lane, Louisville, KY 40216 :العنوان

تسجيل الطلب: 605 الناظر: زاكاري إيكلز 
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home :ذبةالموقع اإللكتروني
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الهاتف: 485-8354 (502)   3526 W. Muhammad Ali Boulevard, Louisville, KY 40212 :العنوان
تسجيل الطلب: 226 الناظر: إيريكا لورانس   

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/home?authuser=0 :الموقع اإللكتروني

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/schaffner/home
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/whitney-young-elementary/home?authuser=0
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ما هي البرامج الجاذبة المتاحة؟
ُتَقدِّم العديد من مدارس منطقة JCPS التعليمية برامج جاذبة ذات تركيز أو أسلوب تعليمي معين. وُتَقدِّم 

المدرسة التي بها برنامج جاذب خدماتها للطلب الذين يعيشون في نطاق المجموعة العنقودية لتلك المدرسة 
والطلب الذين يعيشون في مجموعات عنقودية أخرى ولكنهم يرغبون في االستفادة من موضوع التعلم 

الخاص بالبرنامج الجاذب أو التركيز على مادة دراسية معينة.

البرامج الجاذبة

*بالنسبة لبرنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية الثنائي اللغة التابع لمدرسة Hawthorne Elementary، يتم توفير وسائل النقل للطلب 
الذين يعيشون داخل المجموعة العنقودية 13 فقط. وال يتم توفير وسائل النقل للطلب الذين يعيشون خارج المجموعة العنقودية 13.

يتم توفير وسائل نقل إليها، مع وجود استثناءات*ال بد من تقديم طلبحقائق سريعة
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معلومات مهمة

باإلضافة إلى المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية المخصصة لك، يمكنك أيًضا التقديم لطفلك 
للحضور في إحدى مدارسنا العديدة التي ُتَقدِّم برامج جاذبة. ويمكن للطلب التقديم في برنامجين جاذبين إلى 

جانب المدارس الموجودة في مجموعتهم العنقودية.

إّن جميع الطلب المتقدمين لبرامج مرحلة ابتدائية جاذبة خلل الفترة من 1 نوفمبر 2021 وحتى 	 
15 ديسمبر 2021 سيدخلون في سحب بالقُرعة للقبول. وال توجد معايير أو مواد اختيار إضافية 
مطلوبة للقبول في برنامج مرحلة ابتدائية جاذب. أشقاء طلب البرامج الجاذبة الحاليين أو السابقين 
ال يحصلون على أي أفضلية في عملية التقديم. ومع ذلك، فإن طلبات التقديم الخاصة باألشقاء الذين 
يحملون نفس تاريخ الميلد (التوائم الثنائي أو التوأم الثلثي أو غير ذلك) ويتقدمون بطلب لبرنامج 

جاذب سيتم التعامل معها على أنها طلب واحد. فإذا لم يتم قبولك مبدئًيا في إحدى المدارس التي 
حدَّدَتها، فسيتم إخطارك بحلول 1 أبريل 2022 بمكانك في قائمة االنتظار.

أشقاء طلب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ال يحصلون على أي أفضلية في عملية التقديم. 	 
ومع ذلك، فإن طلبات التقديم الخاصة باألشقاء الذين يتشاركون نفس تاريخ الميلد (التوائم الثنائي أو 

الثلثي أو غير ذلك) ويتقدمون بطلب لمدرسة جاذبة سيتم التعامل معها على أنها طلب واحد. وفي 
هذه الحاالت، ال يزال يتعين على الوالدين تقديم طلب منفصل لكل طفل.
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الملفات التعريفية للمدارس

أكاديمية التميُّز في التدريس والتعلم
م مدرسة J. B. Atkinson هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.. المدرسة: ُتَقدِّ

يقدم هذا البرنامج ممارسات تعليمية عالية الكفاءة وقائمة على البحث، ويعمل على التطوير المهني للمعلمين. ومن خلل شراكة مفيدة 
للطرفين مع جامعة لويزفيل (UofL)، تدعم مدرسة Atkinson التحصيل األكاديمي، والنمو االجتماعي، وتطوير الشخصية لكل 

طالب. وُتَقدِّم المدرسة أيًضا مركز موارد أسرية بدوام كامل (FRC)، وبرنامج REACH بعد المدرسي، والخدمات الصحة العقلية، 
والفحوصات الصحية، وبرامج التوجيه لمساعدة كل طالب على تحقيق أفضل ما لديه من إمكانات.

