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يتخرج جميع طالب منطقة
Jefferson County Public
 Schoolsالتعليمية من مدارسهم
وهم مسلحون بكل أدوات
االستعداد والتمكين واإللهام
الالزمة لتحقيق أفضل ما لديهم
من إمكانات والمساهمة كمواطنين
ِّ
مفكرين ومسؤولين في عالمنا
المتنوع والمشترك.
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ّ
إن المعلومات المقدمة عن المدارس صحيحة وقت كتابة هذه الوثيقة.
فيُرجى االتصال بالمدرسة مباشر ًة إذا كانت لديك أي أسئلة في هذا الصدد.
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TM

ً
أهل ومرح ًبا بكم في منطقة  JCPSالتعليمية!
تحرص منطقة Jefferson County Public
) Schools (JCPSالتعليمية على إعداد طالب المدارس
الثانوية للمرحلة الجامعية والحياة الوظيفة والحياة العادية
باستخدام منهج قوي صارم ومسارات وظيفية مثيرة وفرص
ُ
شركهم في المهام .وبما إننا
تعلم عملي تشجع المتعلمين وت ِ
نعلم أن الحجم الواحد ال يناسب الجميع ،فإننا نفخر بتوفير
مجموعة متنوعة من البيئات والبرامج واألنشطة المدرسية
الفريدة التي تُ ّ
مكن طفلك وتلهمه لتحقيق أفضل ما لديه من
إمكانات.
مسج ًل جدي ًدا في منطقة  JCPSالتعليمية
وسواء كان طفلك َّ
أو يواصل تعليمه فيها ،فإننا نتطلع إلى مساعدته على
استكشاف اهتماماته من خالل فرص التعلم العملي الباعث
عن المشاركة التي لها تطبيقات واقعية وتضفي الحيوية
على المحتوى األساسي.
وتتيح جميع المدارس الثانوية بمنطقة  JCPSالتعليمية
للطالب الفرصة للحصول على ساعات معتمدة جامعية
وأخذ دورات في التعليم الوظيفي والتقني ( .)CTEوتعتبر
( Academies of Louisvilleأكاديميات لويزفيل)
مجتمعات تعليمية ذات طابع وظيفي في  15مدرسة من
مدارسنا الثانوية ،تُجهِّز الطالب للنجاح في شراكة مع
مجتمع األعمال في لويزفيل الكتساب خبرة عملية وشهادات
متخصصة في المجال.

وعند تحدد أفضل مدرسة مناسبة لطفلك ،اعلم أن كل
مدرسة من مدارسنا تضم نخبة من المعلمين والموظفين
المتخصصين وذوي الخبرة الذين يصبون تركيزهم
تقديرا
كسبَت JCPS
ً
المستمر على ثالث ركائز رئيسية أَ َ
وطنيًا لمناهجنا التحويلية في التعليمBackpack of :
( Success Skillsحقيبة مهارات النجاح) ،والمساواة
العِرقية ،والثقافة المدرسية والمناخ المدرسي.
توقف لحظة ِّ
َّ
ودقق النظر في العديد من الخيارات المتاحة
لدينا ِّ
وحدد أفضل السبل التي تتوافق مع أسلوب تعلُّم طفلك
واهتماماته.
واعلم ّ
أن خريجي مدارس منطقة  JCPSالتعليمية
يحصلون على ماليين الدوالرات في شكل منح دراسية
جامعية كل عام ،ويحصلون كذلك على وظائف مثيرة في
كل مجال يمكنك تخيله  -في لويزفيل وفي جميع أنحاء
العالم .ويسعدنا أن نرى إلى أين ينتهي المطاف برحلة طفلك
وهو يسعى إلى ترك بصمته في العالم.

وتوفر منطقة  JCPSالتعليمية ُ
ِّ
لألسر المزيد من خيارات
المدارس من خالل العديد من المدارس والبرامج الجاذبة
التي تركز على مسارات مهنية محددة وتوفر بيئات تعليمية
متخصصة.

الدكتور مارتي بوليو
المشرف العام
منطقة Jefferson County Public Schools
التعليمية
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لنبدأ
تضم منطقة JCPSالتعليمية  23مدرسة ثانوية ،منها  16مدرسة ثانوية شاملة تقدم خدماتها
لعناوين السكن الرئيسية و 7مدارس جاذبة .وتتوفر تفاصيل حول المدارس والبرامج البديلة في
الصفحات .74-79
المسجلين حاليًا في الصف الثامن في إحدى مدارس منطقة JCPS
ويُرجى العلم بأن الطالب
َّ
التعليمية سيتم تسجيلهم تلقائيًا في المدرسة الثانوية استنا ًدا إلى عناوين سكنهم الرئيسية ،ما لم يتقدموا
لاللتحاق بمدرسة أخرى ويتم قبولهم فيها.
إننا نتفهم رغبة ُ
األسر في الوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة لتعليم أطفالهم ،حتى لو تتضمن ذلك
خيارا غير المدرسة المخصصة لعنوان السكن .فطالب الصف الثامن الذين يتقدمون لاللتحاق بمدرسة
ً
أخرى غير تلك المخصصة لعنوان سكنهم ،فتقدم منطقة  JCPSالتعليمية خيارات تشمل مدارس
الشبكة الجغرافية ،وأكاديميات لويزفيل ،والمدارس الجاذبة ،والبرامج الجاذبة.
راجع الخيارات والبرامج والعروض الموجودة في كل مدرسة ثانوية مع طفلك ،واختر منها ما يتوافق
مع أهداف طفلك وخططه المستقبلية بعد المدرسة الثانوية.
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ماهي خطوتك التالية؟

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

1
اكتشف الخيارات
مع طفلك

2
اختر مدرستك.

إذا اخترت المدرسة
المخصصة لعنوان سكنك:

سيتم تسجيلك
تلقائ ًيا

أو ستحتاج إلى االتصال
بالمدرسة.

إذا كان اختيارك هو المدرسة
المخصصة لعنوان سكنك،
فال يلزمك تقديم طلب .حيث
سيتم تسجيلك تلقائيًا في هذه
المدرسة إذا كنت مسجَّ ًل حاليًا
في الصف الثامن.

إذا كنت جديدًا في منطقة JCPS
التعليمية وترغب في االلتحاق
بالمدرسة الثانوية المخصصة لعنوان
سكنك ،فيجب عليك ً
أوال االتصال بهذه
المدرسة )وليس بالمنطقة التعليمية)
بشأن تسجيل طالب جديد .وستطلب
منك المدرسة إثبات عنوان.

إذا اخترت مدرسة شبكة
جغرافية أو مدرسة جاذبة
برنامجا جاذ ًبا:
أو
ً

َت َقدَّ م بطلب.
إذا كان اختيارك خارج حدود المدرسة
المخصصة لعنوان سكنكَّ ،
فتقدم بطلب
خالل فترة التقديم 1 :نوفمبر  15 -ديسمبر
.2021
َ
يخطر الطالب المتقدمون خالل فترة التقديم
بحالة طلبهم بحلول  1أبريل .2022
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الثانوية
المدراسالثانوية
اختياراتالمدراس
 10اختيارات
10

كيفية االختيار

حدد نوع البيئة التعليمية
األفضل لطفلك.

راجع الخيارات والبرامج والعروض المقدمة في كل
مدرسة ثانوية ،واختر منها ما يتوافق مع اهتمامات
طفلك وأهداف حياته بعد المدرسة الثانوية.

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

اكتشف المزيد من خالل حضور معرض المدارس.
يُرجى زيارة  jefferson.kyschools.usللحصول
على التفاصيل.
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المدارس المخصصة لعناوين السكن
حقائق سريعة

ال يُش َترط تقديم طلب

وسائل النقل متوفرة*

تضم منطقة  JCPSالتعليمية  16مدرسة ثانوية تقدم خدماتها لعناوين السكن الرئيسية.
ويُرجى العلم بأن المدرسة المخصصة لعنوان السكن تقدم العديد من البرامج والخيارات
والفرص الرائعة .وال يتعين على الطالب الذين يختارون االلتحاق بمدرسة مخصصة لعنوان
سكنهم تقديم طلب لاللتحاق بهذه المدرسة ،ولكن يجب عليهم التواصل مع المدرسة مباشر ًة.

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

1 .1مدرسة  ..... Academy @ Shawneeالصفحات
2 .2مدرسة  ........................... Athertonالصفحات
3 .3مدرسة  ..............................Ballardالصفحات
4 .4مدرسة  .................................Dossالصفحات
5 .5مدرسة  ............................ Easternالصفحات
6 .6مدرسة  ............................Fairdaleالصفحات
7 .7مدرسة  .......................Fern Creekالصفحات
8 .8مدرسة  ............................ Iroquoisالصفحات
9 .9مدرسة  ...................Jeffersontownالصفحات
1010مدرسة  .............. Marion C. Mooreالصفحات
1111مدرسة  ........Pleasure Ridge Parkالصفحات
1212مدرسة  .............................Senecaالصفحات
1313مدرسة  .......................... Southernالصفحات
1414مدرسة  ............................... Valleyالصفحات
1515مدرسة  ........................ Waggenerالصفحات
1616مدرسة  ........................... Westernالصفحات

26–27
28–29
30–31
36–37
40–41
42–43
44–45
46–47
50–51
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
66–67
68–69

المدارس المخصصة لعناوين السكن

المدارس الثانوية المخصصة لعناوين السكن

تتوافق أرقام المدارس المذكورة أعاله مع الخريطة الموجودة في الصفحة .15
راجع أرقام الصفحات لالطالع على الوصف الكامل للمدارس.
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مدارس الشبكة الجغرافية
حقائق سريعة

ال بد من تقديم طلب

وسائل النقل متوفرة*

ّ
إن الـ  16مدرسة ثانوية الشاملة الموجودة داخل منطقة  JCPSالتعليمية منظمة في
ثالث شبكات جغرافية .فإذا لم يختر طفلك المدرسة المخصصة لعنوان سكنه ،فإن الخيار التالي
يكون البحث داخل مدارس شبكته الجغرافية .حيث يمكن للطالب التقدم بطلب إلى أي مدرسة
داخل شبكته الجغرافية .انظر الخريطة لمعرفة المدارس الموجود داخل كل شبكة جغرافية.

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

الشبكة الجغرافية 1
الشبكة الجغرافية 2
الشبكة الجغرافية 3

BASE HIGH
SCHOOLS

3

Network

1

15

5

12

9
7

10 Miles

1
2
3

2
16

8
10

مدارس الشبكة الجغرافية

المدارس الثانوية المخصصة
لعناوين السكن

4
13

6

5

2.5

11
14

0

Demographics 9-

المدارس الثانوية بالشبكات الجغرافية

الشبكة الجغرافية 2

الشبكة الجغرافية 3

الشبكة الجغرافية 1
 .4مدرسة Doss

 .7مدرسة Fern Creek

.1مدرسة

 .6مدرسة Fairdale

 .9مدرسة Jeffersontown

 .8مدرسة Iroquois

.10مدرسة

.11مدرسة
Pleasure Ridge Park
 .14مدرسة Valley

Marion C. Moore

Academy @ Shawnee
 .2مدرسة Atherton
 .3مدرسة Ballard

 .12مدرسة Seneca

 .5مدرسة Eastern

 .13مدرسة Southern

 .15مدرسة Waggener

 .16مدرسة Western

تتوافق األرقام الموجودة بجانب أسماء المدارس بأرقام الخريطة المرسومة أعاله.
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أكاديميات لويزفيل
حقائق سريعة

إذا كانت مدرسة مخصصة لعنوان السكن ،فال يلزم تقديم طلب
إذا كانت مدرسة شبكة جغرافية ،فال بد من تقديم طلب
لكل من المدارس المخصصة لعناوين السكن ومدارس الشبكات الجغرافية*
يتم توفير وسائل النقل ٍ

عرف أكاديميات لويزفيل بأنها مجتمعات تعليمية ذات طابع وظيفي (مثل الطيران والعلوم الصحية والهندسة
تُ َّ
والتصنيع والطهي وغيرها الكثير) داخل  15مدرسة ثانوية تابعة لمنطقة  JCPSالتعليمية ،تتيح لجميع الطالب
الحصول على المزيد من الخبرات العملية ،والعمل مع شركاء األعمال ،وتطبيق ما يتعلمونه في المواد األساسية في
العالم الحقيقي.
تُ ِّ
قدم هذه األكاديميات ً
نوعا جدي ًدا من الخبرات التعليمية – التي تتمثل في التحول من األساليب التقليدية إلى التعلم
األعمق الذي ي ُّ
ُعد الخريجين بشكل أفضل للمرحلة الجامعية والوظيفية والحياة الحقيقية .وتعود على كل طالب مزايا
وفوائد منها تجربة التعليم الشخصي ،والمشاركة في التعلم العملي القائم على المشاريع ،وتنمية المهارات األساسية
للقرن الحادي والعشرين ،وتجربة العمل مع شركات مثل  ،GEو  ،UPSو  ،Norton Healthcareوأكثر من
 100شركة أخرى .وطوال األربع سنوات التي يقضيها الطالب في األكاديمية الوظيفية ،ستتاح له الفرصة للمشاركة
فيما يلي:
●الرحالت الميدانية الوظيفية والجامعية
●تجربة المالزمة الوظيفية
●التعاون أو التدريب المهني أو التدريب الداخلي المدفوع األجر من خالل SummerWorks
●القدرة على كسب ساعات معتمدة جامعية وشهادات متخصصة في المجال
●خطة االنتقال بعد المرحلة الثانوية وحقيبة مليئة بمهارات النجاح
)(Backpack of Success Skills
ال يتعين على الطالب تقديم طلب لاللتحاق بالمدرسة التي تضم أكاديميات لويزفيل إذا كانت هذه المدرسة هي
المخصصة لعنوان سكنه .أمّا إذا كانت المدرسة داخل شبكته الجغرافية ،فيجب عليه تقديم طلب إلى المدرسة .وسيتم
توفير وسائل النقل للطالب سواء كانت المدرسة التي يختارونها هي المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم داخل أو
خارج شبكتهم الجغرافية*.

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

المدارس الثانوية التي تضم أكاديميات لويزفيل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مدرسة ............ Academy @ Shawneeالصفحات 26–27
2مدرسة .................................. Athertonالصفحات 28–29
3مدرسة .....................................Ballardالصفحات 30–31
4مدرسة ........................................Dossالصفحات 36–37
5مدرسة ...................................Fairdaleالصفحات 42–43
6مدرسة ..............................Fern Creekالصفحات 44–45
7مدرسة ................................... Iroquoisالصفحات 46–47

8 .8مدرسة ..........................Jeffersontownالصفحات 50–51
9 .9مدرسة ..................... Marion C. Mooreالصفحات 54–55
1010مدرسة ...............Pleasure Ridge Parkالصفحات 56–57
1111مدرسة ....................................Senecaالصفحات 58–59
1212مدرسة ................................. Southernالصفحات 60–61
1313مدرسة ...................................... Valleyالصفحات 62–63
1414مدرسة ............................... Waggenerالصفحات 66–67
1515مدرسة ...................................Westernالصفحات 68–69
راجع أرقام الصفحات لالطالع على الوصف الكامل للمدارس.
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 3DEالمقدم من مؤسسة Junior Achievement

التعريف ببرنامج 3DE
ي ِّ
ُقدم برنامج  3DEخدمات تعليمية متكاملة من خالل تحديات الحاالت الديناميكية التي يتم فيها تجميع الطالب
معًا و “تكليفهم” من قبل بعض الشركات للتعاون مع أقرانهم لوضع خطط تعالج مشكلة فعلية وحالية في
الشركة .وسيشارك كل طالب في برنامج  3DEفي  16تحدي حالة ومشروع تخرج خالل سنواته األربع.
تطورا ألكاديميات لويزفيل ودعمًا لركيزة Backpack of Success Skills
ويُع َتبر برنامج 3DE
ً
(حقيبة مهارات النجاح) في المنطقة التعليمية .ويَستخ ِدم البرنامج الشراكات التجارية للمدارس ويعززها من
خالل دمج الطالب بشكل كامل في عمليات الشركات من خالل أعمال تحدي الحالة ،التي تسهل ً
أيضا مشاركة
فرصا إضافية لبناء
الشركاء بشكل أعمق في تطوير المناهج الدراسية .ويُرجى العلم بأن هذه المشاركة ال توفر ً
العالقات فحسب ،بل تساعد الطالب ً
أيضا على أن يتخرجوا وهو مسلحون بفهم أعمق للعمليات التجارية داخل
وخارج المسار الذي يختارونه.
كما يُرجى العلم بأن المهارات التي تُك َتسب من خالل أعمال تحديات الحالة في برنامج  3DEستنصع العديد
من أدوات  Backpackالقيِّمة التي يستخدمها الطالب لتطوير كفاءاتهم نحو االستعداد لالنتقال إلى حياة ما بعد
المرحلة الثانوية.
تم إطالق برنامج  3DEفي مدرسة  Academy @ Shawneeومدرسة  Valley High Schoolفي
العام الدراسي  .2021-22فإذا كنت تريد الحضور في مدرسة  Academy @ Shawneeأو مدرسة
 Valley High Schoolولم تكن أي منهما المدرسة المخصصة لعنوان سكنك ،فستحتاج إلى تقديم طلب إلى
ً
صفوفا إضافية،
المدرسة .وال يلزم تقديم طلب منفصل للمشاركة في برنامج  .3DEوسيتوسع البرنامج ليشمل
وربما مدارس إضافية ،في السنوات الالحقة.
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تستعد مدرسة  Academy @ Shawneeلالرتقاء إلى آفاق جديدة في تنفيذ برنامج  .3DEوقد
استخدمت مدرسة  Shawneeالمعايير الوطنية للممارسة لتقييم أفضل السبل لتلبية احتياجات طالبها
من خالل اإلتقان القائم على اإلشراك والتمييز والمعايير في المسارات الوظيفية لألكاديمية .ومن خالل
عمل المعلمين مع برنامج  ،3DEسيتم تزويدهم بموارد إضافية ترفع مستويات مشاركة الطالب في
صمِّمت جداول الطالب في مدرسة
جميع الفصول الدراسية ،وسيتم توفير فرص للتفكير النقدي .هذا وقد ُ
 Shawneeالستيعاب برنامج  ،3DEوتوفير المزيد من الوقت للتعاون في تحديات الحاالت والتطوير
المستقل ذي الصلة للبحث والكتابة والعروض التقديمية .وكنتيجة للتعاون القوي بين األقسام ،يتطلع المعلمون
والموظفون في مدرسة  Academy @ Shawneeإلى تشجيع الطالب الستكشاف الطرق التي من
خاللها َتس َتخ ِدم “معالجة تحديات األعمال الحقيقية” المعرفة والمبادئ والمهارات التي يتعلمها الطالب في
دوراتهم األساسية ،ودورات التعليم الوظيفي والتقني ) ،(CTEودورات المجاالت الخاصة .كلها متصلة!