التواصل
م مدرسة Breckinridge-Franklin هذا البرنامج للطلب في المجموعات العنقودية من رقم 8 إلى 13. المدرسة: ُتَقدِّ

إّن طلب هذا البرنامج ُيثُرون مهاراتهم في التواصل ويعززونها من خلل تطبيقها على مواقف الحياة الواقعية. كما يعزز طلب 
التواصل مهاراتهم القيادية والشخصية ومهاراتهم في التواصل من خلل العمل في التواصل اإلبداعي والوسائط الرقمية باإلضافة إلى 

الخبرات المرئية والفنون المسرحية.

االنغماس في اللغة اإلسبانية الثنائي اللغة
م مدرسة Hawthorne هذا البرنامج على مستوى المنطقة التعليمية، مع توفير وسائل النقل للطلب في المجموعة  المدرسة: ُتَقدِّ

العنقودية رقم 13 فقط.

ُيِتيح برنامج مدرسة Hawthorne للطلب تجربة االنغماس اليومي في اللغة اإلسبانية إلعداد الطلب للقراءة والكتابة والتحدث بإتقان 
باللغة اإلسبانية. حيث يتلقى الطلب (من الروضة وحتى الصف الخامس) دروًسا يومية في الرياضيات والعلوم باللغة اإلسبانية، ويتم 
تدريس مجاالت المحتوى األخرى باللغة اإلنجليزية. ويستفيد الطلب أيًضا من اإلثراء الثقافي في درس الفنون اإلسبانية، الذي يجمع 

بين الفنون واللغة اإلسبانية والتعليم الثقافي. وهذا البرنامج مفيد لكٍل من الطلب الذين يتعلمون اللغة اإلسبانية كلغة ثانية والطلب 
الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. وُيعتبر الطلب المشاركون في هذا البرنامج جزًءا من مجتمع ثنائي اللغة يدعم تعلم اللغات 

واكتساب خبرات ثقافية متنوعة.

البرامج الجاذبة



اختيارات المدارس االبتدائية   75

الدراسات البيئية 
م مدرسة Portland هذا البرنامج للطلب الموجودين في مجموعات المدراس العنقودية من رقم 7 إلى 13. المدرسة: ُتَقدِّ

يشارك طلب برنامج الدراسات البيئية في التعلم الخدمي البيئي وعمليات التعاون من خلل الشراكات المجتمعية، باستخدام الممارسات 
المستدامة التي تطبق على مواقف العالم الحقيقي. يكتسب الطلب، من خلل التعلم في العالم المادي الخارجي وعنه، احتراًما للبيئة 

ويتسلحون بالمعارف والمهارات اللزمة لتحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات في النمو األكاديمي واالجتماعي والمدني. وتساعد خبرات 
التعلم الخارجية والدراسات الميدانية المميزة على مستوى الصف الطلب على التفكير النقدي وعلى أن يصبحوا كذلك مواطنين 

مشاركين على طراز عالمي.

 

المتفوقون والموهوبون 
م مدرسة .Martin Luther King Jr هذا البرنامج على مستوى المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتَقدِّ

تعتبر مدرسة .Martin Luther King Jr المدرسة االبتدائية الوحيدة التي ُتَقدِّم هذا البرنامج على مستوى المنطقة. ويلبي برنامج 
المتفوقين والموهوبين الجاذب االحتياجات الفريدة للمتعلمين المتقدمين من خلل استراتيجيات التفكير النقدي والتعلم القائم على المشاريع 

وتنمية المواهب وفرص القيادة. ولضمان عمل الطلب مع مجموعات األقران المناسبة، ُتَقدِّم مدرسة King تجميًعا إجمالًيا لمجموعة 
المدارس العنقودية. وتعمل مجموعة من التوقعات األكاديمية الدقيقة وتسريع التعليم والواجبات الفردية والواجبات بين األقران على 
زيادة مواهب الطلب األكاديمية واإلبداعية. وُيتوقع من الطلب ممارسة التفكير النقدي واألداء على مستويات عالية وتعميق فهمهم 

لمعايير المحتوى والكفاءات.

الصحة والعافية 
م مدرسة Wellington هذا البرنامج للطلب الموجودين في مجموعات المدراس العنقودية من رقم 1 إلى 6. ُتَقدِّ

يوفر هذا البرنامج دراسات متخصصة في التثقيف الصحي الشامل، ويعزز صحة الطلب وعافيتهم، ويستكشف المهن والخبرات ذات 
الصلة التي تطور المهارات واالستعدادات اللزمة للطلب للنتقال إلى المستوى التالي.

 

الدراسات الدولية/الثقافية واللغة 
 Goldsmith مجموعات المدراس العنقودية من رقم 1 إلى 7( وفي مدرسة( Fairdale م هذا البرنامج في مدرسة المدارس: ُيقدَّ
م برنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية أيًضا كجزء من البرنامج الجاذب في  )مجموعات المدراس العنقودية من رقم 8 إلى 13(؛ وُيقدَّ

.Goldsmith

بغية مساعدة الطلب على مواجهة تحديات عالم تنافسي ومترابط عالمًيا، ُيقدِّم هذا البرنامج منهًجا دقيًقا مفعًما بالثقافة والقضايا ووجهات 
النظر العالمية. ويؤكد البرنامج أيًضا على الكفاءة العالية في لغة عالمية واحدة على األقل. ويشارك الطلب، من خلل الشراكات مع 

المدارس والشركات والمنظمات المحلية والدولية، في مشاريع التعلم الخدمي القائمة على المشاكل الواقعية والدولية افتراضًيا ومباشرًة 
على حد سواء.
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أكاديمية القيادة 
م مدرسة Mill Creek هذا البرنامج للطلب الموجودين في مجموعات المدراس العنقودية من رقم 1 إلى 5. المدرسة: ُتَقدِّ

يكتسب الطلب خبرة التعرف على مفاهيم وممارسات القيادة المناسبة ألعمارهم من خلل مبادئ القيادة لستيفن كوفي، ومشاريع التعلم 
ل من المدرسة إلى الجامعة إلى الوظيفة. ويكتسب الطلب أيًضا الثقة في قدراتهم  الخدمي، والمجموعات التعاونية، ومبادرات التأهُّ

ويزيدون من قدرتهم على تأدية األدوار القيادية.

الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا 
م مدرسة Wheatley هذا البرنامج على مستوى المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتَقدِّ

إّن برنامج الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا (MST) ُمصمَّم للطلب الشغوفين الذين يبحثون عن فرص إلثراء مهارات التعلم لديهم 
وتوسيعها بما يتجاوز معايير كنتاكي األكاديمية. وُيتوقع من الطلب، عند الدخول في البرنامج، المشاركة في التعلم والتحرك بوتيرة 
متسارعة في حل المشاكل من خلل التعاون والتفكير النقدي والبحث والعروض التقديمية العامة لنتائجهم. ويتمتع الطلب بإمكانية 

الدخول المتسق في المسابقات األكاديمية واإلثرائية.