برنامج 3DE

مدرسة Academy @ Shawnee

مدرسة  Valley High Schoolالثانوية
واص ُل مدرسة  Valley High Schoolالثانوية َت ُّ
قدمها ونهضتها من خالل تطبيق برنامج  .3DEحيث
تُ ِ
س َتستخدم المدرسة تجربة التعلم االندماجية هذه لتعريف طالبها بالتطبيقات األصلية ذات الصلة القائمة على
المشاريع وتحديات الحالة الواقعية التي توضح الترابط بين الحياة خارج جدران الفصل الدراسي .ويُب ِدي
المعلمون واإلداريون حماسهم وإعجابهم بالطرق التي من خاللها سي ِّ
ُقدم برنامج  3DEالدورات األساسية
ودورات التعليم المهني والتقني ) (CTEللطالب على أرض الواقع؛ مما يكشف عن قابلية تطبيق جميع
دورات المدرسة الثانوية على العالم الحقيقي .ومن ث ّم فإن موظفي مدرسة  Valleyيتحدون من أجل مهمة
ً
ومخصصا لتلبية احتياجات جميع الطالب من خالل
ومتنوعا
جديدة تتمثل في أن يكونوا مجتمعًا داعمًا
ً
المسارات ومن خالل التعلم المتعدد التخصصات الذي يطور المهارات الالزمة للنجاح في أهداف ما بعد
المرحلة الثانوية .هذا وتمتلك مدرسة  Valley High Schoolبالفعل البنية التحتية المادية واإلدارية
الضرورية لتسهيل التعاون الالزم لبرنامج  3DEعلى مستوى الطالب الجدد .وبهذا تكون المدرسة على
أتم استعداد لمزيد من التنفيذ الكامل للبرنامج .كما تتطلع المدرسة إلى رؤية طالبها يتخرجون منها وهم على
دراية ومعرفة بكيفية االستفادة من اتساع نطاق دراساتهم في السعي لتحقيق أحالمهم.

منطقة  Jefferson County Public Schoolsالتعليمية 19

المدارس الجاذبة
حقائق سريعة

ال بد من تقديم طلب

وسائل النقل متوفرة*

نهجا مدرسيًا ً
توجد سبع مدارس ثانوية جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية .تُ ِّ
كامل .ويجب
قدم هذه المدارس ً
على الطالب في جميع أنحاء منطقة  JCPSالتعلمية تقديم طلب لاللتحاق بإحدى هذه المدارس .ويتم توفير
وسائل النقل بالحافلة للطالب الذين تم قبولهم بهذه المدراس* .ويُرجى العلم بأن تقديم طلب للمدرسة الجاذبة ال
يضمن االلتحاق بالمدرسة.
وتستقطب المدارس الجاذبة طالبًا من مختلف الخلفيات االجتماعية واالقتصادية واألعراق ومستويات التحصيل
األكاديمي داخل المنطقة التعليمية .كما إنها تُ ِّ
متخصصا وقائمًا على الموضوع ويلبي اهتمامات الطالب
قدم تعليمًا
ً
ومواهبهم وقدراتهم .وتُ ِّ
عزز كذلك االبتكار في التدريس ،وزيادة مشاركة اآلباء ،وزيادة مشاركة الطالب ،وتنوع
الهيئات الطالبية التي تؤدي إلى مستويات تحصيل أكاديمي أعلى.
تُ ِّ
قدم مدرستان من المدارس الثانوية الجاذبة السبع البرنامج التقليدي على أساس أنه البرنامج الجاذب .ويُرج العلم
بأن البرنامج التقليدي يوفر بيئة تعليمية عالية التنظيم ،ومعت ِمدة 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 والتزامًا صارمًا بقواعد المدرسة
(بما في ذلك قواعد اللباس).
●العمل وفق مهمة ِّ
تركز على األساليب التعليمية التي تساعد الطالب على بناء المعرفة األساسية
واكتساب كفاءة عالية في المهارات األساسية.
وقد تطلب بعض المدارس الجاذبة معلومات إضافية كجزء من عملية التقديم ،مثل عينة من أعمال الطالب أو
ٌ
فورا وإرسال المعلومات إليها
مدرسة
درجات االختبارات .وإذا طلبت
معلومات إضافية ،يُرجى الرد عليها ً
ٍ
مباشر ًة .حيث ستُع َتبر الطلبات غير مكتملة إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى المدرسة .وتستخدم مدرسة
 Butler Traditional High Schoolالثانوية التقليدية ومدرسة Louisville Male High School
الثانوية للبنين نظام ُ
القرعة؛ وال يلزم تقديم أي معلومات إضافية مع الطلب إلى هذه المدارس.

*ال يتم توفير وسائل نقل إذا كنت تعيش بالقرب من مدرستك ،على بعد ميل واحد .وال يتم توفير وسائل النقل
إلى مدرسة .Brown
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المدارس الجاذبة

 .1مدرسة ...........................................Butler Traditionalالصفحات 32–33
 .2مدرسة Central High
)................................ Magnet Career Academy (MCAالصفحات 34–35
 .3مدرسة .............................................DuPont Manualالصفحات 38–39
 .4مدرسة ..........................................J. Graham Brownالصفحات 48–49
 .5مدرسة .............................................. Louisville Maleالصفحات 52–53
 .6مدرسة .............................. W.E.B. DuBois Academyالصفحات 64–65
 .7مدرسة )Youth Performing Arts School (YPAS
..................................................at DuPont Manualالصفحات 70–71
تتوافق األرقام مع الخريطة المرسومة أعاله.
راجع أرقام الصفحات لالطالع على الوصف الكامل للمدارس.

منطقة  Jefferson County Public Schoolsالتعليمية 21

البرامج الجاذبة
حقائق سريعة

ال بد من تقديم طلب

وسائل النقل متوفرة*

تُ ِّ
قدم منطقة  JCPSالتعلمية برامج متخصصة في مدارس ثانوية معينة تركز على مسار مهني محدد أو توفر
بيئة تعليمية متخصصة.
مدرسة Academy @ Shawnee
الطيران والمالحة الجوية – ي ِّ
ُمكن هذا البرنامج الطالب من إكمال المرحلة األولى من التدريب على
الطيران للحصول على رخصة طيار .حيث يكتسب الطالب المعرفة التقنية ومهارات الطيران من خالل
التعليم داخل الفصول الدراسية ومحاكاة الطيران ووقت الطيران في الطائرات ذات األجنحة الثابتة .ويمكن
لطالب مدرسة  Flight Schoolالحصول على ساعات طيران من أجل الحصول على رخصة الطيار.
مدرسة  Atherton High Schoolالثانوية
البكالوريا الدولية – يُطوِّر برنامج البكالوريا الدولية ) (IBالطالب ذوي العقلية المتفتحة دوليًا ،الذين
يساعدون في إنشاء عالم أفضل من خالل االعتراف بالوصاية المشتركة على الكوكب.
مدرسة  Fairdale High Schoolالثانوية
الخدمات المدنية (القانون/الخدمة الحكومية ،اإلطفاء ،الشرطة ،الخدمات الطبية الطارئة (– ))EMS
تُ ِّ
فرصا لتطوير وتطبيق المهارات
وفر برامج الخدمات المدنية التي تركز على الحياة الوظيفية للطالب ً
الالزمة لخدمة المجتمع وتعزيز نوعية الحياة بشكل عام.
علوم المعدات الثقيلة (مشغل المعدات الثقيلة/ميكانيكي الديزل) – يعمل هذا البرنامج على إعداد الطالب
لمجال البناء من خالل منحهم الفرصة لتطوير المهارات الالزمة لتشغيل المعدات الثقيلة وصيانتها.
مدرسة  Iroquois High Schoolالثانوية
أكاديمية التدرب على المِهن الماهرة – تُ ِّ
وفر أكاديمية التدرب على ال ِمهن الماهرة تدريبًا تقنيًا استعدا ًدا
لشغل وظائف في مجال التشييد والكهرباء والسباكة والبناء واللحام .وستُتاح الفرصة للطالب الحاصلين
على أوراق اعتماد في المجال للمشاركة في برنامج  TRACKللتدريب المهني.

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

مدرسة  Seneca High Schoolالثانوية
تكنولوجيا العلوم الزراعية الحضرية – يتعلم الطالب في هذا البرنامج علوم الحيوان والنبات وإدارة
الحياة البرية .ويركز مسار علم الحيوان على الطب البيطري وعلم الخيول والحيوانات الصغيرة.
ويشمل مسار علوم النبات إدارة الصوب الزراعية وتربية األحياء المائية وتصميم األزهار والمناظر
َدرس الطالب في مسار إدارة الحياة البرية إعادة تأهيل الحياة البرية ،وبناء الموائل
الطبيعية .وي ِ
وفقدانها ،وجودة النبات والتربة والمياه ،والتلوث ،والممارسات المتجددة في قطاع الغابات .ويشمل
التدريس المعامل والخبرات الميدانية والشركات التي يديرها الطالب والخبرات الزراعية الخاضعة
لإلشراف وتطوير القيادة من خالل منظمة )( Future Farmers of America (FFAمزارعو
أمريكا المستقبليُّون) .كما يمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة مزدوجة من خالل جامعة والية
موراي.
مدرسة  Southern High Schoolالثانوية
فن ُّيو صيانة السيارات وإصالح التصادمات – يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطالب للعمل في مجال
صيانة السيارات وإصالح التصادمات .ويتضمن المنهج الدراسي التدريب الفني الالزم إلصالح وخدمة
وصيانة أنظمة إدارة المركبات المتقدمة في الوقت الحاضر .كما يتعلم الطالب أساسيات تشغيل مكتب
الخدمة ومكتب اإلرسال وقسم قطع الغيار في ورشة إصالح مجهزة بالكامل.
تكنولوجيا أدوات ولُقم اآلالت – يعمل هذا البرنامج على إعداد الطالب لشغل وظائف في مجال التصنيع
والتشغيل اآللي .وتتم مناقشة جميع أنواع عمليات التصنيع ليتمكن الطالب من إعداد وتشغيل أدوات
اآلالت إلنتاج أجزاء دقيقة بنا ًء على المخططات أو الرسومات .كما يتيح البرنامج الفرصة للطالب
لتطوير مهاراتهم في استخدام أدوات اآلالت التقليدية ،مثل المخارط والمطاحن وآالت تجليخ األسطح،
والصياغة بمساعدة الكمبيوتر ) (CADوالتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ) (CAMوالتحكم الرقمي
المحوسب ).(CNC
مدرسة  Western High Schoolالثانوية
الكلية المبكرة (الصفان الحادي عشر والثاني عشر فقط) – يتيح برنامج الكلية المبكرة للطالب كسب
أكثر من  60ساعة معتمدة مجانية قابلة للتحويل للكلية في دورات مختلفة من كلية جيفرسون المجتمعية
والتقنية ).(JCTC
فنون الطهي – يتناول هذا البرنامج مجموعة من المهارات الالزمة للنجاح في الوظائف ذات الصلة
بالمطاعم والمؤسسات وتقديم الطعام والضيافة والتموين وعمليات المأكوالت والمشروبات.
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الملفات التعريفية للمدارس
تضم منطقة  JCPSالتعليمية  23مدرسة ثانوية ،منها  16مدرسة ثانوية مخصصة لعناوين
السكن الرئيسية و  7مدارس جاذبة.
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الملفات التعريفية للمدارس

1 .1مدرسة ............................. Academy @ Shawneeالصفحات 26–27
2 .2مدرسة ................................................... Athertonالصفحات 28–29
3 .3مدرسة ..................................................... Ballardالصفحات 30–31
4 .4مدرسة ..................................... Butler Traditionalالصفحات 32–33
5 .5مدرسة Central High
)...................... Magnet Career Academy (MCAالصفحات 34–35
6 .6مدرسة ........................................................ Dossالصفحات 36–37
7 .7مدرسة ........................................ DuPont Manualالصفحات 38–39
8 .8مدرسة .................................................... Easternالصفحات 40–41
9 .9مدرسة ................................................... Fairdaleالصفحات 42–43
 1010مدرسة ............................................. Fern Creekالصفحات 44–45
 1111مدرسة ................................................... Iroquoisالصفحات 46–47
 1212مدرسة ....................... J. Graham Brown Schoolالصفحات 48–49
 1313مدرسة ......................................... Jeffersontownالصفحات 50–51
 1414مدرسة ........................................ Louisville Maleالصفحات 52–53
 1515مدرسة ..................................... Marion C. Mooreالصفحات 54–55
 1616مدرسة .............................. Pleasure Ridge Parkالصفحات 56–57
 1717مدرسة ................................................... Senecaالصفحات 58–59
 1818مدرسة ................................................. Southernالصفحات 60–61
 1919مدرسة ...................................................... Valleyالصفحات 62–63
 2020مدرسة ......................... W.E.B. DuBois Academyالصفحات 64–65
 2121مدرسة ................................................ Waggenerالصفحات 66–67
 2222مدرسة ................................................... Westernالصفحات 68–69
2323مدرسة Youth Performing Arts School (YPAS) at
................................................ DuPont Manualالصفحات 70–71
راجع أرقام الصفحات لالطالع على الوصف الكامل للمدارس.
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تتمتع مدرسة  Academy @ Shawneeبتاريخ عريق من التميز .وقد تأسست في عام  1927لخدمة طالب
وأسر منطقة غرب لويزفيل .وقد استثمرت منطقة  JCPSالتعليمية أكثر من  41مليون دوالر في التجديدات لتحويل
هذه المدرسة التاريخية الرائدة إلى بيئة تعليمية نموذجية في القرن الحادي والعشرين .وتتميز المدرسة بكونها المدرسة
الوحيدة في الواليات المتحدة التي تقدم دورة “رخصة الطيار الخاصة بموجب لوائح الطيران الفيدرالية ( .”)FARوبفضل
تبنِّها لبرنامج الطيران الخاص بنا لفترة طويلة ،انضمت مدرسة  Shawneeإلى برنامج أكاديميات لويزفيل لتزويد
الطالب بفرص تعليمية إضافية في الصحة والخدمات اإلنسانية والوسائط التفاعلية وصيانة الطائرات .وستدعم مدرسة
 ،Freshman Academyإحدى المدارس النموذجية التي تقدم برنامج  ،3DEبرنامج أكاديميات لويزفيل من خالل
تزويد الطالب بتجارب تعليمية أصيلة وذات صلة ومتعددة التخصصات وقائمة على المشاريع .وإلى جانب برنامج
أكاديميات لويزفيلِّ ،
فرصا إلشراك الطالب في الموسيقى
نقدم برنامج مرتبة الشرف وبرنامج المستوى المتقدم ،ونتيح ً
والفنون المرئية .كما تقدم مدرسة  Shawneeمجموعة متنوعة من الفرص المثيرة إلعداد الطالب وتمكينهم منا النجاح.
وسيشارك طالبنا ً
أيضا في تجارب تعليمية أصيلة تعزز ثقافة مدرستنا ومجتمعنا اإليجابي .تابعونا على وسائل التواصل
االجتماعي ،ShawneeAcademy@ :واسعوا معنا نحو #النجاح والتنظيم واإلنجاز واالحترام.

أهم مميزات المدرسة:
وز ْدها،
شارك في األنشطة القائمة على الفريق ،واحرص على تطوير مهاراتك القيادية ،وحدد نقاط قوتك ِ
● ِ
وتعلَّم مهارات القرن الحادي والعشرين األساسية من خالل التعلم العملي القائم على المشاريع.
الجدد في دورة مخصصة للطالب الجدد لتشجيعهم على النجاح .وخالل هذه الدورة،
●يشارك جميع الطالب ُ
ستتاح للطالب الفرصة الستكشاف المسارات الوظيفية وتلقي التوجيه للتخطيط للمرحلة الثانوية وما بعد
الثانوية.
●تُ ِّ
قدم مدرسة  Shawneeقائمة دائمة التوسع من الدورات التدريبية ذات الساعات المعتمدة المزدوجة.
مسارا وظيفيًا في
●تتميز مدرسة  Shawneeبأنها المدرسة الوحيدة في منطقة  JCPSالتعليمية التي تقدم
ً
مجال الطيران والمالحة الجوية ،يمكن للطالب من خالله اكتساب المعرفة الفنية ومهارات الطيران .كما
ستُتاح للطالب الفرصة إلجراء اختبار تحريري خاص للطيارين والحصول على ساعات طيران من أجل
الحصول على رخصة الطيار.
●يُطبَّق نموذج برنامج  3DEفي مدرسة  Shawneeفي الوقت الحالي .ويستخدم البرنامج  3DEنهج
منهجية الحالة إلعادة تصميم تجارب الطالب من أجل زيادة مشاركتهم وفهمهم وأدائهم .كما سيدعم برنامج
 3DEنموذج أكاديميات لويزفيل لتقديم تجارب تعليمية أصيلة وذات صلة ومتعددة التخصصات وقائمة على
المشاريع.

26

اختيارات المدراس الثانوية

الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية الطيران وفنون الوسائط
التفاعلية والتصنيع ()A.I.M.

أكاديمية الصحة
والخدمات اإلنسانية

فنيُّو صيانة الطائرات

خدمات الصحة المصاحبة

هندسة األتمتة

خدمات الصحة المصاحبة

الطيران والمالحة الجوية

اإلدارة وريادة األعمال

مدرسة Academy @ Shawnee

األكاديميات والمسارات

التصميم الجرافيكي

المسار العالمي
فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
في البحرية ()JROTC

حقائق سريعة
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الناظر :كيم رايس
مُدرِّ ب األكاديمية :راشيل وود
تسجيل الطالب450 :
الهاتف(502) 485-8326 :
العنوان4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 :
الموقع اإللكترونيshawnee.jcps.schooldesk.net :

منطقة  Jefferson County Public Schoolsالتعليمية 27

مدرسة Atherton
تتمتع مدرسة  Atherton High Schoolالثانوية بإرث غني من التحصيل األكاديمي والتقدير الثقافي يمتد لما
يقرب من  100عام .وبصفتها إحدى المدراس التي تتبنى برنامج أكاديميات لويزفيل ،فإنها تقدم للطالب ً
فرصا
أيضا ً
مثيرة للتعلم العملي الذي يركز على الحياة المهنية؛ وخبرات العمل الواقعية من خالل التدريب الداخلي وفرص
العمل؛ وتنمية المهارات الوظيفية والحياتية المهمة في القرن الحادي والعشرين؛ والمشاركة المجتمعية .كما تُ ِّ
قدم
مدرسة  Athertonبرنامج البكالوريا الدولية ( ،)IBالذي يهدف إلى تطوير االستفسار والمعرفة واالهتمام بالشباب
الذين يساعدون في خلق عالم أفضل وأكثر سالمًا من خالل التفاهم واالحترام بين الثقافات .ويطمح برنامج البكالوريا
ً
استقالل جي ًدا ،يستجيبون للتحديات بتفاؤل وعقل متفتح،
الدولية إلى مساعدة المدارس على تخريج طالب مستقلين
ويثقون في هويّاتهم الخاصة ،ويتخذون قرارات أخالقية ،وينضمون إلى اآلخرين في االحتفال بإنسانيتنا المشتركة،
ومستعدون لتطبيق ما يتعلمون في مواقف واقعية ومعقدة وغير متوقعة.

أهم مميزات المدرسة:
●يتلقى الطالب وحدات تعليمية في مجاالت المحتوى األساسية ،وتُتاح لهم الفرصة للمشاركة في برنامج
مرتبة الشرف وبرنامج المستوى المتقدم وبرنامج البكالوريا الدولية.
●تُعتبر مدرسة  Atherton High Schoolالثانوية إحدى مدارس برنامج البكالوريا الدولية العالمية.
فهي المدرسة الثانوية الوحيدة في منطقة  JCPSالتعليمية التي تقدم برنامج البكالوريا الدولية .وال
يوجد سوى أربع مدارس تقدم برنامج البكالوريا الدولية في والية كنتاكي .وتهدف دورات ما قبل
البكالوريا الدولية في الصفين التاسع والعاشر إلى إعداد الطالب للبرنامج .وعلى عكس برنامج التنسيب
المتقدم ( ،)APيسمح برنامج البكالوريا الدولية للطالب الذين أكملوا مناهجه فقط بأداء امتحاناته.
وتعترف الكليات والجامعات بقيمة دبلومة البكالوريا الدولية والعمق األكاديمي واالتساع والدقة التي
تمثلها..