MicroSociety
م مدرسة Indian Trail هذا البرنامج للطلب الموجودين في مجموعتي المدراس العنقودية رقم 6 و 7. المدرسة: ُتَقدِّ

يشجع برنامج MicroSociety الطلب كي يصبحوا مواطنين مسؤولين وإيجابيين ومنتجين في مجتمع من تصميمهم. ويربط منهج 
أكاديمي دقيق متوافق مع معايير كنتاكي األكاديمية التعلم بالعالم الحقيقي، مما يجعل التعليم لدى كل طالب موضوعًيا. ينتج رواد 

األعمال الطلب السلع والخدمات، ويضع المسؤولون المنتخبون القوانين، ويتولى القضاة التحكيم في المنازعات، ويتعقب الصحفيون 
األحداث. ويتم تسليح طلب MicroSociety بمهارات الجيل القادم الضرورية لخوض غمار المستقبل، ومنها التواصل والتفكير 

النقدي واإلبداع والمبادرة واالبتكار.

  Montessori
م مدرسة Kennedy Montessori خدماتها للطلب الموجودين في مجموعات المدراس العنقودية من رقم 1 إلى  المدارس: ُتَقدِّ
م مدرسة Coleridge-Taylor خدماتها للطلب الموجودين في مجموعات المدارس العنقودية من رقم 9 إلى 13. ويتم  8، وُتَقدِّ

إلحاق الطلب على مستوى المنطقة التعليمية بإحدى المدارس بناًء على عناوينهم.

يعد التفكير النقدي والتعلم الموجه ذاتًيا محور تركيز قوي لبرنامج Montessori. ويقدم المنهج أساًسا ثابًتا في المجاالت األساسية مثل 
فنون اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات الثقافية. ويكتسب الطلب، من خلل العمل مًعا في مجموعات متنوعة، مهارات القيادة في 

جو غير تنافسي يعزز العمل الجماعي ومهارات حل المشاكل والثقة بالنفس واحترام الذات والوعي االجتماعي.

البرامج الجاذبة
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الفنون المسرحية و/أو المرئية 
م مدرسة King برامج الفنون  المدارس: ُتعتبر مدرسة Lincoln مدرسة فنون مسرحية جاذبة على مستوى المنطقة، وُتَقدِّ

م مدرسة Price برنامًجا للفنون المرئية للطلب الموجودين في  المسرحية والمرئية على مستوى المنطقة التعليمية، وُتَقدِّ
مجموعات المدراس العنقودية من رقم 7 إلى 13.

يشارك طلب برنامج الفنون المسرحية و/أو المرئية في دراسات متخصصة ومكثفة في الرقص والدراما/المسرح والموسيقى و/أو 
الفنون المرئية لتطوير قدراتهم الفنية واالستعداد لللتحاق المحتمل بمدرسة فنون إعدادية جاذبة. 

تنمية المواهب 
م مدرسة Byck هذا البرنامج للطلب على مستوى المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتَقدِّ

يعتمد برنامج تنمية المواهب على مبادئ التعلم النشط والذكاء المتعدد والفنون في التعليم والموضوعات المتكاملة والتعلم القائم على 
المشاريع وكذلك اختيار الطالب. ويطور الطلب المواهب األكاديمية والفنية واإلبداعية من خلل مزيج من المناهج المفعمة بالفنون 

والتوقعات األكاديمية الدقيقة. وتقدَّم خدمات برنامج المتفوقين والموهوبين جنًبا إلى جنب مع تعليم متمايز لجميع طلب برنامج 
المستوى المتقدم.

التعليم التقليدي 
م مدارس Foster و Shelby برنامج التعليم التقليدي على مستوى المنطقة التعليمية. المدارس: ُتَقدِّ

ُيقدِّم البرنامج التقليدي الجاذب منهًجا أكاديمًيا دقيًقا في بيئة تعليمية على درجة عالية من التنظيم وهي ضرورية لتحقيق الطلب 
أقصى قدر من اإلنجاز. ويساهم البرنامج التقليدي في نمو الطالب من خلل التركيز اإلضافي على المعايير األكاديمية العالية 

والسلوك السليم والمواطنة وتنمية االنضباط الذاتي. ويساعد التركيز على الموضوعات األساسية والتركيز على التفكير النقدي 
الطلب على بناء المعرفة األساسية واكتساب كفاءة عالية في المهارات األساسية.
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كيفية التقديم
التسجيل عبر اإلنترنت لدى المنطقة التعليمية.

 JCPS قبل التقديم، يجب على جميع الطلب الملتحقين بالروضة ولم يلتحقوا سابًقا بإحدى مدارس منطقة
التعليمية التسجيل عبر اإلنترنت في المنطقة التعليمية أو في أي مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة JCPS التعليمية. 

أما الطلب الذين التحقوا سابًقا بإحدى مدارس منطقة JCPS التعليمية وأكملوا التسجيل بالفعل فل يحتاجون إلى 
التسجيل مرة أخرى. وعند اكتمال التسجيل، تتحقق JCPS من معلوماتك وترسل إليك رمًزا إلكمال الطلب. وقد 

تستغرق هذه العملية حوالي يومين.

بعد استلم الرمز الخاص بك، يمكن للطلب الذين يلتحقون بالروضة التقدم إلى المدارس الموجودة في 
المجموعة العنقودية المخصصة لهم وكذلك أي مدارس جاذبة أو برامج جاذبة. ولمعرفة المجموعة العنقودية 

التي تقدم الخدمات في عنوانك، اتصل بمكتب مكتب ديموغرافيات JCPS على الرقم 3050-485 )502( أو 
 استخدم أداة SchoolFinder (ُمحدِّد مكان المدرسة) عبر اإلنترنت على

.http://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx

إكمال الطلب عبر اإلنترنت أو شخصًيا.
ويجب على جميع الطلب الذين يلتحقون ألول مرة بمدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة JCPS التعليمية تقديم طلب. 

إضافة إلى ما سبق، يلزم تقديم الطلبات بالنسبة لطلب المرحلة االبتدائية الذين انتقلوا إلى مدرسة جاذبة أو 
برنامج جاذب أو يرغبون في االلتحاق بها.

 يتوفر نموذج الطلب عبر اإلنترنت والتعليمات على موقع الويب الخاص بالمنطقة التعليمية على العنوان 
 .Bishop Lane 4309 وفي موقع التسجيل الكائن مقره في www.jefferson.kyschools.us 

كما يمكنك أيًضا التقديم شخصًيا *في المواقع التالية:

 مكتب منطقة JCPS التعليمية الكائن مقره في: 	 
California Community Center, 1600 W. St. Catherine Street

 مكتب منطقة JCPS التعليمية الفرعي الكائن مقره في:	 
Academy @ Shawnee, 4018 W. Market Street

أي مدرسة ابتدائية تابعة لمنطقة JCPS التعليمية	 

 مكتب برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) بمنطقة JCPS التعليمية، الكائن مقره في: 	 
1325 Bluegrass Avenue

*ُيرجى ملحظة أّن: نظًرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة COVID-19 التي قد تؤثر على فترة التسجيل/
تقديم الطلب، ُيفّضل أن تتصل اأُلسر على رقم HELP-313 )502( لتحديد ما إذا كانت هذه المواقع متاحة قبل 

الوصول. ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية إال بموعد فقط.
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تفضل بزيارة www.jefferson.kyschools.us، وانقر فوق رابط "التسجيل والتقديم" ثم اتبع 	 
التعليمات.

يجب على الطلب الذين ينتقل آباؤهم إلى مقاطعة جيفرسون من مقاطعة أخرى أو والية أخرى تقديم دليل يثبت 	 
اإلقامة في مقاطعة جيفرسون قبل التسجيل. ولمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 6250-485 )502( أو 

.askstudentassignment@jefferson.kyschools.us أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى

ديم
لتق

ة ا
يفي

ك

تقديم الطلب ال يضمن القبول في مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب.	 