28

اختيارات المدراس الثانوية

مدرسة Atherton

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية الهندسة

أكاديمية العلوم الصحية

أكاديمية الفنون اإلعالمية

هندسة الفضاء الجوي

خدمات الصحة المصاحبة

التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات

فنيُّو صيانة الطيران

فنيُّو رعاية المرضى

التصميم الجرافيكي

هندسة االلكترونيات الكهربائية

العلوم الطبية الحيوية في Project
(Lead The Way (PLTW

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,500 :
الناظر :الدكتورة ستيفاني فلوهر
مُدرِّ ب األكاديمية :كايل تشاندلر
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الهاتف(502) 485-8202 :
العنوان3000 Dundee Road, Louisville, KY 40205 :
الموقع اإللكترونيhttp://schools.jefferson.kyschools.us/High/Atherton/index.html :
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مدرسة Ballard
تسعى مدرسة  Ballard High Schoolالثانوية جاهدة لتلبية احتياجات الطالب واآلباء والمجتمع من خالل
توفير بيئة أكاديمية صارمة ومنضبطة ،نواصل فيها البناء على تقليد طويل األمد من التميز في المجاالت األكاديمية
والفنون وألعاب القوى .وتُعتبَر مدرسة  Ballardمن أفضل المدارس في الوالية من حيث عدد المتأهلين للتصفيات
النهائية لبرنامج الجدارة الوطنية ( )National Merit Finalistsوالمشاركين في برنامج علماء الحاكم
( .)Governor’s Scholars Programوقد حصلت المدرسة على أعلى الدرجات في بعض تقييمات الوالية
بين جميع المدارس الشاملة في مقاطعة جيفرسون ،ويتفوق الطالب سنويًا على متوسطات كنتاكي والواليات المتحدة
دورا رياديًا في مبادرة
في اختبارات  SATوالتنسيب المتقدم ( )APو  .ACTكما تؤدي مدرسة ً Ballard
أكاديميات لويزفيل باعتبارها واحدة من المدارس الثانوية الـ  11األصلية في منطقة  JCPSالتعليمية التي افتُ ِتحت
كمدرسة تتبنى أكاديميات لويزفيل في جميع أرجائها للعام الدراسي .2018-19

أهم مميزات المدرسة:
●من خالل برنامج المناهج الدراسية المتنوعة في مدرسة  ،Ballardستتاح لجميع الطالب الفرصة
خصيصا لتلبية مراحل تطورهم المعرفي.
لتجربة تعليمية إيجابية مصممة
ً
●تُ ِّ
قدم مدرسة  Ballardقائمة دائمة التوسع من دورات التنسيب المتقدم ،باإلضافة إلى برنامج المستوى
المتقدم (المتفوقين والموهوبين) ،وبرنامج مرتبة الشرف ،وبرنامج تعليم األطفال االستثنائيين (.)ECE
●تُ ِّ
صمِّمت هذه
قدم مدرسة  Ballardدورة  Ballard 101التعليمية لجميع طالب الصف التاسع .وقد ُ
الدورة التي تستمر طوال فصل دراسي لدعم جهود الطالب وتشجيعهم على النجاح وتحسين مهاراتهم
الشخصية واألكاديمية .وسيتمكن الطالب من اتخاذ قرار مستنير بشأن الدورات الدراسية اإلضافية
والعمل نحو التخطيط الفردي لما بعد المرحلة الثانوية .ونتيجة لذلك ،تمتع الطالب بإمكانية اختيار مسار
وظيفي في مدرسة .Ballard
●بفضل خيارات المسارات التسع في ثالث أكاديميات مختلفة ،يتمتع طالب  Ballardبفرصة متابعة
البرامج التي تهمهم شخصيًا .ويستفيد الطالب في جميع األكاديميات من الخبرات الفريدة ،مثل التدريب
العملي والتوجيه من المتخصصين في المجال .وهذه الخبرات تمنحهم مهارات واقعية ومعارف عملية،
وتوفر لهم ميزة للنجاح في الحياة الجامعية والحياة الوظيفية .وتشمل إضافات المسارات الحديثة
الوسائط التفاعلية وهندسة الفضاء الجوي وعلوم الطب الحيوي في Project Lead The Way
).(PLTW
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مدرسة Ballard

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية خدمات األعمال

أكاديمية العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ()STEM

أكاديمية الفنون اإلعالمية

التدريس والتعلم

هندسة الفضاء الجوي

التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات

اإلدارة وريادة األعمال

الهندسة السيبرانية

التصميم الجرافيكي

التسويق

العلوم الطبية الحيوية في Project
(Lead The Way (PLTW

الوسائط التفاعلية

الفنون المرئية
والمسرحية

الفرقة الموسيقية ،الجوقة،
األوركسترا ،المسرح ،التصوير
الفوتوغرافي ،الفنون المرئية

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,985 :
الناظر :جيسون نيوس
مُدرِّ ب األكاديمية :كالي هارند
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الهاتف(502) 485-8206 :
العنوان6000 Brownsboro Road, Louisville, KY 40222 :
الموقع اإللكترونيhttps://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/ballard :
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Tra

مدرسة Butler Traditional
منهجا أكاديميًا ً
ي ِّ
دقيقا في بيئة تعليمية على درجة عالية من التنظيم وهي ضرورية
ُقدم البرنامج التقليدي الجاذب ً
لتحقيق الطالب أقصى قدر من اإلنجاز .ويساهم البرنامج التقليدي في نمو الطالب من خالل التركيز اإلضافي على
المعايير األكاديمية العالية والسلوك السليم والمواطنة وتنمية االنضباط الذاتي .ويساعد التركيز على الموضوعات
األساسية والتركيز على التفكير النقدي الطالب على بناء المعرفة األساسية واكتساب كفاءة عالية في المهارات
األساسية.
وتتمثل مهمتنا في تخريج أعضاء مثقفين ومسؤولين ومساهمين في المجتمع .ومن أجل القيام بذلكِّ ،
نوفر بيئة تعليمية
آمنة ومنظمة تعزز مفهوم الذات اإليجابي وتُديم الدافع الذاتي والتحصيل األكاديمي العالي .وبعد أن يتخرج الطالب
من مدرسة  ،Butlerسيعلمون بكل سهولة أنهم جاهزون ومستعدون بشكل أفضل للحياة الجامعية والحياة الواقعية
التي ينتظرونها.

أهم ميزات البرنامج الجاذب:
ومنهجا صارمًا للتحضير للكلية في بيئة تعليمية منظمة.
●يقدم تعليمًا تقليديًا
ً
●يقدم دورات التنسيب المتقدم ( )APوبرنامج مرتبة الشرف.
●يقدم دورات ساعات معتمدة مزدوجة من خالل جامعة لويزفيل ( )UofLوكلية جيفرسون المجتمعية
والتقنية (.)JCTC
●يقدم برنامج فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )JROTCفي الجيش.

المسارات الوظيفية المقدمة:
وفرصا للتعلم التجريبي من أجل
● ●خدمات الصحة المصاحبة :يقدم هذا البرنامج تدريبًا على المهارات
ً
االستعداد لشغل وظائف في مجاالت ،مثل التمريض وفني الصيدلة والطب الرياضي/المدرب الرياضي
والمساعد الطبي وفني رسم القلب وفني فصد الدم والمساعد البيطري.
● ●فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )JROTCفي الجيش :تركز برامج  JROTCعلى
المواطنة والشخصية والقيادة ،وتتم رعايتها جزئيًا من قبل الهيئات العسكرية .ويتم التركيز على خدمة
المجتمع من خالل الشراكات مع المجتمعات والمؤسسات التعليمية.
● ●ما قبل التمريض :يهدف هذا المسار الوظيفي إلى إعداد الطالب لتطبيق مبادئ العلوم الصحية األساسية
والمهارات الفنية في حالة دعم مهن الرعاية الصحية واالستعداد َ
لشغل أي منها.
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●

●

●

مدرسة Butler Traditional

●

●الهندسة :تُ ِّ
مسارا نحو تحقيق األهداف الوظيفية
قدم دورات الهندسة ذات الطابع الوظيفي للطالب
ً
وشهادات متخصصة في المجال.
فرصا
صمِّم هذا المسار للطالب المهتمين بالتدريس كمهنة محتملة .فهو يوفر ً
●التدريس والتعلمُ :
متعددة للطالب للمشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة في الفصل الدراسي .ويركز هذا المسار
على بناء المعرفة ،وتطوير معايير التدريس ،والتفكير في التدريس والتعلم .وسيكتسب الطالب
المعارف والمهارات الالزمة لتصميم دروس وتقييمات تفاعلية قائمة على المعايير لتكون بمثابة
أساس لدورات األساليب الخاصة بالمحتوى.
●تطوير/إدارة الويب :يتضمن هذا المسار استحداث وتصميم وإنتاج منتجات وخدمات وسائط متعددة
المحسنة بالكمبيوتر وااللتزام
تفاعلية .وسيشمل هذا المسار تطوير الوسائط التي تم إنشاؤها رقميًا أو
ّ
بمعايير الويب ،على النحو المستخدم في األعمال والتدريب واالتصاالت والتسويق .وذلك ّ
ألن
المؤسسات بجميع أنواعها وأحجامها تستخدم الوسائط الرقمية وصفحات الويب والمواقع اإللكترونية
للتواصل مع العمالء الحاليين والمحتملين ،ولتتبع المعامالت ،والتعاون مع الزمالء .وسيعمل
هذا المسار على إعداد الطالب لدخول سوق القوى العاملة وهم على استعداد للمشاركة كقادة في
مجموعة كبيرة من الوظائف ومواصلة تعليمهم.
●إدارة الشبكة :ستساعد دورات هذا المسار الطالب على تعلم مهارات إدارية جديدة داعمة أو تطوير
مهارات أنظمة معلومات الكمبيوتر الحالية .وسيكون بإمكان الطالب تثبيت برامج الشبكات بشكل
صحيح على جهاز كمبيوتر بحجم مناسب ،وتهيئة البرنامج لبيئة خادم بسيطة ،وتوصيله بشكل
صحيح بشبكة فعلية ،وإدارة بيئة شبكات بسيطة ،واستكشاف المشكالت وإصالحها بشكل فعال،
وإضافة مستخدمين جدد ،واالنتباه للمخاوف األمنية ،والعمل ً
وفقا للمعايير األخالقية/المهنية في
مجال إدارة الشبكات.

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,492 :
الناظر :ألين وليام

Butler
Traditional

الهاتف(502) 485-8220 :
العنوان2222 Crums Lane, Louisville, KY 40216 :
الموقع اإللكترونيhttps://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/butler :
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مدرسة Central High School
Magnet Career Academy
تضم مدرسة ) Central High School Magnet Career Academy (MCAالثانوية مجموعة من
أكثر الطالب موهبة في والية لويزفيل .ويتم اختيار الطالب وقبولهم في المدرسة من خالل عملية تنافسية تتضمن
درجات اختبار التحصيل ،ومتوسط الدرجات ( ،)GPAوالمقاالت الشخصية ،وتوصيات المعلم .كما تضم المدرسة
ثاني أكبر عدد من المشتركين في برنامج علماء الحاكم ( )Governor’s Scholarsفي المنطقة التعليمية .وتعتبر
برنامجا وظيفيًا
المدرسة إحدى مدرستين ثانويتين في كنتاكي تقدمان برنامج مونتيسوري التعليمي .كما تقدم المدرسة
ً
قويًا ،يتضمن عشرة مسارات وبرنامج معهد محمد علي للعدالة االجتماعية (الجديد في .)2020

أهم مميزات المدرسة:
●تُ ِّ
منهجا دراس ًيا لمرحلة ما قبل الكلية يتضمن برنامجين أكاديميين قويين (مونتيسوري ومعهد محمد
قدم
ً
علي للعدالة االجتماعية) وعشرة برامج وظيفية في أربعة مجاالت :األعمال والقانون والتكنولوجيا
والخدمات الصحية.
قدم دورة تنسيب متقدم (ندوة/بحث) ،مدتها سنتان إلعداد الطالب للمتطلبات األكاديمية للكلية ،وتُ ِّ
●تُ ِّ
قدم
مجموعة متنوعة من دورات التنسيب المتقدم األخرى.
●تُ ِّ
قدم دورات ذات ساعات معتمدة مزدوجة للجامعية من خالل جامعة لويزفيل ( ،)UofLوكلية
فرصا جامعية
جيفرسون المجتمعية والتقنية ( ،)JCTCوجامعة والية مورهيد ( )MSUالتي توفر ً
مبكرة من خالل البرامج الطبية بالمدرسة.
●تقدم برنامج فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )NJROTCفي البحرية.
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البرامج ال ُمقدَّ مة:
●
●
●
●
●

●خدمات الصحة المصاحبة
●الهندسة السيبرانية
●المساعدة في طب األسنان
●اإلدارة وريادة األعمال
●التسويق

●

●
●
●
●

●فيلق تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ( )JROTCفي
البحرية
●دراسات ما قبل القانون
●ما قبل التمريض
●التدريس والتعلم
●المساعد البيطري

البرامج األخرى ال ُمقدَّ مة:
● ●مونتيسوري التعليمي
● ●معهد محمد علي للعدالة االجتماعية

مدرسة Central High School Magnet Career Academy

التعليم الوظيفي والتقني ()CTE

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,337 :
الناظر :الدكتورة تاميال كومبتون
الهاتف(502) 485-8226 :
العنوان1130 West Chestnut Street, Louisville, KY 40203 :
الموقع اإللكترونيhttps://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/central :
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مدرسة Doss
ً
شغوفا ،كن ً
ّ
فعال،
معان هادفة :كن
إن رؤيتنا في مدرسة  Doss High Schoolالثانوية ترتكز على كلمات ذات ٍ
كن في أفضل حاالتكّ .
وإن مهمتنا تتمثل في أن نكون مصدر إلهام إلنشاء وتعزيز فرص التعلم الحقيقية التي تزيد
من مشاركة الطالب .و ّ
وإن هدفنا كل يوم هو تقديم أفضل خدمات تعليمية ممكنة لكل طالب ومنحه الفرصة للشعور
بأنه جزء حقيقي من المدرسة .كما ّ
إن لدينا أربع أكاديميات رائعة في مدرسة واحدة متميزة ،وسينضم كل طالب
أمرا بالغ األهمية
إلى واحدة من هذه األكاديميات األربع .وتعتبر مسؤولية الطالب عن نجاحهم في شتى المجاالت ً
بالنسبة لنا في مدرسة  .Dossومن خالل انضمام الطالب لألكاديميات ،سيشاركون بشكل كامل في تجربة تعليمية
أصيلة تنتقل عبر جميع مجاالت المحتوى وتجلب متعة عامة أقوى إلى المدرسة .ذلك ألن األكاديميات تقدم ً
نوعا
جدي ًدا من التجربة التعليمية ،أال وهو :التحول من األساليب والبيئات التقليدية إلى التعلم األعمق واالستعداد لالنتقال
للحياة الجامعية والوظيفة والواقعية.

أهم مميزات المدرسة:
●التعلم القائم على المشاريع :يتفاعل الطالب مع محتوى الفصل أثناء العمل على حل مشكال العالم
الواقعي.
●مجتمعات التعلم األصغر :يتم تنظيم الطالب في أكاديميات وظيفية مختارة ذاتيًا ،تعمل في شكل فرق
تخصيصا.
صغيرة من الطالب والمعلمين ،وتقدم تجربة تعليمية أكثر
ً
●الدروس األساسية :يُك ِمل الطالب دورات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية ،باإلضافة إلى الدورات االختيارية .وتتوافر ً
أيضا الدورات التقليدية ،ودورات المستوى
المتقدم ،ودورات مرتبة الشرف ،ودورات التنسيب المتقدم (.)AP
●الساعات المعتمدة المزدوجة :يتم تشجيع الطالب على المشاركة في الدورات الدراسية ذات الساعات
المعتمدة المزدوجة المقدمة في كل مسار وظيفي.
●الشهادات المتخصصة في المجال :يتجهز الطالب للحصول على شهادات وطنية في كل مسار وظيفي.
●التعلم القائم على العمل :يشارك الطالب في فرص عمل ومراقبة مسار حقيقية بالتعاون مع شراكات
تجارية محلية ،مثل  ،GE Appliancesو  ،Class Actو  ،Galt Houseو Crowne
 ،Plazaو  ،Papa John’sو  ،Toshibaو  ،Norton Healthcareو Trilogy Health
 ،Servicesوالمزيد.
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مدرسة Doss

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ()STEM

أكاديمية األعمال
والتعليم

أكاديمية التكنولوجيا
والتصميم

خدمات الصحة المصاحبة

الخدمات المالية

التصميم الرقمي
وتطوير األلعاب

هندسة األتمتة

التدريس والتعلم

دعم
وخدمات المعلومات

فنيُّو رعاية المرضى

التسويق

حقائق سريعة
تسجيل الطالب996 :
الناظر :تود ستوكويل
مُدرِّ ب األكاديمية :تينا كارارو

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

الهاتف(502) 485-8239 :
العنوان7601 St. Andrews Church Road, Louisville, KY 40214 :
الموقع اإللكترونيhttp://doss.jcps.schooldesk.net/ :
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مدرسة DuPont Manual
تُعتبر مدرسة  DuPont Manual High Schoolالثانوية مدرسة جاذبة ،تقدم خدماتها على مستوى المنطقة
التعليمية ،وتوفر مجتمعًا تعليميًا ً
ً
ومتنوعا ومتعدد التخصصات يركز على برامج أكاديمية وتقنية وفنية قوية
فعال
ِّ
جاذبة لالستعداد للمرحلة الجامعية .كما توفر مدرسة  Manualللطالب الفرصة لالستمتاع بالتطور الشخصي
واألكاديمي المتفرد أثناء المشاركة في مجموعة متنوعة من الدورات الجاذبة المتخصصة .وتتيح مدرسة Manual
ً
أيضا للطالب الفرصة للجمع بين المناهج األكاديمية القوية والتعليم المتخصص في واحد من خمسة برامج جاذبة:
المدرسة الثانوية/الجامعة ( ،)HSUالصحافة واالتصاالت ( ،)J&Cالرياضيات/العلوم/التكنولوجيا (،)MST
الفنون المرئية ( ،)VAمدرسة ) .Youth Performing Arts School (YPASكما ّ
إن برنامج المستوى
المتقدم متاح للطالب المؤهلين .وبفضل عالقة العمل مع جامعة لويزفيل ( ،)UofLيمكن للطالب المؤهلين في جميع
البرامج أخذ دورات جامعية للحصول على ساعات معتمدة .وتُعتبر  Manual High Schoolمدرسة معترف بها
على المستوى الوطني في النجاح األكاديمي للطالب ،وقد كانت مدرسة تميُّز أمريكية معترف بها منذ عام .1991
وعالوة على ذلك ،يحتل طالب  Manualالمرتبة األولى على مستوى المنطقة التعليمية والوالية والمستوى الوطني
في درجات االختبارات وعدد الحاصلين على المنح الدراسية وعدد علماء الجدارة الوطنية.

أهم مميزات المدرسة:
●تُ ِّ
قدم برامج االتصاالت ،واإلعداد للكلية ،والرياضيات/العلوم/التكنولوجيا ،والفنون المرئية والمسرحية،
للطالب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.
●تُ ِّ
قدم برنامج المستوى المتقدم و  30دورة تنسيب متقدم ( )APولديها أعلى متوسط درجات الختبار
 ACTبين جميع مدارس كنتاكي الثانوية.
●تضم أكبر عدد من المتأهلين لنصف نهائي الجدارة الوطنية في الوالية ،ومعظم المشاركين في برنامج
علماء الحاكم ( ،)Governor’s Scholarsومعظم الطالب الذين تم اختيارهم لمدرسة الحاكم للفنون
(.)Governor’s School for the Arts
●تُ ِّ
قدم دورات الساعات المعتمدة الجامعية من خالل شراكات مع جامعة لويزفيل ( )UofLوجامعة
كامبلسفيل.
●تُ ِّ
دروسا أكاديمية لطالب مدرسة  ،YPASويمكن لطالب مدرسة  Manualالتسجيل في فصول
قدم
ً
الفنون الشاملة.
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●

●

●

●

●

●المدرسة الثانوية/الجامعة ( :)HSUيحصل الطالب في هذا البرنامج على تجربة
ممتعة في الفنون الحرة من خالل استكشاف تخصصات تتجاوز متطلبات البرامج الجاذبة
األساسية .يعمل المنهج التحضيري للكلية والقرب من جامعة لويزفيل ( )UofLعلى
تسهل فرص الحصول على دورات تنسيب متقدم ودورات ساعات معتمدة مزدوجة.
●الصحافة واالتصال ( :)J&Cإلى جانب التركيز على التجارب الواقعية والجماهير ،يقدم
هذا البرنامج أحدث التقنيات والشراكات المهنية لمساعدة الطالب على إتقان مهارات
االتصال واإلعالم.
منهجا قائمًا على البحث
●الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا ( :)MSTيقدم برنامج ً MST
ودورات دراسية قوية في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وعلم األحياء الدقيقة
والبصريات والفيزياء الحديثة والروبوتات وبرمجة الكمبيوتر .ويعمل التوجيه المقدم من
علماء الجامعة والمهندسين على تسهيل البحث على مستوى الكلية.
●الفنون المرئية (ّ :)VA
إن منهج الفنون المرئية الدقيق والمتخصص يشمل الرسم والنحت
والمنسوجات والطباعة والتصميم بمساعدة الكمبيوتر .وإلى جانب التركيز على الفن
المرئي للجمهور الحقيقي ،يتعلم الطالب المهارات اإلبداعية لحل المشاكل مع تجاوز
المعايير المهنية والفنية للفنون المرئية على مستوى المدرسة الثانوية.
●) :Youth Performing Arts School (YPASانظر الصفحة  70في وصف
المدرسة..

مدرسة DuPont Manual

البرامج الجاذبة والمسارات:

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,952 :
الناظر :الدكتور مايكل نيومان
الهاتف(502) 485-8241 :
العنوان120 West Lee Street, Louisville, KY 40208 :
الموقع اإللكترونيhttps://www.jefferson.kyschools.us/schools/profiles/dupont-manual :
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مدرسة Eastern
ّ
إن المتعلمين في مدرسة  Eastern High Schoolيكتشفون مواهبهم ويعززون قدراتهم من خالل مجموعة
كاملة من الفنون الحرة والتكنولوجيا المتطورة والفرص الالمنهجية والدورات الدراسية القوية التي تُ ِّ
مكنهم من
النجاح في الحياة الجامعية والوظيفية والمجتمع .وقد حصلت مدرسة  Easternعلى جائزة بفضل أدائها العالي
والمتميز في نظام المساءلة “التعلم الجامح/الجاهزية للحياة الجامعية والوظيفية للجميع” .حيث تُمنح هذه الجائزة
للمدارس الرائدة في تجهيز الطالب للحياة الجامعية والوظيفية.

أهم مميزات المدرسة:
●تتكون المناهج األكاديمية من ثالثة برامج :المستوى المتقدم ،مرتبة الشرف ،الشامل.
● َتمنح دورات الساعات المعتمدة المزدوجة المخصصة للكلية و  23دورة تنسيب متقدم ( )APالطالب
الفرصة للحصول على ساعات معتمدة جامعية ال تقدر بثمن أثناء دراستهم في المدرسة الثانوية.
ً
مختلفا
درسا
●تتفرد مدرسة  Easternببرنامج األعمال وتكنولوجيا المعلومات ( ،)BITالذي يقدم ً 27
للطالب .وقد تم تصنيف البرنامج على أنه أحد أفضل البرامج في والية كنتاكي وفي الدولة بأكملها.
●يشجع برنامج الفنون الحائز على جوائز الطالب على استكشاف موسيقى اآلالت والفنون المسرحية
والفنون المرئية.

مسارات التعليم الوظيفي والتقني:
●فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )JROTCفي الجيش :يركز الطالب على المواطنة
والشخصية والقيادة .وتتم رعاية برامج  JROTCجزئيًا من قبل الهيئات العسكرية .ويتم التركيز على
خدمة المجتمع من خالل الشراكات مع المجتمعات والمؤسسات التعليمية.
●خدمات المستهلك واألسرة :يُطوِّر الطالب المعارف والمهارات األساسية في المجاالت الوظيفية
التي تشمل الخدمات البشرية ،وخدمات المستهلك ،وحماية المستهلك ،واإلرشاد ،والتعليم ،والتدريب،
والخدمات االجتماعية والمجتمعية.
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مدرسة Eastern

●التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات :يبني الطالب مهارات لتوصيل المعلومات واألفكار
والحاالت المزاجية والمشاعر الدرامية من خالل صنع وإنتاج مقاطع الفيديو والتعبير السينمائي.
●علوم الكمبيوتر/برمجة الكمبيوتر :يركز الطالب على نظرية الكمبيوتر ومشاكل الحوسبة وحلولها
وتصميم أنظمة الكمبيوتر وواجهات المستخدم .وتُتاح للطالب ً
أيضا الفرصة للحصول على الساعات
المعتمدة لبرنامج التنسيب المتقدم.
●التصميم الجرافيكي :يكتسب الطالب ويُطبِّقون المهارات التي تركز على مبادئ وأساليب توصيل
األفكار/المعلومات وبيانات منتجات التعبئة والتغليف بشكل فعّال إلى جمهور األعمال والمستهلكين
صيغ رقمية وغير رقمية.
في ِ
●™ :High School of Businessيتم تعريف الطالب على إدارة األعمال المستوحاة
من الكليات من خالل سلسلة متسارعة من ست دورات تدريبية في التسويق واإلدارة والتمويل
واالقتصاد .ويوفر البرنامج ً
فرصا للحصول على ساعات معتمدة مزدوجة.
أيضا ً
●دعم وخدمات المعلومات :يكتسب الطالب مجموعة كبيرة من المهارات في تصميم أنظمة الحوسبة.
وتشمل الدورات تعليمًا في مبادئ ومكونات أجهزة وبرامج الكمبيوتر.
●أمن الشبكات :يتعلم الطالب تصميم شبكة محلية ( )LANوتثبيتها وتأمينها وإصالحها بشكل
صحيح ،بما في ذلك جميع األجهزة والخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بالشبكة.
●تطوير/إدارة الويب :يستحدث الطالب منتجات وخدمات وسائط متعددة تفاعلية ويصممونها
المحسنة بالكمبيوتر وااللتزام بمعايير
وينتجونها .ويشمل ذلك تطوير الوسائط المُنشأة رقميًا أو
ّ
الويب ،كما هو متَّبَع في األعمال ،والتدريب ،واالتصاالت ،والتسويق.

حقائق سريعة
تسجيل الطالب2,069 :
الناظر :هيذر أورمان
الهاتف(502) 485-8243 :
العنوان12400 Old Shelbyville Road, Louisville, KY 40243 :
الموقع اإللكترونيhttp://www.easterneagles.org/ :
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مدرسة Fairdale
تفخر مدرسة  Fairdale High Schoolالثانوية بتقاليدها المتمثلة في إعداد طالبها لتحقيق النجاح
بعد التخرج ،سواء في الحياة الجامعية أو الوظيفية .وتحظى المدرسة باحترام كبير وشهرة واسعة
بفضل برامجها الجاذبة المرموقة للمهن ،مثل بناء الطرق السريعة للمركبات الثقيلة وخدمات الطوارئ
المجتمعية (الشرطة ،واإلطفاء ،والخدمات الطبية الطارئة ( .))EMSوقد انضمت المدرسة إلى برنامج
أكاديميات لويزفيل في العام الدراسي  .2018-19حيث يوفر هذا البرنامج للطالب تجربة حقيقية
وفرصا تعليمية في أكاديميات الخدمة المدنية والخدمة العامة والمهن الخدمية العالمية ،باإلضافة إلى
ً
أكاديمية رابعة للطالب الجدد.
وقد َفتحت مدرسة  Fairdale High Schoolأبوابها للطالب في عام  ،1958وتخرجت أول دفعة
منها في عام  .1962وشعار المدرسة هو البولدوج ،وألوانه هما األزرق الداكن والذهبي .ويُعتبر مجتمع
 Fairdaleفي الوقت الحالي حيًا سكنيًا يقع داخل حدود  ،Louisville Metroبعدما كان يُعرف ً
سلفا
باسم .Mann’s Lick

أهم مميزات المدرسة:
●تشمل المناهج األكاديمية برامج جاذبة و أربعة برامج وظيفية احترافية لتزويد الطالب بفرص لتطوير
وتطبيق المهارات الالزمة لخدمة المجتمع وتعزيز نوعية الحياة الشاملة.
●تعتبر مدرسة  Fairdale High Schoolمدرسة كامبريدج دولية ،تركز على حل المشاكل العالمية
والمواطنة.
●تُ ِّ
قدم مدرسة  Fairdaleالعديد من برامج الدعم الفريدة التي تهدف إلى تطوير الطفل في شتى
قدم المدرسة ً
المجاالت ،مثل نظام  RISEللتدخل واإلثراء .وتُ ِّ
أيضا برنامج اليقظة الذهنية لدعم
االحتياجات االجتماعية والعاطفية التي تُث ِمر عن نجاح أكاديمي ووظيفي أكبر.
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مدرسة Fairdale

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية الخدمة المدنية

أكاديمية الخدمة العالمية

أكاديمية الخدمة العامة

علوم الحرائق/مكافحة الحرائق

دراسات كامبردج
الدولية

خدمات الصحة المصاحبة/
فنيِّو رعاية المرضى

خدمات إنفاذ القانون

الهندسة السيبرانية

فنيِّو محركات ديزل

الضيافة والسفر
والسياحة والترفيه

علوم المعدات الثقيلة

التدريس والتعلم

الفنون المرئية والمسرحية

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,398 :
الناظر :براندي كوربين
مُدرِّ ب األكاديمية :ديف مايرز
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الهاتف(502) 485-8248 :
العنوان1001 Fairdale Road, Louisville, KY 40118 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/fairdalehighschool/home :
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مدرسة Fern Creek
تتمثل مهمتنا في ضمان االستعداد للحياة الجامعية والوظيفية والتركيز على المواطنة .فمنذ عام  ،1923وضعت مدرستنا
توقعات عالية لجميع الشركاء في العملية التعليمية لمساعدة طالبنا على تحقيق أحالمهم .بصفتها إحدى المدارس التي تقدم
برنامج أكاديميات لويزفيل وباعتبارها مجتمعًا تعليميًا احترافيًا ونموذجيًا ،تؤمن مدرسة  Fern Creekبأنه يجب تصميم
جميع الفصول الدراسية والبرنامج على نحو ي ِّ
ُمكن كل طالب من تحقيق أفضل ما لديه من قدرات فكرية واالستعداد
للنجاح بعد المرحلة الثانوية .وتوفر أكاديمياتنا وشراكاتنا التجارية تجارب عملية حقيقية وفرص عمل مستقبلية وتسمح
للطالب بالحصول على ساعات معتمدة جامعية وشهادات متخصصة في المجال.

أهم مميزات المدرسة:
●يُطلب من الطالب في أكاديمية الطالب الجدد اختيار مسار وظيفي وأخذ ما ال يقل عن ثالث دورات طوال
هذا المسار .وإكمال ثالث دورات يؤدي إلى تصنيف الطالب على أنه في مرحلة اإلعداد الوظيفي .وإكمال
الدورة الرابعة يؤدي إلى تصنيف الطالب على أنه قد أكمل المسار.
صمِّم برنامج أكاديمية  Ivy Plusالتابع لمدرسة  Fern Creekإللحاق الطالب المتفوقين بأعلى الكليات
●ُ
في البالد .ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد هؤالء الطالب بالمعلومات واإلرشادات والتوجيهات وأدوات
القبول في هذه المؤسسات النخبوية.

األكاديميات والمسارات:
●
●

●

●
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●االتصاالت :توفر أكاديمية االتصاالت للطالب مجموعة من أربع دورات متخصصة ومكثفة ومتسلسلة في
الوسائط الرقمية و /أو األعمال و /أو التكنولوجيا.
●الهندسة وعلوم الكمبيوتر والمِهن الماهرةّ :
إن تعاوننا مع مدرسة  Speed Schoolالتابعة لجامعة
لويزفيل ( )UofL’sيُثمر عن وجود مرشدين جامعيين لتعزيز معرفة طالبنا واهتمامهم بعلوم الكمبيوتر .كما
توفر الشراكات األخرى مع مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية للطالب خيارات للحصول على ساعات معتمدة
مزدوجة في علوم الكمبيوتر .وتدمج مسارات هندسة األتمتة والتصميم الميكانيكي بين برمجة الكمبيوتر
وهندسة الروبوتات والتصميم بمساعدة الكمبيوتر .وفيما يتعلق بال ِمهن الماهرة ،يعمل طالب علوم الحرائق
عن كثب مع قسم مكافحة الحرائق في ) Fern Creek (FCFDمباشر ًة في الشارع بدءًا من مدرستنا ،إلى
جانب زيارات التدريب األسبوعية .وسيحصل هؤالء الطالب على شهادة من األكاديميات الدولية لإلرسال في
حاالت الطوارئ ( )IAEDمن خالل خبراتهم التدريبية.
●التعليم والمجتمع والخدمة :سيستكشف الطالب الجدد جميع المسارات الثالثة في هذه األكاديمية قبل اختيار
مسار للدراسة للسنوات الثالث المتبقية .ويمكن للطالب الحصول على شهادات متخصصة في مجال فور
التخرج.
●برامج فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( :)JROTCتركز برامج  JROTCعلى المواطنة
والشخصية والقيادة ،وتؤكد على خدمة المجتمع من خالل الشراكات مع المجتمعات والمؤسسات التعليمية.

اختيارات المدراس الثانوية

مدرسة Fern Creek

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية
االتصاالت

أكاديمية التعليم
والمجتمع والخدمة

أكاديمية الهندسة
وعلوم الكمبيوتر
والمِهن الماهرة

التصوير السينمائي
وإنتاج الفيديوهات

إدارة المستهلك
واألسرة

هندسة األتمتة

التصميم الجرافيكي

خدمات الطهي والطعام

علوم الكمبيوتر

اإلدارة
وريادة األعمال

تعليم الطفولة المبكرة

علوم الحرائق/مكافحة الحرائق

التصميم الميكانيكي

مساعد السبّاك

المسار العالمي
فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( (JROTCفي مشاة البحرية
www.jefferson.kyschools.us
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حقائق سريعة

تسجيل الطالب1,764 :
الناظر :ريبيكا نيكوالس
مُدرِّ ب األكاديمية :سارة ويلسون أبيل
الهاتف(502) 485-8251 :
العنوان9115 Fern Creek Road, Louisville, KY 40291 :
الموقع اإللكترونيhttp://jcps-ferncreekhigh.campuscontact.com/Home :
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مدرسة Iroquois
ّ
إن مهمتنا في مدرسة  Iroquois High Schoolالثانوية تتمثل في تعزيز القوة األكاديمية والمرونة
العاطفية والمسؤولية االجتماعية .وإننا ملتزمون بتزويد جميع الطالب بالوصول المتكافئ إلى الفرص
التي يدعمها الموظفون األكفاء ثقافيًا وأصحاب المصلحة المتنوعون .وقد انضمت مدرسة Iroquois
إلى أكاديميات لويزفيل في عام  2018لتتيح للطالب الفرصة الستكشاف مجموعة متنوعة من المسارات
الوظيفية المحتملة واالستعداد لها .حيث تسمح هذه األكاديميات للطالب بالمشاركة الكاملة في التجارب
التعليمية الشخصية التي تشمل مجاالت محتوى متعددة وتضفي صلة وثيقة على التعليم في الفصل
الدراسي .وبما إننا عضو في هذه األكاديمياتّ ،
فإن طالبنا يتمتعون بمجتمع صغير مخصص لدعم
نجاحهم في المستقبل.

أهم مميزات المدرسة:
●تضم مدرسة  Iroquois High Schoolطالبًا من أكثر من  54دولة يتحدثون أكثر من  41لغة،
فرصا فريدة للتعرف على العالم المحيط بهم.
وهذا التنوع الثقافي يتيح لجميع الطالب ً
●مجتمع التعلم الصغير  -تقدم ِف ٌ
رق صغيرة من الطالب والمعلمين تجربة تعليمية مخصصة ومترابطة
المناهج الدراسية.
●تشمل الدورات األكاديمية دورة مرتبة الشرف ،ودورة المستوى التقدم ،ودورة التنسيب المتقدم (،)AP
ودورة الساعات المعتمدة المزدوجة.
●يتم تقديم مجموعة متنوعة من الدورات االختيارية ،بما في ذلك الدورات التي تقدم ساعات معتمدة
جامعية وشهادات متخصصة في المجال.
التدرب على مهنة البناء الطالب بخبرات عملية في مجاالت النجارة والبناء والسباكة
●تُزوِّد أكاديمية
ُّ
واللحام والكهرباء اإلنشائية أثناء العمل في أماكن العمل المتنوعة في مدرستنا .ويمكن لطالب مسارات
التدرب مع أرباب العمل المحليين الذين ي ُّ
ُمكنوهم من االستمرار في
( TRACKالنهج) المشاركة في ُّ
اكتساب الخبرات التي يحتاجون إليها إلكمال تدريبهم في هذه المجاالت المطلوبة.
●يتعلم الطالب في مسار خدمات الطهي والطعام كيفية تحضير وتقديم الطعام في مطبخ مجهز بالكامل
في حرم المدرسة .كما يحصل الطالب على شهادات متخصصة في المجال ،وتصبح لديهم معرفة
بأساسيات التغذية واألعمال والخدمات المتعلقة بمختلف بيئات المطاعم والطهي .ويتخرج الطالب من
هذا البرنامج مجهزين بالمعرفة والمهارات الالزمة للعمل في مجال خدمات الطهي والطعام.
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مدرسة Iroquois

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية التدرُّ ب على
مهنة البناء

أكاديمية اإلنشاء

أكاديمية الخدمات اإلنسانية

نهج النجارة التجارية

التصوير السينمائي
وإنتاج الفيديوهات

خدمات الطهي والطعام

نهج الكهرباء اإلنشائية

الدعم اإلداري

تعليم الطفولة المبكرة

البناء
نهج ِ

الهندسة الميكانيكية

مساعد السبّاك

اللحام المبتدئ
ّ

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,066 :
الناظر :الدكتورة تويتا تول
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مُدرِّ ب األكاديمية :كارمن بيلفانت
الهاتف(502) 485-8269 :
العنوان4615 Taylor Boulevard, Louisville, KY 40215 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/iroquoishighschool/home :
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مدرسة J. Graham Brown
School
تُعتبر مدرسة  J. Graham Brown Schoolمدرسة جاذبة تقدم خدماتها على مستوى المنطقة التعليمية من
رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر للطالب الذين يزدهرون في بيئة التعلم الذاتي التوجيه .يشارك الطالب في
منهج فنون ليبرالية متناسق ،وتحضيري للكلية ،ومست ِند إلى مبادئنا األربعة للتعلم الذاتي التوجيه :وتلتزم المدرسة
بمبادئ االستقالل والتعاطف والمبادرة واالبتكار .كما يعمل برنامجها األكاديمي على االرتقاء بالمفكرين النقديين
والمنفتحين والمبدعين الذين يرغبون في المخاطرة ويتوقون إلى المعارف الجديدة .وتعمل بيئتها التعليمية كذلك على
تطوير أناس متعاطفين ومتسامحين ومحترمين ي ِّ
ُقدرون 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.