ال ُيحتفظ بقوائم االنتظار من سنة إلى أخرى.	 

ال يمكن إجراء تعديلت على طلبات المدارس أو البرامج الجاذبة إال أثناء فترة 	 
التقديم. وإذا تم إجراء تعديلت على أحد الطلبات، ال يعتد إال بأحدث التعديلت.

أشقاء طلب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ال يحصلون على أي أفضلية في 	 
عملية التقديم. على الرغم من ذلك، ُتعامل طلبات األشقاء الذين يحملون نفس تاريخ 
الميلد (التوأم الثنائي أو التوأم الثلثي أو غير ذلك) من المتقدمين بطلب إلى مدارس 

أو برامج جاذبة تستخدم الُقرعة على أنها طلب واحد. وفي هذه الحاالت، ال يزال 
يتعين على الوالدين تقديم طلب منفصل لكل طفل.

يؤدي تقديم معلومات خاطئة إلى إبطال الطلب.	 

يخَطر الطلب المتقدمون خلل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 2022.	 

يمكن للطلب دائًما االلتحاق بإحدى المدارس الموجودة في المجموعة العنقودية 	 
المخصصة لهم.

يجب أن يكون الطلب من سكان مقاطعة جيفرسون لللتحاق بمدرسة جاذبة أو 	 
برنامج جاذب. وفي حالة انتقال اأُلسر من مكان آلخر، فينبغي عليهم االتصال بـ 
Student Assignment Office (مكتب تخصيص المدارس للطلب) على 

الرقم 485-6250 )502(. 

معلومات مهمة

ُيرجى ملحظة أّن: يمكنك تسجيل طفلك في المدرسة بغض النظر عن حالة الهجرة و/أو اإلقامة الليلية الثابتة 
والمنتظمة والكافية.

http://www.jefferson.kyschools.us
mailto:askstudentassignment%40jefferson.kyschools.us?subject=
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تتوفر خدمات تعليم األطفال االستثنائيين (ECE) للطلب ذوي اإلعاقة بموجب قانون تعليم ذوي 
اإلعاقة (IDEA) واللوائح اإلدارية في والية كنتاكي (KARs). ويتلقى الطلب تعليمات مصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجاتهم كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي (IEP). ويوزع كل طالب 
إلى المدرسة التي سيلتحق بها إذا لم يكن معاًقا ما لم يتطلب برنامج التعليم الفردي بعض الترتيبات 

األخرى.

يساعد مركز موارد اآلباء التابع لبرنامج تعليم األطفال االستثنائيين اآلباء في فهم عملية التعليم 
الخاص. كما يساعد الموظفون اآلباء على العمل بالشراكة مع مدرسة أطفالهم. ويقدم موقع تعليم 

األطفال االستثنائيين اإللكتروني معلومات حول التقييم وتطوير برنامج التعليم الفردي وموارد اآلباء 
 والتنسيب والبرامج والسياسات واإلجراءات وقوائم المكالمات السريعة على العنوان

.https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131
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خدمات الطلب ذوي اإلعاقات 
التعليمية

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131
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برامج الطفولة المبكرة

ُتَقدِّم برامج الطفولة المبكرة من JCPS خدمات ما قبل مرحلة المدرسة طوال اليوم لألسر التي تستوفي 
معايير األهلية. وتعمل برامج الطفولة المبكرة خمسة أيام في األسبوع وتخدم أكثر من 3000 طالب في 
مواقع متعددة في جميع أنحاء مقاطعة جيفرسون. وتتوفر وسائل النقل لألسر المشتركة في هذا البرنامج.