أهم ميزات البرنامج الجاذب:
●يحصل الطالب على ُكتيّب عن دورات التنسيب المتقدم ( )APالتي تتيح لهم الفرصة للحصول على
ساعات معتمدة جامعية.
●قد يأخذ الطالب دورات ساعات معتمدة جامعية ومزدوجة في الجامعات المحلية وعبر اإلنترنت في
وقت مبكر من السنة الثانية.
●تتم جدولة دروس الطالب باستخدام جدول مجمع مدة الدرس فيه  90دقيقة.
●ّ
إن التعلم الخدمي مدمج في المناهج الدراسية ومطلوب من جميع الطالب في جميع أنحاء المدرسة.
●يتفاعل الطالب بما يتناسب مع مستويات الصفوف من خالل التعاون والتوجيه في الفصل الدراسي.
●يشارك الطالب في التعلم القائم على المشاريع ،الذي يوفر لهم الفرصة لخوض تجارب تعليمية حقيقية
وواقعية.
●يكتسب الطالب مهارات محددة في إطار التعلم الذاتي التوجيه ،الذي يرتبط بـ Backpack of
( Success Skillsحقيبة مهارات النجاح) .حيث يحدد هذا اإلطار مهارات النجاح التي ستعمل على
إعداد الطالب ليكونوا مساهمين في المجتمع.
●يشارك الطالب في المؤتمرات التي يقودها الطالب .حيث تُ
شرك هذه المؤتمرات الطالب في تحديد
ِ
األهداف وتتبع األهداف والتفكير الذاتي في عملية التعلم.
●يشارك الطالب في معارض التعلم ،ومعارض التعلم الذاتي التوجيه ،التي تتيح لهم الفرصة إلثبات
التعلم األصيل من الفصل الدراسي.
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المسارات الوظيفية المقدمة:
● ●علوم الكمبيوتر
● ●تصميم وتطوير األلعاب الرقمية

مدرسة J. Graham Brown School

ً
جهازا تكنولوج ًيا لكل طالب،
●يشارك الطالب في برنامج  P.I.R.A.T.E.الذي يخصص
والذي يتم من خالله إصدار جهاز  iPadأو جهاز  Chromebookللطالب الستخدامه في
التعلم.
●يشارك الطالب في عملية دفاع تتطلب منهم إظهار المهارات المحددة في “إطار التعلم
الذاتي التوجيه” الخاص بنا و ( Backpack of Success Skillsحقيبة مهارات النجاح)
الخاصة بالمنطقة التعليمية.

حقائق سريعة
تسجيل الطالب( 738 :الروضة  -الصف الثاني عشر)
الناظر :أنجيال بارسونز
الهاتف(502) 485-8216 :
العنوان546 South First Street, Louisville, KY 40202 :
الموقع اإللكترونيhttp://www.mybrownschool.org :
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مدرسة Jeffersontown
يشارك طالب مدرسة  Jeffersontown High Schoolالثانوية في تجربة أكاديميات لويزفيل بشكل كامل .وإلى
جانب مشاركة الطالب في التعليم الفردي القوي في فصولهم التقليدية (اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية) ،يتم منحهم ً
أيضا الفرصة لتطوير المهارات الواقعية المرتبطة مباشر ًة بالمسار الوظيفي الذي يختارونه.
ومن خالل برامج الفنون والموسيقى الحائزة على جوائز ،ومجموعة متنوعة من دورات الساعات المعتمدة المزدوجة
والتنسيب المتقدم ( ،)APومجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية والنوادي ،وفرص التعلم الفريدة القائمة على العمل،
يستمتع جميع الطالب بأشياء ذات قيمة حقيقية في مدرسة  .Jeffersontown High Schoolوسيقضي الطالب كذلك
عامًا في التكيُّف مع المدرسة الثانوية واستكشاف الخيارات الوظيفية في أكاديمية الطالب الجدد .وبَعدَها سيصبح الطالب
أعضا ًء في مجتمع تعليمي صغير عن طريق االلتحاق بأكاديمية البناء والتصميم أو أكاديمية األعمال والعلوم الصحية.
وسيشارك الطالب داخل أكاديميتهم في دورات تحث على المشاركة وسيتعلمون ً
أيضا عن مسار وظيفي مرتبط مباشر ًة
بأكاديميتهم :الهندسة ،أو اللحام ،أو الصياغة بمساعدة الكمبيوتر ( ،)CADأو ِّ
مشغل الماكينات ،أو فيلق تدريب ضباط
االحتياط المبتدئين ( )JROTCلطالب البناء والتصميم أو تكنولوجيا رعاية المرضى ،أو ما قبل التمريض ،أو خدمات
الصحة المصاحبة ،أو األعمال التجارية ،أو التسويق لطالب األعمال والعلوم الصحية .وبعد إكمال أربع سنوات في
مدرسة  ،Jeffersontown High Schoolسيتخرج الطالب وهم مدركون لغايتهم ،واألهم من ذلك أنهم سيكتسبون
المهارات والمعارف الالزمة ليكونوا أعضاء منتجين في مجتمعهم  -سواء كانوا سيلتحقون بسوق العمل أو سيواصلون
تعليمهم.

أهم مميزات المدرسة:
●تقدم فرق صغيرة من الطالب والمعلمين تجربة تعلم شخصي .ويشمل ذلك ً
مخصصا لألكاديمية
مديرا
أيضا ً
ً
ومستشارا لألكاديمية.
ً
عرف الطالب على المهارات الحياتية من أجل إعدادهم للدخول إلى سوق العمل أو
●تُتاح فرص استشارية تُ ِّ
مواصلة التعليم بعد المرحلة الثانوية ،وتُتاح ً
أيضا فرص لإلثراء األكاديمي ليتمكن الطالب من استكشاف
مجموعة كبيرة من االهتمامات الفردية.
●تُ َّ
قدم دورات ساعات معتمدة مزدوجة بالشراكة مع مجموعة متنوعة من الجامعات ،وتوجد عروض لدورات
قوية في برنامج المستوى المتقدم وبرنامج التنسيب المتقدم.
●تجربة األكاديمية  -سيختار الطالب أكاديميتهم حسب اهتماماتهم الوظيفية بعد الوقت الذي يقضونه في
بالتدرب على الوظائف ،واستكشاف الخيارات
أكاديمية الطالب الجدد .وسيقوم الطالب داخل أكاديميتهم
ُّ
الوظيفية ،والعمل مع شركاء األعمال ،والمشاركة في التعلم القائم على العمل ،وتجربة التعلم القائم على
المشاريع للربط بين الفصل الدراسي والعالم الحقيقي.
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الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية البناء
والتصميم

أكاديمية األعمال
والعلوم الصحية

ِّ
مشغل الماكينات

خدمات الصحة المصاحبة

فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( (JROTCفي مشاة البحرية

التجارة اإللكترونية

التصميم الميكانيكي

التسويق

الهندسة الميكانيكية

فنيُّو رعاية المرضى

التدريس والتعلم
(االفتتاح )2022-23

اإلدارة وريادة األعمال

مدرسة Jeffersontown

األكاديميات والمسارات

فنيَّو صيانة اللحام

حقائق سريعة

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

تسجيل الطالب948 :
الناظر :جراد دورهام
مُدرِّ ب األكاديمية :اشلي كونواي
الهاتف(502) 485-8275 :
العنوان9600 Old Six Mile Lane, Louisville, KY 40299 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jeffersontown-high-school/home :
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مدرسة Louisville Male
تركز مدرسة  Louisville Male High Schoolالثانوية على الطالب وتجهيزه للكلية ،وتقدم خدماتها للطالب
على مستوى المنطقة التعليمية ،وتعتبر واحدة من أفضل المدارس الثانوية في كنتاكي .ومنذ عام  ،1856وهي
ُ
ظهر التزامًا ال يتزعزع بتخريج
ملتزمة بدعم أهداف طالبها وطموحاتهم .وتتضح هذه األمور في تجربة تعليمية ت ِ
متعلمين بارعين مدى الحياة ،ومفكرين نقديين ،ومحللين للمشاكل ،ومتواصلين في بيئة متفردة التنظيم تؤكد على
نجاح الطالب ،واالنضباط ،وحب الوطن ،والقيم التقليدية ،وخدمة المجتمع .فمهمتنا هي تقديم منهج دراسي قبل
جامعي شامل ،يحفز على المشاركة ،ويعزز النزاهة األكاديمية والتميز األكاديمي.

أهم مميزات المدرسة:
فرصا للمنح الدراسية في بيئة تقليدية.
●تقدم ً
منهجا قويًا إلعداد الطالب لاللتحاق بالكلية وتتيح ً
●تُ ِّ
قدم  21دورة تنسيب متقدم ( )APودورات أخرى ذات مستوى متقدم.
●تُ ِّ
قدم دورات ساعات معتمدة مزدوجة من خالل جامعة لويزفيل (.)UofL
●يقدم برنامج فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )JROTCفي الجيش.

برنامج التقليدي الجاذب:
منهجا أكاديميًا ً
ي ِّ
دقيقا في بيئة تعليمية على درجة عالية من التنظيم وهي ضرورية
ُقدم البرنامج التقليدي الجاذب ً
لتحقيق الطالب أقصى قدر من اإلنجاز .ويساهم البرنامج التقليدي في نمو الطالب من خالل التركيز اإلضافي على
المعايير األكاديمية العالية والسلوك السليم والمواطنة وتنمية االنضباط الذاتي .ويساعد التركيز على الموضوعات
األساسية والتركيز على التفكير النقدي الطالب على بناء المعرفة األساسية واكتساب كفاءة عالية في المهارات
األساسية.
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●
●
●
●
●
●

●المحاسبة
●فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ( )JROTCفي الجيش
●التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
●برمجة الكمبيوتر المختلطة
●اإلدارة وريادة األعمال
●التدريس والتعلم

مدرسة Louisville Male

المسارات الوظيفية المقدمة:

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,987 :
الناظر :اشلي كونواي
الهاتف(502) 485-8292 :
العنوان4409 Preston Highway, Louisville, KY 40213 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/lmhs/home :
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مدرسة Marion C. Moore
ّ
إن ثقافتنا في مدرسة  ،Marion C. Mooreإحدى مدارس أكاديميات لويزفيل ،تنبع من مهمتنا ورؤيتنا .إذ تتمثل
رؤيتنا في أن تصبح المدرسة القبلة األولى للطالب ،وأن تصبح المكان األول الذي يتمنى الكبار أن يعملوا فيه ،وأن
ً
صفوفا من الصف
يفخر المجتمع بحضور أطفالهم فيها .فنحن أكبر مدرسة في لويزفيل ،ونفخر بأن مدرستنا تضم
السادس إلى الثاني عشر .وهكذا يمكن لطفلك أن يبقى معنا لمدة سبع سنوات .وهذه ميزة فريدة لنموذج Moore
المدرسي المدمج .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن مدرسة  Mooreتعتبر من المدارس السبّاقة في مبادرة أكاديميات لويزفيل.
حيث تشارك في أكاديمية الطالب الجدد؛ وأكاديمية العلوم الصحية؛ وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
()STEM؛ وأكاديمية المجتمع .وتُ ِّ
خيارا للمسارات الوظيفية كما هو موضح
قدم المدرسة حاليًا في هذه األكاديميات ً 14
في الصفحة التالية .ومن ث ّم فإن طالب المدرسة سيتمكنون من المشاركة في تجارب عمل حقيقية من خالل الرحالت
الميدانية ،والمالزمة الوظيفية ،والتدريب الداخلي ،والتدريب المهني المحتمل ،وخبرات التعلم األخرى القائمة على العمل
والمتعلقة باالختيارات الوظيفية ،باإلضافة إلى احتمالية الحصول على ساعات معتمدة جامعية كلما أحرزوا تقدمًا .وتُ ِقيم
ً
شريكا تجاريًا ،وتسعى لزيادة هذا العدد دائمًا .ويساعد هؤالء الشركاء في
مدرسة  Mooreشراكات مع أكثر من 15
تقديم المشورة بشأن مسارات االختيار الوظيفي ويواكبون المتطلبات واالتجاهات الحالية .كما إنهم يستضيفون العديد من
فرص المشاركة المقدمة لطالبنا .ومن ث ّم فإننا نشجعكم على #التعرف على  MOOREومتابعتنا على Twitter
و Instagram@mooremustangsو@.tracimorrishunt

أهم مميزات المدرسة:
●يلتزم المدير التنفيذي والمدير المساعد والمستشار و فريق المعلمين األساسيين بتطوير كل أكاديمية.
●باإلضافة إلى الدورات األساسية ،تقدم المدرسة مجموعة متنوعة من المواد االختيارية التي تتوافق
بشكل وثيق مع مسارك الوظيفي واهتماماتك الشخصية .وتشمل الدورات األكاديمية دورة مرتبة
الشرف ،ودورة المستوى المتقدم ،ودورة التنسيب المتقدم ( ،)APمع إمكانية الحصول على ساعات
معتمدة جامعية من خالل دورات أكاديمية ووظيفية تقدم ساعات معتمدة مزدوجة ،جنبًا إلى جنب مع
إمكانية الحصول على شهادات متخصصة في المجال.
●تم تصميم دورة ندوة طالب جدد لتعليم الطالب المهارات التي تعزز روح المبادرة والمسؤولية عن
التعلم والعمل الجماعي الفعال والتواصل والتفكير النقدي وحل المشاكل ومهارات الحياة الواقعية التي
يحتاجها شبابنا اليوم بشدة.
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مدرسة Marion C. Moore

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية المجتمع

أكاديمية العلوم الصحية

أكاديمية العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ()STEM

خدمات الطهي والطعام

خدمات الصحة المصاحبة

فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( (JROTCفي سالح الجو

نهج الطهي

المساعد الطبي السريري

التصوير السينمائي
وإنتاج الفيديوهات

اإلدارة
وريادة األعمال

فني الصيدلة

الهندسة المدنية

التدريس والتعلم

ما قبل التمريض

مساعد الكهربائي الصناعي

علوم الطب الحيوي لدى PLTW

النهج اإلنشائي الكهربائي
لل ِمهن الماهرة

حقائق سريعة
تسجيل الطالب2,539 :

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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الناظر :تريسي إم هانت
مُدرِّ ب األكاديمية :جين ميريديث
الهاتف(502) 485-8304 :
العنوان6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 :
الموقع اإللكترونيmooremustangs.com :
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مدرسة Pleasure Ridge Park
تتمثل مهمة مدرسة ) Pleasure Ridge Park (PRPفي تمكين طالبها من أن يصبحوا أعضا ًء متفانين
ً
انطالقا من دورها الريادي في مبادرة أكاديميات
وفعّالين في فصولهم الدراسية وأعمالهم ومجتمعاتهم .وذلك
ً
لويزفيل .فإلى جانب األكاديميات األربع التي تقدمها المدرسة ،تقدم أيضا برنامج مرتبة الشرف وبرنامج المستوى
المتقدم .كما تفخر المدرسة بتقاليدها العريقة ،وباعتبارها واحدة من أفضل مدراس برنامج المستوى المتقدم،
وبمعلميها المتمرسين الذين يشجعون الطالب المتفوقين والموهوبين على تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات .ويتم
تشجيع طالب برنامج المستوى المتقدم على بذل الكثير من الجهد في الفصل الدراسي ،وقد اعتادوا على منهج قوي
يسمح لهم بالنجاح في الكلية .وعالوة على ذلك ،يتمتع طالب مدرسة  PRPبالعديد من الفرص لعرض مهاراتهم
في دورات الفنون المرئية والمسرحية ،ويشاركون في دروس المسرح والرقص واألوركسترا والفرقة الموسيقية
والتصميم الجرافيكي والجوقة والفنون المرئية.

أهم مميزات المدرسة:
● ●مجتمع التعلم الصغير – تقدم فرق صغيرة من الطالب والمعلمين تجربة تعليم شخصي.
● ●الدروس األساسية – اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والمواد االختيارية
ودورة ندوة الطالب الجدد.
عرف دورة ندوة الطالب الجدد الطالب على األنشطة الالمنهجية واألنشطة المواكبة للمناهج الدراسية
●تُ ِّ
واألنشطة الرياضية وغيرها من األنشطة التي ترعاها المدرسة .وسيستكشف الطالب عروض مسارات
 PRPوسيختارون أكاديمية خالل هذه الدورة.
●ستُتاح لطالب مدرسة  PRPالفرصة للحصول على شهادات متخصصة في المجال و /أو ساعات
معتمدة مزدوجة في المسار الوظيفي الذي اختاروه ،مما يسمح لهم بالتميز بين أقرانهم عند التقدم للتعلم
أو التوظيف بعد المرحلة الثانوية.
●تشمل دورات الفنون المرئية والمسرحية الحائزة على جوائز المسرح والرقص واألوركسترا والفرقة
الموسيقية والتصميم الجرافيكي والجوقة والفنون المرئية.
●تستضيف العديد من بيئات التعلم العملي ،بما في ذلك مختبر العلوم الصحية ومختبر الصياغة بمساعدة
الكمبيوتر ( )CADومختبر اللحام.

56

اختيارات المدراس الثانوية

الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية األعمال واالتصاالت

أكاديمية العلوم الصحية

أكاديمية التصنيع
والهندسة
والتصميم

التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات

خدمات الصحة المصاحبة

التكنولوجيا المعمارية

التسويق

فنيُّو رعاية المرضى

التصميم الجرافيكي

التدريس والتعلم

فني الصيدلة

اللحام المبتدئ
ّ

الفنون المرئية والمسرحية

ما قبل التمريض

مدرسة Pleasure Ridge Park

األكاديميات والمسارات

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,566 :

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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الناظر :شيري داف
مُدرِّ ب األكاديمية :جوش اليتل
الهاتف(502) 485-8311 :
العنوان5901 Greenwood Road, Louisville, KY 40258 :
الموقع اإللكترونيwww.ridgetalk.com :
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مدرسة Seneca
تتميز مدرسة  Seneca High Schoolالثانوية بأنها مجتمع إيجابي حاضن ،يلتزم فيه الموظفون والعلماء بأن
نموذجا مثاليًا للنجاح في مجتمع عالمي .وتتمثل مهمتنا في إعداد العلماء لتحقيق أهدافهم في الحياة الجامعية
يصبحوا
ً
والوظيفية ً
وفقا للمعايير األكاديمية للوالية .كما إننا ملتزمون بتوفير بيئة داعمة ونظام مُسا ِند لضمان نجاح جميع
ً
انطالقا من دورنا الريادي في مبادرة أكاديميات لويزفيل باعتبارنا واحدة من  11مدرسة ثانوية أصلية
العلماء .وذلك
في منطقة  JCPSالتعليمية فتحت أبوابها لألكاديميات في جميع أرجائها .وإلى جانب األكاديميات ،نقدم دورات
البرنامج المتقدم والتنسيب المتقدم (.)AP

أهم مميزات المدرسة:
● ●مجتمع التعلم الصغير – تقدم فرق صغيرة من العلماء واألبطال تجربة تعليم شخصي.
●الدروس األساسية – اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية وسينيكا 101
والمواد االختيارية.
●سيأخذ جميع الطالب الجدد دورة سينيكا  .101هذه الدورة مدتها عام واحد ،ويتم فيها تعليم االستكشاف
والتطوير الوظيفي ومهارات النجاح األساسية ،مثل كيفية أخذ زمام المبادرة وتحمُّل المسؤولية ،والعمل
الجماعي والتواصل الفعال ،والتفكير النقدي ،وحل المشاكل .وستساعدك هذه الدورة على اتخاذ قرار
سجل فيها الطالب من السنة الثانية وحتى السنة األخيرة وبشأن الرحلة
مستنير بشأن األكاديمية التي ستُ ِّ
الشخصية والجماعية والمهنية التي ترغب في الشروع فيها بعد المدرسة الثانوية.
●تُ ِّ
قدم المدرسة برنامج تكنولوجيا العلوم الزراعية الحضرية الجاذب الوحيد في المنطقة التعليمية الذي
يتعلم الطالب فيه علوم الحيوان والنبات وإدارة الحياة البرية .ويركز مسار علم الحيوان على الطب
البيطري وعلم الخيول والحيوانات الصغيرة .ويشمل مسار علوم النبات إدارة الصوب الزراعية وتربية
َدرس الطالب في مسار إدارة الحياة البرية إعادة
األحياء المائية وتصميم األزهار والمناظر الطبيعية .وي ِ
تأهيل الحياة البرية ،وبناء الموائل وفقدانها ،وجودة النبات والتربة والمياه ،والتلوث ،والممارسات المتجددة
في قطاع الغابات .ويشمل التدريس المعامل والخبرات الميدانية والشركات التي يديرها الطالب والخبرات
الزراعية الخاضعة لإلشراف وتطوير القيادة من خالل منظمة Future Farmers of America
(( )FFAمزارعو أمريكا المستقبليُّون) .كما يمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة مزدوجة من
خالل جامعة والية موراي.
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مدرسة Seneca

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية العلوم الزراعية
والقيادة

أكاديمية الصحة
والتعليم

أكاديمية القانون وتكنولوجيا المعلومات

نُ ُظم علم الحيوان

خدمات الصحة المصاحبة

الهندسة السيبرانية

علوم البيئة/نُ ُظم الموارد الطبيعية

تعليم الطفولة المبكرة

اإلدارة
وريادة األعمال

نُ ُظم البستنة
وعلم النبات

ما قبل التمريض

دراسات ما قبل القانون

الطاقة الزراعية
واألنظمة اإلنشائية والتقنية

التدريس والتعلم

فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( (JROTCفي مشاة البحرية

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,245 :
الناظر :مايكل جاي
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مُدرِّ ب األكاديمية :ماري لويز بوزاريك
الهاتف(502) 485-8323 :

العنوان3510 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 :
الموقع اإللكترونيhttp://seneca.jcps.schooldesk.net/ :
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مدرسة Southern
تتمثل مهمة مدرسة  Southern High Schoolالثانوية في استخدام عملية تعاونية ِّ
تركز على التعلم ،لضمان اكتساب
جميع الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين واستعدادهم للحياة الجامعية والوظيفية .وتتمثل رؤية المدرسة في تطوير
ِّ
وتركز على
دورا رياديًا في مبادرة أكاديميات لويزفيل،
وتخريج طالب مستعدين للجامعة والعمل .كما تؤدي المدرسة ً
الطالب ،وتعلم أن التدريس ال يؤتي ثماره إال إذا تعلَّم جميع الطالب .ويمكن للطالب ُّ
توقع إتاحة الفرصة لهم للنجاح في
أي مجال يختارونه .ويمكنهم أن يتوقعوا كذلك من معلميهم أن يبذلوا جه ًدا تعاونيًا ،مع استعمال الحزم والعدل والثبات
على المبدأ ،للتأكد من التحصيل التعليمي لجميع الطالب .وتضم المدرسة كذلك مجتمعًا ترحيبيًا ،وسرعان ما أصبحت
معروفة بابتكارها وإبداعها واهتمامها بجميع الطالب .ويحظى طالب المدرسة ومعلموها على حد سواء باهتمام وتقدير
لعملهم على مستوى الوالية والمستوى الوطني.

أهم مميزات المدرسة:
●إلى جانب األكاديميات األربع في مدرسة  ،Southernتقدم المدرسة ً
أيضا  13دورة تنسيب متقدم (.)AP
خصص لجمع الطالب الجدد فترة استشارية ستتاح لهم فيها الفرصة لمقابلة مستشار ومجموعة صغيرة
●ستُ َّ
من زمالئهم في الفصل .وإلى جانب االستكشاف والتطوير الوظيفي ،تهدف هذه الفترة إلى تعليم مهارات
النجاح األساسية ،مثل كيفية أخذ زمام المبادرة وتحمُّل المسؤولية ،والعمل الجماعي والتواصل الفعال،
والتفكير النقدي ،وحل المشاكل .وستساعدك هذه التجربة على اتخاذ قرار مستنير بشأن األكاديمية التي
سجل فيها الطالب من السنة الثانية وحتى السنة األخيرة وبشأن الرحلة الشخصية والجماعية والمهنية التي
ستُ ِّ
ترغب في الشروع فيها بعد المدرسة الثانوية.
●يحصل الطالب في مسار صيانة السيارات وإصالح الضوء الوحيد بالمنطقة التعليمية على تدريب عملي
تعرفهم على
أثناء العمل في ورشة إصالح السيارات الموجودة في موقعنا .ويكتسب الطالب مهاراتهم أثناء ُّ
بيئة ورشة اإلصالح ،ويفهمون كيفية تشغيل المعدات بأمان .ثم يتخرج الطالب ومعهم شهادات متخصصة
في المجال وهم على استعداد لبدء مسيرتهم الوظيفية في قطاع السيارات.
●يكتسب طالب أكاديمية  iGenمهارات في محو األمية المالية من خالل خبرات العمل الواقعية التي
يحصلون عليها أثناء العمل في فرع  Class Act Federal Credit Unionالذي يعمل بكامل طاقته في
حرم المدرسة .ويُطلب من الطالب الذين يعملون في الفرع إكمال برنامج تدريب صيفي مدفوع األجر مع
 .Class Actوقد بدأ الكثير من خريجي مدرسة  Southernالعمل في وظائف بدوام كامل في Class
 Actمنذ إكمال البرنامج.
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مدرسة Southern

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية هندسة السيارات

أكاديمية  iGenلألعمال

أكاديمية التصنيع والهندسة
والتكنولوجيا والقيادة ()METaL

صيانة السيارات
وإصالح الضوء

الخدمات المالية

فيلق تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ( (JROTCفي الجيش

َّ
دهان إصالح
التصادمات المبتدئ

الضيافة والسفر
والسياحة والترفيه

خدمات الصحة المصاحبة
(الطب الرياضي( (االفتتاح )2022-23

فني إصالح األضرار
غير الهيكلية المبتدئ

ِّ
مشغل الماكينات

الهندسة السيبرانية
(اإلغالق في نهاية )2023-24

حقائق سريعة
تسجيل الطالب1,319 :
الناظر :تايلر شيرون
مُدرِّ ب األكاديمية :جيمس مكابي
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الهاتف(502) 485-8330 :
العنوان8620 Preston Highway, Louisville, KY 40219 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/southern-high/home :
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مدرسة Valley
تأسست مدرسة  Valley High Schoolالثانوية في عام  ،1936فأصبحت ذات تاريخ عريق وحاضر نابض بالحياة
ومستقبل واعد! وتتمثل رؤية المدرسة في تخريج جميع طالبها وهم على أتم استعداد ليكونوا مواطنين َخلُو ِقين ومن ِت ِجين.
ً
ومكر ًسا لتلبية احتياجات جميع الطالب من خالل مسارات تطوير
ومتنوعا
وتتمثل مهمتها في أن تكون مجتمعًا داعمًا
َّ
المهارات الالزمة للنجاح في مساعي ما بعد المرحلة الثانوية .وبصفتها إحدى مدارس أكاديميات لويزفيل ،تقدم Valley
كبيرا ،والمسارات الوظيفية المثيرة ،والعروض
للطالب مجموعة متنوعة من الدروس األكاديمية التي تطلب جه ًدا ً
الالمنهجية الحائزة على جوائز .وبفضل شراكاتنا المجتمعية ،تُتاح لطالبنا الفرصة للعمل بأحدث التقنيات واكتساب
أفضل الخبرات الوظيفية وتطوير أقوى العالقات في المجاالت الوظيفية التي يختارونها .وال يتوقف األمر عند هذا
الحد! فمدرسة  Valleyتعتبر موط ًنا لبرنامج  3DEالمرموق المقدم من مؤسسة ).Junior Achievement (JA
وهذه التجربة التعليمية الغامرة توفر لطالبنا تطبيقات ذات صلة وأصلية وقائمة على المشاريع وتحديات دراسات حالة
واقعية.

أهم مميزات المدرسة:
ُظهر الطالب المقبولون في هذا البرنامج إمكانات تدل على التميز
● ●برنامج علماء الكلية المتميزون – ي ِ
ُخصص لهم مرشد للمساعدة في
األكاديمي والقيادة والدافع للنجاح .ويأخذ هذه الطالب دورات قوية ،وي َّ
توجيههم خالل سنواتهم في مدرسة  ،Valleyويتم توفير مساعدات وفرص إضافية لهم للتفوق في الكلية،
وستُتاح لهم الفرصة ً
أيضا لتعزيز أدوارهم القيادية وزيادة مشاركتهم في خدمة المجتمع.
دورا رياديًا في هذه المبادرة! وسيتعاون الطالب
● 3DEالمقدم من مؤسسة  – JAتؤدي مدرسة ً Valley
لحل المشاكل المعقدة باستخدام أساليب التعلم المبتكرة.
●تُ ِّ
وفر أكاديمية الطالب الجدد لطالب الصف التاسع الجدد الدعم الذي يحتاجونه لالنتقال بشكل سلس من
المدرسة اإلعدادية إلى المدرسة الثانوية.
●يتمتع الطالب في مدرسة  Valleyبفرصة الحصول على ساعات معتمدة جامعية من خالل التسجيل في
دورات ساعات معتمدة مزدوجة أو دورات التنسيب المتقدم (.)AP
َ
ولذلك يتمتع طالبها بفرصة الحصول على
●تُعتبر مدرسة  Valleyإحدى مدارس أكاديميات لويزفيل،
شهادات متخصصة في المجال وساعات معتمدة جامعية في مستهل مستقبلهم من خالل برامج التعليم
الوظيفي والتقني ( )CTEفي مجاالت العلوم الصحية والطب البيطري وترميز الكمبيوتر وال ِمهن
المتخصصة في المجال.
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مدرسة Valley

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية األعمال
والصناعة

أكاديمية العلوم الصحية

برمجة الكمبيوتر (تصميم وتطوير األلعاب(

خدمات الصحة المصاحبة
(الطب الرياضي(

ما قبل التمريض

الفني الكهربائي

المساعدة الطبية السريرية

العلوم الطبية الحيوية في Project
(Lead The Way (PLTW

فني نظام التحكم البيئي ()HVAC

فني/تقنية رسم القلب

المساعد البيطري

اإلدارة وريادة األعمال

فني فصد الدم

المسار العالمي
فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
في البحرية ()JROTC

حقائق سريعة
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تسجيل الطالب924 :
الناظر :مايك كيلي
مُدرِّ ب األكاديمية :مارال باسكال
الهاتف(502) 485-8339 :
العنوان10200 Dixie Highway, Louisville, KY 40272 :
الموقع اإللكترونيhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/valley-high-school/home :

منطقة  Jefferson County Public Schoolsالتعليمية 63

الثانوية
المدراسالثانوية
اختياراتالمدراس
 64اختيارات
64

مدرسة جاذبة للبنين :تُعتبر مدرسة  W.E.B. DuBois Academyمدرسة حديثة مبتكرة ،افتتحت في عام
 ،2018وتقدم خدماتها من الصف السادس إلى الثاني عشر .وبما إنها تفتح أبوابها لجميع الطالب الذكور ،فإنها
ُدرس فيها منهج قوي وجذاب يركز على الثقافة األفريقية وغيرها من الثقافات.
توفر بيئة تعليمية مبتكرة ،وي َّ
وتتمثل مهمة المدرسة في إشراك الطالب ،وإزالة الحواجز ،وتمكين كل شاب من تحقيق التميز .كما إننا نضمن
وقراء وكتَّابًا ومتحدثين أكثر مهارة ،وحتى يصبحوا ً
أيضا
االرتقاء بجميع الطالب حتى يصبحوا علماء رياضيات َّ
قدوة يُحتذى بها ومستمعين وقادة في منازلهم ومجتمعاتهم.

أهم مميزات المدرسة:
●مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية.
●تضمن المدرسة حصول كل طالب على جهاز تكنولوجي شخصي ( Chromebookأو .)iPad
●تعتمد مدرسة  DuBois Academyعلى البحث القائم على األدلة والتدريس المستجيب ثقافيًا
إلشراك الطالب بنشاط أثناء تطورهم كمتعلمين وشباب مدركين لذواتهم .وتؤكد المبادئ األساسية
التي تتبعها المدرسة على محو األمية والحساب والعلوم االجتماعية واستخدام التكنولوجيا والتحدث
بلغة أجنبية.
ُظهر الطالب الفخر بمدرستهم من خالل التركيز على سمات القيادة ،مثل المثابرة والمرونة
●ي ِ
والمبادرة واالنضباط والتعاطف.

مدرسة W.E.B. DuBois Academy

مدرسة W.E.B. DuBois
Academy

حقائق سريعة
تسجيل الطالب600 :
الناظر :روبرت جان
الهاتف(502) 485-7600 :
العنوان3307 East Indian Trail, Louisville, KY 40213 :
الموقع اإللكترونيhttps://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy :
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مدرسة Waggener
تُعتبر مدرسة  Waggenerمصدر فخر واعتزاز للبالغين المُل َهمين والطالب المستعدين ،الذين يتمتعون بالقدرة على
دورا رياديًا في أكاديميات
استخدام مواهبهم المتنوعة وتجربة التعلم الشخصي لصالح المجتمع .كما تؤدي المدرسة ً
لويزفيل ،وتضم ثالثة مجتمعات تعليمية تركز على الحياة الوظيفية .ويُعتبر منهج ما قبل الجامعة القوي تكملة خيارات
مسارنا الوظيفي بما يتيحه من فرص متعددة للحصول على ساعات معتمدة جامعية ،مما يوفر للطالب آالف الدوالرات
من الرسوم الدراسية ويُجهِّزهم بالخبرات الالزمة للحصول على الشهادة الجامعية بنجاح .وعالوة على ذلك ،تُ ِّ
قدم
مدرسة  Waggenerمجموعة من ألعاب القوى والفنون الجميلة والبرامج الالمنهجية وتدمج التعلم الخدمي في المناهج
الدراسية.

أهم مميزات المدرسة:
●حصلت أكاديمية الطالب الجدد في مدرسة  Waggenerعلى رتبة الريادة من تحالف أكاديمية التوظيف
الوطنية ( )NCACلتصبح أول أكاديمية معتمدة في منطقة  JCPSالتعليمية ووالية كنتاكي .تُم َنح رتبة
الريادة لألكاديميات التي تتَّبع أفضل الممارسات المعترف بها وطنيًا في إعداد الطالب للنجاح في األكاديمية
والمدرسة الثانوية.
●يأخذ جميع الطالب الجدد دورة خيارات وظيفية مدتها عام ،تسمح لهم بتجربة جميع مساراتنا الوظيفية،
واتخاذ قرار مستنير بشأن أكاديمية الصف العاشر وحتى الثاني عشر ،والبدء في تصور حياتهم الشخصية
والجماعية والوظيفية بعد المدرسة الثانوية.
●تقدم أكاديميات العلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات والقانون بمدرسة  Waggenerمسارات وظيفية
عالية الطلب ،و َم َعامل على أحدث طراز ،وتكنولوجيا متطورة ،وفريق أساسي من المعلمين واإلداريين الذين
ي ِّ
ُقدرون قيمة التعلم والعالقات الشخصية.
●التعليم يقوم على المشاريع؛ ويتم في سياق موضوع األكاديمية؛ ويتكامل مع شراكات تجارية وبعد ثانوية
ومجتمعية هادفة.
ً
ُ
●بصفتها إحدى مدارس أكاديميات لويزفيل ،ت ِقيم مدرسة  Waggenerشراكات مع أكثر من  15شريكا
تجاريًا يقدمون لطالبنا رحالت ميدانية ،وتوجيهات ،ومقابالت وهمية ،وكتابة سير ذاتية ،ومالزمة وظيفية،
وتدريبًا داخليًا مدفوع األجر ،وتدريبًا مهنيًا.
●تعمل بيئتنا التعليمية على تخريج طالب متعاطفين ومتسامحين ومحترمين ،ي ِّ
ُقدرون قيمة التنوع الثقافي
ويساهمون في المجتمع من خالل فرص التعلم الخدمي.
●تقدم مدرسة  Waggenerدورات تنسيب متقدم ( )APودورات ساعات معتمدة مزدوجة من خالل جامعة
لويزفي ( ،)UofLوجامعة غرب كينتاكي ( ،)WKUوجامعة سوليفان ،وكلية جيفرسون المجتمعية والتقنية
(.)JCTC
●يبدأ خريجو مدرسة  Waggenerمساعي ما بعد المرحلة الثانوية بشهادة متخصصة في المجال ومعترف
بها على المستوى الوطني وخبرة تدريب داخلي.
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الصف التاسع

مدرسة Waggener

األكاديميات والمسارات
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية العلوم الصحية

أكاديمية تكنولوجيا
المعلومات والقانون

خدمات الصحة المصاحبة
(الطب الرياضي(

برمجة الكمبيوتر

فني/تقنية رسم القلب

دراسات ما قبل القانون

ما قبل التمريض

التدريس والتعلم

العلوم الطبية الحيوية في Project
)Lead The Way (PLTW

تطوير/
إدارة الويب

حقائق سريعة
تسجيل الطالب851 :
الناظر :الدكتورة سارة هيتشنجز
مُدرِّ ب األكاديمية :تشيسني ويست
الهاتف(502) 485-8340 :

www.jefferson.kyschools.us

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
68637 AcademiesofLouisville AcademyPathwayCharts 8/21 DH

العنوان330 South Hubbards Lane, Louisville, KY 40207 :

الموقع اإللكترونيhttp://schools.jefferson.kyschools.us/high/waggener/ :
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مدرسة Western
تسعى مدرسة  Western High Schoolجاهد ًة إلشراك جميع طالبها في العملية التعليمية وإعدادهم وتخريجهم
وهم على أتم استعداد لتحقيق أهدافهم التعليمية والوظيفية .ولتحقيق ذلك ،تتّبع المدرسة نهج المحارب المتمثل في
َ
ولذلك يمكن للطالب المشاركة في العديد
إشراك الطالب في العملية التعليمية اليوم وتمكينهم من تحقيق النجاح غ ًدا.
من البرامج في المدرسة ،مثل الكلية المبكرة ،وفنون الطهي ،والنجارة ،والتصميم الجرافيكي ،واإلدارة وريادة
األعمال ،وخدمات الصحة المصاحبة .وعالوة على ذلك ،وعلى مدار األربع سنوات ،يمكن للطالب الحصول على
ما يصل إلى  60ساعة معتمدة جامعية ،بدون رسوم دراسية .كما تقدم مدرسة  Westernبرنامج المستوى المتقدم
والبرنامج الشامل وبرنامج مرتبة الشرف .وباإلضافة إلى ذلك ،تُعد مدرسة  Westernإحدى مدرستين تقدمان
برنامج لويزفيل روتاري التوجيهي ،لمساعدة الطالب على خوض غمار الحياة بعد المدرسة الثانوية.