سنقدم خلل العام الدراسي 2023-2022 الخدمات للطلب الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات بحلول 1 
أغسطس 2022 بناًء على إرشادات دخل األسرة. وسنقدم الدعم أيًضا للطلب الذين تبلغ أعمارهم 3 أو 
4 سنوات في أي وقت خلل العام الدراسي 2023-2022 والذين هم من ذوي اإلعاقة كما هو موضح 

.(KARs) واللوائح اإلدارية لوالية كنتاكي (IDEA) في قانون تعليم ذوي اإلعاقة

يضمن برنامجنا أن يطور الطلب مجموعة من المهارات التي تجعلهم جاهزين للنجاح في رياض األطفال. 
وأهم هذه المهارات هو التطور االجتماعي والعاطفي - القدرة على التعاطف والتفاعل بنجاح مع مجموعة 

أقرانهم والتواصل بسهولة مع البالغين. ويستفيد القائمون على برامج الطفولة المبكرة إلى أقصى حد من 
الرغبة الطبيعية لكل طفل في التعلم واحترامك بصفتك المعلم األول واألهم للطفل.

تقديم طلب االلتحاق ببرنامج الطفولة المبكرة سهل، حيث يمكنك التقديم عبر اإلنترنت وتحميل المستندات 
 Lam Building, 4309 المطلوبة، أو يمكنك زيارة* مركز تقديم طلبات برنامج الطفولة المبكرة في

Bishop Lane. ُتقبل الطلبات من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 4 مساًء، من االثنين إلى الجمعة. 
وللمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد، اتصل على رقم 485-7677 )502(.
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*ُيرجى ملحظة أّن: نظًرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة COVID-19 التي قد تؤثر على فترة 
التسجيل/تقديم الطلب، ُيفّضل أن تتصل اأُلسر على رقم HELP-313 )502( لتحديد ما إذا كانت هذه 

المواقع متاحة قبل الوصول.
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 برنامج اللغة اإلنجليزية 
كلغة ثانية

 1325 Bluegrass Avenue خدماته من مقره الكائن في (ESL) يقدم مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
لأُلسر التي تحتاج إلى مساعدة في اللغة اإلنجليزية. ويعمل قسم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بشكل وثيق مع 
الطلب واألسر لضمان إجادة متعلمي اللغة اإلنجليزية للغة اإلنجليزية. ويقدم القسم خدمات اللغة، ويسهل 

التواصل بين اأُلسر والمدارس للمساعدة على الحفاظ على االتصال القوي في العملية التعليمية. اتصل بمكتب 
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على رقم 3623-485 )502( لتحديد موعد.
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ُيرجى ملحظة أّن:
 يمكنك تسجيل طفلك في المدرسة بغض النظر عن حالة الهجرة و/ أو اإلقامة الليلية الثابتة 

والمنتظمة والكافية.
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األسئلة المتكررة
سؤال: كيف أسجل في المدارس وأقدم طلًبا لللتحاق بها؟ 

اإلجابة: يمكن الوصول إلى الطلب عبر اإلنترنت من خلل جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. وإذا لم يكن 
 لديك اتصال باإلنترنت، يمكنك التقديم شخصًيا* في أقرب مدرسة أو موقع تسجيل تابع لمنطقة JCPS الكائن في 

 Lam Building (4309 Bishop Lane) أو أحد مكاتب JCPS الفرعية، الكائن مقرها في: 
 Academy @ و California Community Center (1600 West Saint Catherine Street)

.Shawnee (4018 West Market Street)

سؤال: ماذا يعني اختيار المدرسة؟ 
اإلجابة: ُتَقدِّم منطقة JCPS نظام اختيار مدرسة يسمح لآلباء بالتقدم إلى أفضل مدرسة تلبي احتياجات أطفالهم. 

ونحن نشجع النجاح األكاديمي من خلل السماح لآلباء بالتقدم إلى أفضل مدرسة أو برنامج يلبي احتياجات أطفالهم 
 وأسلوبهم التعليمي. 