أهم مميزات المدرسة:
● ●مجتمع التعلم الصغير – تقدم فرق صغيرة من الطالب والمعلمين تجربة تعليم شخصي.
●ستُتاح الفرصة لجميع الطالب الجدد لتجربة جميع المسارات الوظيفية المقدمة واكتساب الخبرة منها.
وتؤكد أكاديمية الطالب الجدد على االستكشاف والتطوير الوظيفي ومهارات النجاح األساسية ،مثل
كيفية أخذ زمام المبادرة وتحمُّل المسؤولية ،والعمل الجماعي والتواصل الفعال ،والتفكير النقدي ،وحل
المشاكل .وستساعد هذه الفرص الطالب الجدد على اتخاذ قرار مستنير بشأن األكاديمية الوظيفية التي
سيلتحقون بها من السنة الثانية وحتى سنة التخرج.
●يكتسب الطالب في مسار النجارة السكنية خبرة عملية في البناء ،ويُطبِّقون معارفهم ومهاراتهم التقنية
لتثبيت وإصالح الهياكل والتركيبات الخشبية .ويربط الطالب ما يتعلمونه في المواد األساسية بالعالم
الحقيقي ،ويتخرجون وهم مسلحون بالمعارف والمهارات الالزمة لبدء حياة وظيفية في قطاع البناء.
●يتعلم الطالب في مسار فنون الطهي كيفية تحضير وتقديم الطعام في مطبخ مجهز بالكامل في حرم
المدرسة .كما يحصل الطالب على شهادات متخصصة في المجال ،وتصبح لديهم معرفة بأساسيات
التغذية واألعمال والخدمات المتعلقة بمختلف بيئات المطاعم والطهي .ويتخرج الطالب من هذا
البرنامج مجهزين بالمعرفة والمهارات الالزمة للعمل في مجال خدمات الطهي والطعام .كما ستُتاح
للطالب الفرصة الكتساب خبرات عملية حقيقية من خالل شراكتنا مع Heine Brothers Coffee
والعمل في  Culinary Caféوالحصول على شهادة ( Baristaصانع القهوة).
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مدرسة Western

األكاديميات والمسارات
الصف التاسع
الجدد
أكاديمية الطالب ُ

الصفوف 10–12
أكاديمية الطهي والنجارة
والتصميم الجرافيكي

أكاديمية العلوم الصحية
واألعمال

خدمات الطهي والطعام

خدمات الصحة المصاحبة

التصميم الجرافيكي

اإلدارة وريادة األعمال

مساعد النجار
السكني

فنيُّو رعاية المرضى

حقائق سريعة
تسجيل الطالب800 :
الناظر :أنتوني سيج
مُدرِّ ب األكاديمية :ريك موير
الهاتف(502) 485-8344 :
العنوان2501 Rockford Lane, Louisville, KY 40216 :

www.jefferson.kyschools.us

الموقع اإللكترونيhttps://www.jcpswesternhighschool.com :

Equal Opportunity/Affirmative Action Employer Offering Equal Educational Opportunities
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مدرسة Youth Performing
Arts School
تُعتبر مدرسة ) Youth Performing Arts School (YPASالتابعة لمدرسة DuPont Manual High
ً
شمول للفنون المسرحية في والية كنتاكي ،حيث يتمتع فيها الطالب بفرصة
 Schoolالمدرسة الثانوية األكثر
للتدرب والتعلُّم وصقل مواهبهم ليصبحوا فنانين واعدين .ورغم عدم فرض رسوم دراسية ،إال إنه يجب على
مميزة ُّ
الطالب أداء اختبار للحضور بالمدرسة .ويتم اختيار الطالب للحضور من خالل عملية تنافسية تقيِّم درجات اختبار
اإلنجاز ،والتحصيل األكاديمي ،والمقاالت الشخصية ،وتوصيات المعلم ،واختبارات الفنون المسرحية ،وطلبات
الكتابة في الموقع.
وتُعتبر مدرسة  YPASإحدى مدرستين وحيدتين في والية كنتاكي تقدم لطالبها تخصصات في الفنون المسرحية.
ويتعاون الطالب مع أعضاء هيئة التدريس واآلباء والفنانين المحترفين وأعضاء المجتمع بُغية تطوير ِحرفتهم
وإتقانها وممارستها بنوع من الخبرة الفنية غير الشائعة في أي بيئة مدرسية ذات برامج منتظمة .ويعتمد نجاح
الطالب على االلتزام واالنضباط في البرنامج الفني ،ويتعزز النجاح من خالل التنوع الكبير في المدرسة وفهم
الروح اإلبداعية.

أهم مميزات المدرسة:
●تستضيف مدرسة  YPASفي كل عام ممثلي كليات أو جامعات أو معاهد موسيقية الختبار طالب
السنة األخيرة في المدرسة لتعيينهم في برامج الفنون المسرحية لما بعد المرحلة الثانوية .ويُتيح
هذا اليوم ،الذي يُسمَّى يوم الكلية والوظيفة ،لطالبنا الفرصة للتحدث مع العديد من ممثلي الكليات
والجامعات والمعاهد الموسيقية من أجل التقديم واالختبار لاللتحاق ببرامجهم والحصول على منح
دراسية خاصة.
ً
ً
ً
ً
شاملة
فصلية
تعليمية
تجربة
●يوفر برنامج األداء المواكب للمناهج الدراسية التابع لمدرسة YPAS
وفرصا لألداء العملي .وتُتاح الفرصة لجميع الطالب للمشاركة في عروض ما بعد المدرسة والشركات
ً
ً
عروضا في جميع أنحاء المنطقة التعليمية وتسافر إلى جميع أنحاء العالم.
السياحية التي تقدم
سا أكاديمية في مدرسة DuPont Manual High
●الستكمال تعليمهم الفني ،يأخذ الطالب درو ً
.School
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تشبه البرامج المقدمة على مستوى المنطقة التعليمية في مدرسة  YPASالبرامج الجامعية من حيث
الهيكل والنطاق والتعليم .ويشارك الطالب في تدريب مهني مكثف وواسع على المسرح وفي الفصل
الدراسي إلعدادهم للكلية والمعهد الموسيقي وما بعدهما.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●الفرقة الموسيقية :آالت النفخ والقرع
●الرقص
●التصميم واإلنتاج (المسرح الفني)
●الجيتار
●المسرح الموسيقي
●األوركسترا :اآلالت الوترية
●البيانو
●المسرح (الدراما/التمثيل)
●الموسيقى الصوتية

مدرسة Youth Performing Arts School

تخصصات مدرسة :YPAS

حقائق سريعة
تسجيل الطالب450 :
المدير االداري :كايس كراودر
الناظر :الدكتور مايكل نيومان
الهاتف(502) 485-8355 :
العنوان1517 South Second Street, Louisville, KY 40208 :
الموقع اإللكترونيhttp://www.ypas.org :
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كيفية التقديم
التسجيل عبر اإلنترنت لدى المنطقة التعليمية.

إن الطالب الذين التحقوا ً
●ّ
سابقا بإحدى مدارس منطقة  JCPSالتعليمية ال يتعين عليهم التسجيل.
●إذا كنت جدي ًدا في منطقة  JCPSالتعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة الثانوية
المخصصة لعنوان سكنك ،فيجب عليك ً
أوال االتصال بهذه المدرسة (وليس بالمنطقة
التعليمية) بشأن تسجيل طالب جديد .وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.
●إذا كنت جدي ًدا في منطقة  JCPSالتعليمية وترغب في االلتحاق بمدرسة جاذبة
أو برنامج جاذب ،فيجب عليك التسجيل في منطقة  JCPSأو في Student
( Assignment Officeمكتب تخصيص المدارس للطالب) أو عبر اإلنترنت.

●بمجرد اكتمال التسجيل ،ستتحقق منطقة  JCPSالتعليمية من معلوماتك
وسترسل لك ً
رمزا لتقديم طلبك .وقد تستغرق هذه العملية حوالي يومين.

إذا كنت ترغب في االلتحاق بمدرسة أخرى غير المدرسة المخصصة لعنوان منزلك،
فيجب عليك إكمال طلب.
يُرجى تقديم الطلب بأي من الطرق التالية:
● ِّ
قدم الطلب عبر اإلنترنت على .www.jefferson.kyschools.us
● ِّ
شخصا* على العناوين التالية:
قدم الطلب
ً
●
●
●

●

●مكتب تخصيص المدارس للطالب التابع لمنطقة  JCPSالتعليمية
الكائن مقره في 4309 Bishop Lane
●المكتب الفرعي لمنطقة  JCPSالتعليمية في مركز مجتمع كاليفورنيا
الكائن مقره في 1600 West Saint Catherine Street
●المكتب الفرعي لمنطقة  JCPSالتعليمية في مدرسة
Academy @ Shawnee
الكائن مقره في 4018 West Market Street
●مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLبمنطقة JCPS
التعليمية الكائن مقره في 1325 Bluegrass Avenue

نظرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة  COVID-19التي قد تؤثر على فترة
*يُرجى مالحظة أنّ ً :
ُفضل أن تتصل ُ
التسجيل/تقديم الطلب ،ي ّ
األسر على رقم  (502) 313-HELPلتحديد ما إذا كانت هذه
المواقع متاحة قبل الوصول .ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية إال بموعد فقط.

تبدأ فترة التقديم من  1نوفمبر  2021وتنتهي في  15ديسمبر َ .2021
يخطر الطالب المتقدمون خالل
فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول  1أبريل .2022
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كيفية التقديم

معلومات مهمة
●تقديم الطلب ال يضمن القبول في مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب.
●ال يُحتفظ بقوائم االنتظار من سنة إلى أخرى.
●يمكن تعديل طلبات المدراس أو البرامج الجاذبة أثناء فترة التقديم فقط .وإذا تم
إجراء تعديالت على أحد الطلبات ،ال يعتد إال بأحدث التعديالت.
●أشقاء طالب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ال يحصلون على أي
أفضلية في عملية التقديم .على الرغم من ذلك ،تُعامل طلبات األشقاء الذين
يحملون نفس تاريخ الميالد (التوأم الثنائي أو التوأم الثالثي أو غير ذلك) من
المتقدمين بطلب إلى مدارس أو برامج جاذبة تستخدم ُ
القرعة على أنها طلب
واحد .وفي هذه الحاالت ،ال يزال يتعين على الوالدين تقديم طلب منفصل لكل
طفل.
●يؤدي تقديم معلومات خاطئة إلى إبطال الطلب.
● َ
يخطر الطالب المتقدمون خالل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول  1أبريل
.2022
●يجب أن يكون الطالب من سكان مقاطعة جيفرسون لاللتحاق بمدرسة جاذبة
أو برنامج جاذب .إذا كان األسرة تتنقل دائمًا ،فيرجى االتصال
بـ ( )Student Assignment Officeمكتب تعيين الطالب على رقم
.(502) 485-6250
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مدرسة Pathfinder School
of Innovation
تُعتبر مدرسة  Pathfinder School of Innovationأول مدرسة افتراضية شاملة تابعة لمنطقة JCPS
التعليمية لطالب الصف السادس حتى الثاني عشر .تشجع هذه المدرسة طالبها على شق طريقهم نحو المستقبل
من خالل تجربة تعليمية تستند بشكل أساسي إلى البيئة الرقمية.

يؤمن فريقنا بما يلي:
سيرتقي جميع طالب مدرسة  Pathfinder School of Innovationليصبحوا مساهمين مستقلين
ومسؤولين ومتعلمين وواثقين في مجتمع القرن الحادي والعشرين العالمي من خالل مسار تعليم شخصي وقائم
كبيرا.
على الدوافع الذاتية ويتطلب جه ًدا ً

إنّ رحلة التعلم سوف:
تثمر عن مساهمين مبدعين ومسؤولين وذوي دوافع ذاتية ومفكرين نقديين في مجتمعنا من خالل تجربة تعليمية
قوية وذات صلة ومشاركة مجتمعية هادفة لجميع أصحاب المصلحة التربويين .وستقدم مدرسة Pathfinder
 School of Innovationمستويات نموذجية من اإلنجاز والتحصيل الدراسي من خالل التعليم القائم على
البحث ،والتقييم القائم على البيانات ،وبناء العالقة الهادفة والمتكررة مع جميع أصحاب المصلحة من أجل
تزويد طالب المدرسة بأساس قوي لالستمتاع بمجموعة متنوعة من فرص ما بعد المرحلة الثانوية.
يتميز طالب مدرسة  Pathfinderبأنهم:
موجهون ذاتيًا وملتزمون بالتعلم.
● َّ
●يتعلمون بأريحية في بيئة افتراضية.
●متجاوبون ويمكن الوصول إليهم.
●راغبون في االستفادة من خدمات الدعم المتاحة.
●على استعداد للتواصل والمشاركة والتعاون.
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●تطوير اإلمكانات الكاملة لكل شخص.
●االستثمار في التواصل الهادف لجميع أصحاب المصلحة.
●تعزيز مفهوم الذات اإليجابي واإلبداع في مدرسة .Pathfinder
●استخدام البيانات لتوجيه التعليم والتقييمات والتدخالت وفرص اإلثراء.
●التكيف لتلبية االحتياجات الفردية لطالب .Pathfinder

اختيارات المدرسة المتخصصة

يلتزم أعضاء هيئة التدريس والموظفون بمدرسة  Pathfinderبما يلي:

يتلقى طالب مدرسة  Pathfinderتعليمًا غير متزامن (عند الطلب) ليتمكنوا من التعلم بالسرعة التي
تناسبهم ،مع الدعم المتزامن (المباشر) والمراقبة المكثفة للتقدم.
تعمل مدرسة  Pathfinder School of Innovationعلى تلبية احتياجات كل طالب أكاديميًا
واجتماعيًا وعاطفيًا وسلوكيًا ،مثلما تعمل في التدريس الشخصي ،باستخدام األدوات والموارد الرقمية.
تتوفر دورات التنسيب المتقدم ( )APوالساعات المعتمدة المزدوجة والتعليم الوظيفي والتقني ()CTE
عبر اإلنترنت لطالب مدرسة .Pathfinder

لمزيد من المعلومات حول القبول في مدرسة ،Pathfinder School of Innovation
اتصل بقسم ( Student Relationsعالقات الطالب) على رقم .(502) 485-3335

حقائق سريعة
تسجيل الطالب3,000 :
الناظر :ارتي ديتز
الهاتف(502) 485-3173 :
العنوان900 South Floyd Street, Louisville, KY 40203 :
الموقع اإللكترونيhttps://psi.jcps-ky.com/ :
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اختيارات المدرسة
المتخصصة
تُ ِّ
قدم منطقة  JCPSالتعليمية خيارات مدرسية أخرى لتلبية االحتياجات المختلفة لطالب مقاطعة
جيفرسون .ولمزيد من المعلومات حول القبول في هذه المدارس ،اتصل بقسم Student Relations
(عالقات الطالب) على .(502) 485-3335

مدرسة  Liberty High Schoolالثانوية
تُعتبر مدرسة  Liberty High Schoolإحدى مدراس  Big Pictureالجديدة التي تسجل الطالب من
الصف السابع إلى الثاني عشر .وقد ص ُممّت البرامج لدعم الطالب الذين يحتاجون إلى موارد إضافية
تناسب مستوى صفهم الحالي في محاولة لتلبية االحتياجات األكاديمية والمساعدة في االنتقال إلى مستوى
الصف التالي .كما تتيح مدرسة  Libertyللطالب الفرصة للنجاح من خالل تخصيص معلم لمجموعة
صغيرة من الطالب ،ومن خالل خطط التخرج الفردية ،وتعليم المهارات الحياتية ،وفرص التدريب
الداخلي ،وتجارب التعلم العملي .ويُرجى العلم بأن مدرسة  Libertyتقدم الدروس على أساس ربع سنوي
قدم على أساس ربع سنويّ ،
باستخدام جدول مجمَّع .وبما ّ
أن الدروس في المدرسة تُ َّ
فإن هذا يتيح للطالب
الفرصة للحصول على ساعات معتمدة إضافية من أجل التخرج.

مدرسة Phoenix School of Discovery
تُعتبر مدرسة  Phoenix School of Discoveryمدرسة اختيارية متخصصة في تلبية احتياجات
الطالب من خالل التدريس المتمايز .وتقبل المدرسة تسجيل الطالب من الصف السادس إلى الثاني عشر.
ً
ُخصص فيها معلم لمجموعة صغيرة من
ويتم إلقاء الدروس على يد معلمين مؤهلين
تأهيل عاليًا في بيئة ي َّ
الطالب .كما يتم تعزيز التدريس بشكل أكبر من خالل التكنولوجيا والتدخالت التي تستهدف احتياجات
الطالب االجتماعية والعاطفية واألكاديمية .وإلى جانب التركيز األساسي للمدرسة على إعداد الطالب من
الصف السادس إلى الثاني عشر للوصول إلى مستويات الكفاءة الوالئية ،تركز المدرسة ً
أيضا على تلبية
احتياجات الطالب أينما كانوا وتزويدهم بالمهارات الالزمة للنجاح في الحياة بعد المدرسة الثانوية.

76

اختيارات المدراس الثانوية

ّ
إن برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة ( )TAPPمصمم لمنع التغيب عن المدرسة بسبب
الحمل واألمومة في سن المراهقة .كما ّ
إن هذا البرنامج ،المقدم لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية في
جميع أنحاء مقاطعة جيفرسون ،متواجد في  .1010 Neighborhood Placeومنذ عام ،1970
أتاح البرنامج آلالف الشابات إكمال تعليمهن في المدرسة الثانوية .ويُعد اإلنجاز األكاديمي مكو ًنا رئيسيًا
في مكونات البرنامج ،حيث يلتحق عدد متزايد من خريجي البرنامج بالكليات المعتمدة وبرامج الوظائف
أن األمومة في سن مبكرة تُ ِّ
التقنية .وبما ّ
شكل العديد من الحواجز التي تحول دون النجاح في المدرسة ،مثل
المرض ورعاية الطفل والنقل والحصول على الرعاية الطبيةّ ،
فإن البرنامج يقدم هذه الخدمات وغيرها من
الخدمات القيِّمة في الموقع حتى ال يضطر الطالب إلى مغادرة الحرم التعليمي.

اختيارات المدرسة المتخصصة

برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة
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برنامج اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية
يوجد قسم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLفي  ،1325 Bluegrass Avenueويقدم خدماته ُ
لألسر
التي تحتاج إلى مساعدة في اللغة اإلنجليزية .كما يعمل القسم بشكل وثيق مع الطالب واألسر لضمان إجادة
متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELLsللغة اإلنجليزية .ويقدم القسم ً
أيضا خدمات لغوية ويُسهِّل التواصل بين
ُ
األسر والمدارس ويساعد في الحفاظ على اتصال قوي في العملية التعليمية.
للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمات من قسم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،اتصل
بالمكتب على رقم  (502) 485-3623لتحديد موعد.

أكاديمية الوافدين الجدد
تسعى أكاديمية الوافدين الجدد ( )NCAإلى توفير بيئة ترحيبية ،تتسم باالحترام ،وتلبي االحتياجات اللغوية
واألكاديمية واالجتماعية والعاطفية الفريدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية من الصف السادس إلى الثاني عشر
في منطقة  JCPSالتعليمية .وعاد ًة ما يكون طالب هذه األكاديمية في سنتهم التعليمية األولى في مدرسة
أمريكية .وعاد ًة ما يكون مستواهم عند مستوى “المبتدئين” (المستوى  1.0إلى  2.0في إجادة اللغة
اإلنجليزية في اختبار التصميم والتقييم التعليمي العالمي المستوى [ ،)]WIDAوقد تكون لديهم تجارب
تعليمية محدودة أو متقطعة في بلدانهم السابقة .وتتم إحالة الطالب إلى أكاديمية الوافدين الجدد ( )NCAمن
قبل مركز قبول متعلمي اللغة اإلنجليزية ( ،)ESL Intake Centerالذي يتم فيه تسجيل جميع ُ
األسر غير
اإلنجليزية عند التحاق طالبهم بمنطقة  JCPSالتعليمية ألول مرة .كما يخضع الطالب الجدد لتقييم في اللغة
اإلنجليزية في مركز قبول متعلمي اللغة اإلنجليزية ( ،)ESL Intake Centerوتتم إحالة طالب المدارس
اإلعدادية والثانوية الذين يحصلون على درجات أقل من حد معين إلى أكاديمية الوافدين الجدد (.)NCA
أمرا اختياريًا تمامًا ،ويمكن لآلباء التنازل عن خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة
ويُعتبر التسجيل في األكاديمية ً
ثانية ( )ESLفي أي وقت .وينتقل طالب األكاديمية إلى مدرسة إعدادية أو ثانوية أخرى بها برنامج اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLبمجرد وصولهم إلى مستوى “الناشئين” ( )2.1أو مستوى أعلى منه في
اختبار .WIDA
ولمزيد من المعلومات حول أكاديمية الوافدين الجدد ،اتصل بالمدرسة على رقم .(502) 485-6324
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برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

تسريع التخرج
ّ The Accelerate to Graduate (A2G) Program is designed for
إن برنامج
تسريع التخرج ( )A2Gمصمم لتخريج طالب السنة األخيرة في أكاديمية الوافدين الجدد .ويسمح
لطالب السنة األخيرة بالمشاركة في دورات دراسية فردية .حيث تركز هذه الدورات الدراسية
على التعلم القائم على المشاريع وتحقيق الكفاءة في معايير المحتوى ليتمكن الطالب من تلبية جميع
ً
مؤهال لبرنامج  ،A2Gيجب أن يكون متعلمًا للغة
متطلبات التخرج المتبقية .ولكي يكون الطالب
اإلنجليزية حاليًا ،وأن يكون عمره  18عامًا أو أكثر ،وأن يكون بحاجة  10ساعات معتمدة أو أقل
للتخرج من المدرسة الثانوية.
تعرف على المزيد من خالل االتصال بأكاديمية الوافد الجديد على رقم .(502) 485-6324

ُيرجى مالحظة أنّ :
يمكنك تسجيل طفلك في المدرسة بغض النظر عن حالة الهجرة و/أو اإلقامة الليلية الثابتة
والمنتظمة والكافية.
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تتوفر خدمات تعليم األطفال االستثنائيين ( )ECEللطالب ذوي اإلعاقة بموجب قانون
تعليم ذوي اإلعاقة ( )IDEAواللوائح اإلدارية في والية كنتاكي ( .)KARsويتلقى الطالب
خصيصا لتلبية احتياجاتهم كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي
تعليمات مصممة
ً
( .)IEPويوزع كل طالب إلى المدرسة التي سيلتحق بها إذا لم يكن ً
معاقا ما لم يتطلب
برنامج التعليم الفردي بعض الترتيبات األخرى.

خدمات الطالب ذوي اإلعاقات التعليمية

خدمات الطالب
ذوي
اإلعاقات التعليمية

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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الدليل المرجعي السريع
للمدارس الثانوية
الشبكة الجغرافية 1
مدرسةDOSS

أكاديمية األعمال والتعليم
•الخدمات المالية
•التسويق
•التدريس والتعلم

أكاديمية العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ()STEM
•خدمات الصحة المصاحبة
•هندسة األتمتة
•فنيُّو رعاية المرضى
أكاديمية التكنولوجيا والتصميم
•التصميم الرقمي وتطوير األلعاب
•دعم وخدمات المعلومات

مدرسة Fairdale
أكاديمية الخدمة المدنية
•علوم الحرائق/مكافحة الحرائق M
•خدمات إنفاذ القانون M
أكاديمية الخدمة العالمية
•دراسات كامبردج الدولية
•الهندسة السيبرانية
•الضيافة والسفر والسياحة والترفيه
•التدريس والتعلم
•الفنون المرئية والمسرحية
أكاديمية الخدمة العامة
•خدمات الصحة المصاحبة/فنيِّو رعاية المرضى
•فنيِّو محركات ديزل
•علوم المعدات الثقيلة M
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مدرسةIROQUOIS

أكاديمية التدرُّ ب على مهنة البناء
•نهج النجارة التجارية M
•نهج الكهرباء اإلنشائية M
البناء M
•نهج ِ
•مساعد السبّاك M
اللحام المبتدئ M
• ّ
•أكاديمية الخدمات اإلنسانية
•خدمات الطهي والطعام
•تعليم الطفولة المبكرة
أكاديمية اإلنشاء
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•الدعم اإلداري
•الهندسة الميكانيكية

مدرسة PLEASURE
RIDGE PARK

أكاديمية األعمال واالتصاالت
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•التسويق
•التدريس والتعلم
•الفنون المرئية والمسرحية
أكاديمية العلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
•فنيُّو رعاية المرضى
•فني الصيدلة
•ما قبل التمريض
أكاديمية التصنيع والهندسة والتصميم
•التكنولوجيا المعمارية
•التصميم الجرافيكي
اللحام المبتدئ
• ّ

مدرسةVALLEY

أكاديمية العلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
(الطب الرياضي)
•المساعدة الطبية السريرية
•فني/تقنية رسم القلب
•فني فصد الدم
•ما قبل التمريض
•علوم الطب الحيوي لدى PLTW
•المساعد البيطري
أكاديمية األعمال والصناعة
•برمجة الكمبيوتر
•الفني الكهربائي
•فني نظام التحكم البيئي ()HVAC
•اإلدارة وريادة األعمال
المسار العالمي
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي البحرية

مدرسة WESTERN

أكاديمية الطهي والنجارة والتصميم الجرافيكي
•خدمات الطهي والطعام M
•التصميم الجرافيكي
•مساعد النجار السكني
أكاديمية العلوم الصحية واألعمال
•خدمات الصحة المصاحبة
•اإلدارة وريادة األعمال
•فنيُّو رعاية المرضى
برنامج جاذب على مستوى
المنطقة التعليمية
•الكلية المبكرة

= إحدى مدراس أكاديمية لويزفيل
 = Mبرنامج جاذب على مستوى المنطقة التعليمية

الشبكة الجغرافية 2
مدرسة FERN CREEK

أكاديمية الهندسة
وعلوم الكمبيوتر
والمِهن الماهرة
•هندسة األتمتة
•علوم الكمبيوتر
•علوم الحرائق/مكافحة الحرائق
•التصميم الميكانيكي
•مساعد السبّاك
أكاديمية التعليم والمجتمع والخدمة
•إدارة المستهلك واألسرة
•خدمات الطهي والطعام
•تعليم الطفولة المبكرة
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي مشاة البحرية
أكاديمية االتصاالت
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•التصميم الجرافيكي
•اإلدارة وريادة األعمال

مدرسة
JEFFERSONTOWN

أكاديمية البناء والتصميم
• ِّ
مشغل الماكينات
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي سالح مشاة البحرية
•التصميم الميكانيكي
•الهندسة الميكانيكية
•التدريس والتعلم (االفتتاح )2022-23
•فنيَّو صيانة اللحام
أكاديمية األعمال والعلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
•التجارة اإللكترونية
•التسويق
•فنيُّو رعاية المرضى
•اإلدارة وريادة األعمال

مدرسة MARION C.
MOORE

أكاديمية المجتمع
•خدمات الطهي والطعام
•نهج الطهي
•اإلدارة وريادة األعمال
•التدريس والتعلم
أكاديمية العلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
•المساعد الطبي السريري
•فني الصيدلة
•ما قبل التمريض
•علوم الطب الحيوي لدى PLTW
أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ()STEM
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي سالح الجو
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•الهندسة المدنية
•مساعد الكهربائي الصناعي
•النهج اإلنشائي الكهربائي لل ِمهن الماهرة

مدرسة SENECA

أكاديمية العلوم الزراعية والقيادة
•نُ ُظم علم الحيوان M
•علوم البيئة/نُ ُظم الموارد الطبيعية M
•نُ ُظم البستنة وعلم النبات M
•الطاقة الزراعية واألنظمة
اإلنشائية والتقنية
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي مشاة البحرية
أكاديمية الصحة والتعليم
•خدمات الصحة المصاحبة
•تعليم الطفولة المبكرة
•ما قبل التمريض
•التدريس والتعلم
أكاديمية القانون وتكنولوجيا المعلومات
•الهندسة السيبرانية
•اإلدارة وريادة األعمال
•دراسات ما قبل القانون

مدرسة SOUTHERN

أكاديمية هندسة السيارات
•صيانة السيارات وإصالح الضوء M
• َّ
دهان إصالح التصادمات المبتدئ M
•فني إصالح األضرار غير
الهيكلية المبتدئ M
أكاديمية  iGenلألعمال
•الخدمات المالية
•الضيافة والسفر والسياحة والترفيه
أكاديمية التصنيع والهندسة
والتكنولوجيا والقيادة ()METaL
•فيلق تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ( )JROTCفي الجيش
•خدمات الصحة المصاحبة (الطب
الرياضي) (االفتتاح )2022-23
•الهندسة السيبرانية (اإلغالق
في نهاية )2023-24
• ِّ
مشغل الماكينات M
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الشبكة الجغرافية 3
مدرسة @ ACADEMY
SHAWNEE

أكاديمية الطيران وفنون الوسائط التفاعلية
والتصنيع ()A.I.M.
•فنيُّو صيانة الطائرات
•هندسة األتمتة
•الطيران والمالحة الجوية M
•التصميم الجرافيكي
أكاديمية الصحة والخدمات اإلنسانية
•خدمات الصحة المصاحبة
•تعليم الطفولة المبكرة
•اإلدارة وريادة األعمال
المسار العالمي
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي البحرية

مدرسة ATHERTON

أكاديمية الهندسة
•هندسة الفضاء الجوي
•فنيُّو صيانة الطيران
•هندسة االلكترونيات الكهربائية
أكاديمية العلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
•فنيُّو رعاية المرضى
•علوم الطب الحيوي لدى PLTW
أكاديمية الفنون اإلعالمية
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•التصميم الجرافيكي
•البكالوريا الدولية في الدراسات الدولية M
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مدرسة BALLARD

أكاديمية خدمات األعمال
•التدريس والتعلم
•اإلدارة وريادة األعمال
•التسويق
أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ()STEM
•هندسة الفضاء الجوي
•الهندسة السيبرانية
•علوم الطب الحيوي لدى PLTW
أكاديمية الفنون اإلعالمية
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•التصميم الجرافيكي
•الوسائط التفاعلية
أكاديمية الفنون المرئية والمسرحية
•الفرقة الموسيقية ،الجوقة،
األوركسترا ،المسرح ،التصوير
الفوتوغرافي ،الفنون المرئية

مدرسة EASTERN

•فيلق تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ( )JROTCفي الجيش
•خدمات المستهلك واألسرة
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•علوم الكمبيوتر/برمجة الكمبيوتر
•التصميم الجرافيكي
•™High School of Business
•دعم وخدمات المعلومات
•أمن الشبكات
•تطوير/إدارة الويب

مدرسة WAGGENER

أكاديمية العلوم الصحية
•خدمات الصحة المصاحبة
(الطب الرياضي)
•فني/تقنية رسم القلب
•علوم الطب الحيوي لدى PLTW
•ما قبل التمريض
أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والقانون
•برمجة الكمبيوتر
•دراسات ما قبل القانون
•التدريس والتعلم
•تطوير/إدارة الويب

= إحدى مدراس أكاديمية لويزفيل
 = Mبرنامج جاذب على مستوى المنطقة التعليمية

المدارس الجاذبة على مستوى المنطقة التعليمية
مدرسة BUTLER
TRADITIONAL

•خدمات الصحة المصاحبة
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي الجيش
•هندسة األتمتة
•اإلدارة وريادة األعمال
•إدارة الشبكة
•ما قبل التمريض
•التدريس والتعلم
•تطوير/إدارة الويب

مدرسة DUPONT
MANUAL

•جامعة المدرسة الثانوية
•الصحافة واالتصاالت ()J&C
•الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ()MST
•الفنون المرئية

مدرسة J. GRAHAM
BROWN

مدرسة CENTRAL
HIGH SCHOOL
MAGNET CAREER
ACADEMY

•علوم الكمبيوتر
•تصميم وتطوير األلعاب الرقمية
•بيئة التعلم الذاتي التوجيه

•الهندسة السيبرانية
•المساعدة في طب األسنان
•اإلدارة وريادة األعمال
•التسويق
•مونتيسوري التعليمي
•معهد محمد علي للعدالة االجتماعية
•فيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين
( )JROTCفي البحرية
•فني الصيدلة
•دراسات ما قبل القانون
•ما قبل التمريض
•التدريس والتعلم
•المساعد البيطري

مدرسة LOUISVILLE
MALE
•المحاسبة
•فيلق تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين ( )JROTCفي الجيش
•التصوير السينمائي وإنتاج الفيديوهات
•برمجة الكمبيوتر المختلطة
•اإلدارة وريادة األعمال
•التدريس والتعلم

مدرسة YOUTH
PERFORMING
ARTS SCHOOL

•الفرقة الموسيقية :آالت النفخ والقرع
•الرقص
•التصميم واإلنتاج (المسرح الفني)
•الجيتار
•المسرح الموسيقي
•األوركسترا :اآلالت الوترية
•البيانو
•المسرح (الدراما/التمثيل)
•الموسيقى الصوتية

اختيارات المدرسة المتخصصة
•برنامج جورجيا شافي لألمومة
في سن المراهقة

•الدعم اإلداري
•تعليم الطفولة المبكرة
•ما قبل التمريض (شهادة متخصصة في المجال فقط)

•مدرسة PATHFINDER SCHOOL OF
INNOVATION
•مدرسة  LIBERTY HIGH SCHOOLالثانوية
•أكاديمية الوافدين الجدد
•مدرسة PHOENIX SCHOOL OF DISCOVERY
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األسئلة المتكررة
سؤال :كيف أسجل في المدارس وأقدم طل ًبا لاللتحاق بها؟
اإلجابة :ال يلزم تقديم طلب للحضور في المدرسة الثانوية.
سؤال :ماذا يعني اختيار المدرسة؟
اإلجابة :تُ َق ِّدم منطقة  JCPSنظام اختيار مدرسة يسمح لآلباء بالتقدم إلى أفضل مدرسة تلبي احتياجات
أطفالهم .كما إننا نعزز النجاح األكاديمي من خالل السماح لآلباء بالتقديم في المدرسة أو البرنامج الذي
يناسب احتياجات أطفالهم وطريقتهم في التعلم على أفضل وجه.
سؤال :كيف يمكنني تقديم طلب لاللتحاق بالمدارس أو البرامج الجاذبة؟
اإلجابة :يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق بالمدارس أو البرامج الجاذبة عبر اإلنترنت من خالل جهاز
كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي .فإذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت ،يمكنك الذهاب إلى أقرب
مدرسة ثانوية أو موقع التسجيل التابع لمنطقة  JCPSالتعليمية في  Lam Buildingفي
 .4309 Bishop Laneويمكنك ً
أيضا تقديم الطلب إلى العناوين التالية*:
●المكتب الفرعي لمنطقة  JCPSالتعليمية في مركز مجتمع كاليفورنيا الكائن مقره في
1600 West Saint Catherine Street
●المكتب الفرعي لمنطقة  JCPSالتعليمية في مدرسة  Academy @ Shawneeالكائن
مقره في 4018 West Market Street
●مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLبمنطقة  JCPSالتعليمية الكائن مقره في
1325 Bluegrass Avenue
نظرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة  COVID-19التي قد تؤثر على فترة
*يُرجى مالحظة أنّ ً :
ُفضل أن تتصل ُ
التسجيل/تقديم الطلب ،ي ّ
األسر على رقم  (502) 313-HELPلتحديد ما إذا كانت هذه
المواقع متاحة قبل الوصول .ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية إال بموعد فقط.

إذا كنت جدي ًدا في منطقة  JCPSالتعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة الثانوية المخصصة لعنوان
سكنك ،فيجب عليك ً
أوال االتصال بهذه المدرسة (وليس بالمنطقة التعليمية) بشأن تسجيل طالب جديد.
وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.
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.
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سؤال :كيف يمكنني معرفة مدرستي القريبة؟
اإلجابة :استخدم أداة ( school finderم ِّ
ُحدد مكان المدرسة) من على موقع  JCPSللعثور على مدرستك.
https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx

األسئلة المتكررة

سؤال :كيف يمكنني تغيير طلب التقديم إلى مدرسة جاذبة أخرى أو برنامج جاذب آخر؟
اإلجابة :يمكن تغيير الطلب عبر اإلنترنت حتى  15ديسمبر  .2021وال يُسمح بأي تغييرات بمجرد انتهاء
فترة التقديم.

سؤال :لقد تقدمت بطلب لمدرسة جاذبة أو برنامج جاذب ،ولكنّ عنواني تغ َّير .ماذا أفعل؟
اإلجابة :اتصل بـ ( Student Assignment Officeمكتب تخصيص المدارس للطالب) على رقم
 (502) 485-6250لتحديد ما إذا كان تغيير العنوان سيؤثر على الطلب الم َّ
ُقدم أم ال .حيث تلتزم بعض
المدارس أو البرامج بحدود معينة ،وقد يعني تغيير العنوان تخصيص طفلك ،إذا تم قبوله ،إلى مدرسة مختلفة.
سؤال :متى سأعرف حالة الطلب الخاص بطفلي؟
اإلجابةَ :
يخطر الطالب المتقدمون خالل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول  1أبريل .2022
سؤال :فاتتني فترة تقديم طلبات المدارس والبرامج الجاذبة فما هي خياراتي؟
اإلجابة :يمكنك تقديم طلب بعد  15ديسمبر 2021؛ ولكن لن يتم النظر في الطلب إال إذا كانت المدرسة بها
أماكن شاغرة للطالب اإلضافيين .وقد يظل الطالب دائمًا في المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم.
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 يُنظر في إلحاق طفلك ً
وفقا الختيارك للمدرسة.
يجب عليك تقديم دليل يثبت اإلقامة في مقاطعة جيفرسون قبل أن يتمكن طفلك من التسجيل في إحدى مدارس
 .JCPSاتصل بـ ( Student Assignment officeمكتب تخصيص المدارس للطالب) على الرقم
 (502) 485-6250للحصول على مزيد من المعلومات.
سؤال :سأنتقل إلى مقاطعة جيفرسون بعد دخول المدارس .ما هي الخيارات الجاذبة المتاحة لطفلي؟
اإلجابة :يمكن للطالب الذين ينتقلون إلى مقاطعة جيفرسون بعد بداية العام الدراسي  2022-23االستفسار
عن خيار المدرسة الجاذبة من وقت وصولهم ،وحتى  31ديسمبر  .2022وقد يظل الطالب دائمًا في المدرسة
المخصصة لعناوين سكنهم .اتصل بـ ( Student Assignment officeمكتب تخصيص المدارس
للطالب) على الرقم  (502) 485-6250للحصول على مزيد من المعلومات.
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