سؤال: كم عدد االختيارات الجاذبة التي يمكنني تقديم طلب إللحاق طفلي بها؟
 اإلجابة: يمكن لآلباء اختيار ما ال يزيد عن خيارين من الخيارات الجاذبة في الطلب. 

سؤال: كيف يمكنني تغيير الطلب إلى مدرسة أو برنامج مختلف؟ 
اإلجابة: يمكن تغيير الطلب عبر اإلنترنت حتى 15 ديسمبر 2021. وال ُيسمح بأي تغييرات بمجرد انتهاء فترة 

 التقديم. 

سؤال: كيف يمكنني معرفة مدرستي القريبة؟ 
اإلجابة: استخدم أداة school finder (ُمحدِّد مكان المدرسة) من على موقع JCPS للعثور على مدرستك.

*ُيرجى ملحظة أّن: نظًرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة COVID-19 التي قد تؤثر على فترة 
التسجيل/تقديم الطلب، ُيفّضل أن تتصل اأُلسر على رقم HELP-313 )502( لتحديد ما إذا كانت هذه 

المواقع متاحة قبل الوصول. ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية إال بموعد فقط.
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سؤال: لقد تقدمت بطلب، لكن عنواني تغير. ماذا أفعل؟ 
 اإلجابة: اتصل بـ Student Assignment office (مكتب تخصيص المدارس للطلب) على الرقم 

6250-485 )502( لتحديد ما إذا كان تغيير العنوان سيؤثر على طلب طفلك. حيث تلتزم بعض المدارس أو البرامج 
 بحدود معينة، وقد يعني تغيير العنوان تخصيص طفلك، إذا تم قبوله، إلى مدرسة مختلفة. 

سؤال: متى يمكنني معرفة نتيجة تخصيص طفلي؟
 اإلجابة: يخَطر الطلب المتقدمون خلل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 2022. 

سؤال: فاتتني فترة تقديم طلبات المدارس والبرامج الجاذبة فما هي خياراتي؟
اإلجابة: يمكنك تقديم طلب التحاق بالمدارس والبرامج الجاذبة بعد 15 ديسمبر 2021؛ ومع ذلك، لن ُينظر في 

 الطلب إال إذا توفر بالمدرسة أماكن شاغرة الستيعاب مزيد من الطلب. 

سؤال: أنا ال أعيش في مقاطعة جيفرسون اآلن ولكني سأنتقل إلى هناك قبل دخول 
المدارس. فهل يمكنني تقديم طلب التحاق بالمدارس والبرامج الجاذبة لطفلي؟ 

اإلجابة: يمكنك تقديم طلب التحاق بالمدرسة الجاذبة لكي ُينظر في إلحاق طفلك وفًقا الختيارك للمدرسة. يجب عليك 
 تقديم دليل يثبت اإلقامة في مقاطعة جيفرسون قبل أن يتمكن طفلك من التسجيل في إحدى مدارس JCPS. اتصل بـ 

Student Assignment office (مكتب تخصيص المدارس للطلب) على الرقم 485-6250 )502( 
للحصول على مزيد من المعلومات.

سؤال: سأنتقل إلى مقاطعة جيفرسون بعد دخول المدارس. ما هي الخيارات الجاذبة 
المتاحة لطفلي؟

اإلجابة: يمكن للطلب المنتقلين إلى مقاطعة جيفرسون بعد بداية العام الدراسي 23-2022 االستفسار عن خيار 
المدرسة الجاذبة في وقت وصولهم، حتى 31 ديسمبر 2022. ويمكن للطلب دائًما االلتحاق بمدرسة داخل 

مجموعتهم العنقودية. اتصل بـ Student Assignment office (مكتب تخصيص المدارس للطلب) على 
الرقم 6250-485 )502( للحصول على مزيد من المعلومات.
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جهة عمل تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص/العمل اإليجابي وتقديم فرص تعليمية متساوية

www.jefferson.kyschools.us


