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 Jefferson County Public إننا، في منطقة
Schools (JCPS) التعليمية، نتوقع من طلبنا تحقيق 

أعلى المستويات، ونفخر بتقديم مجموعة متنوعة من 
المدارس والبرامج واألنشطة إلشراك األطفال.

تقدم منطقة JCPS التعليمية كذلك فرًصا تعليمية فريدة 
لحوالي 100,000 طالب في 168 مدرسة. ويوجد بها 

أكثر من عشرين مدرسة إعدادية تقدم كل شيء، بدًءا 
من المدارس الخاصة بجنس معين، ومروًرا بالتكنولوجيا 

 Verizon المحسنة من خلل الشراكة مع برنامج
Innovative Learning، وتعريًجا على فرصة 

االستمرار في نفس المدرسة حتى الصف الثاني عشر، 
ووصواًل إلى العديد من البرامج األكثر إثارة.

تشترك جميع مدارسنا في التركيز الثابت على ثلث 
 Backpack of Success Skills :ركائز أساسية

)حقيبة مهارات النجاح(، والمساواة الِعرقية، والثقافة 
المدرسية والمناخ المدرسي. وسيواصل طلب المدارس 
اإلعدادية بناء مهاراتهم األكاديمية والشخصية بفضل لقاء 

المعلمين بهم أينما كانوا وتقديم الدعم العادل لهم وتشجيعهم 
على القيادة.

 JCPS وسواء كان طفلك يواصل تعليمه في منطقة
التعليمية أو كان جديًدا في المنطقة، فإننا نتطلع إلى نقله 

إلى المرحلة اإلعدادية بصورة تعكس التزامنا القوي 
بالتطوير التعليمي لكل طالب.

يكرس معلمونا جهودهم لمساعدة طلب الصف السادس 
على بناء الثقة التي يحتاجون إليها لمواجهة تحديات 

المرحلة اإلعدادية ولضمان استعداد طلب الصفين السابع 
والثامن للنتقال إلى المرحلة الثانوية. وُيرجى العلم بأن 

المرحلة اإلعدادية في منطقة JCPS التعليمية ليست فقط 
مرحلة فاصلة بين المرحلتين االبتدائية والثانوية – بل 
إننا نعلم أن سنوات المرحلة اإلعدادية هي فترة فريدة 

من النمو الشخصي واألكاديمي. كما إّن طلبنا يكتشفون 
مواهب جديدة ويقدمون أفكاًرا جديدة ويكتسبون مهارات 

جديدة، ليس فقط في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم 
والدراسات االجتماعية، ولكن أيًضا في الفن والموسيقى 

والتكنولوجيا واللغات العالمية واالستكشاف الوظيفي 
واإلعداد للكلية.

وباعتبارك فرًدا في عائلة JCPS، فإنك ستشارك الطاقة 
والغرض والشغف والفخر التي تمكننا من خلق مستقبل 
أكثر إشراًقا للطلب واأُلسر والشركات والمؤسسات في 

مجتمعنا!

 الدكتور مارتي بوليو
 المشرف العام

 Jefferson County Public Schools منطقة
التعليمية

TM

أهًل ومرحًبا بكم في منطقة JCPS التعليمية!
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تضم منطقة JCPS التعليمية 27 مدرسة إعدادية تحوي معلمين وبرامج معترف بها على المستوى 
الوطني. ومن ثّم فإننا فخورون بتقديم مجموعة من الخيارات التعليمية لخدمة طلبنا على أفضل 

وجه ممكن في جميع أنحاء منطقتنا التعليمية. وإننا ندعوك لمراجعة اختيارات المدارس التي حددناها 
ومعرفة مدى توافقها مع األهداف والخطط الفردية لطفلك. ويمكنك أيًضا زيارة مدارسنا خلل 

جلسات البيوت المفتوحة االفتراضية ومعرفة مدى جودة إعداد المنطقة التعليمية للطلب للمرحلة 
الثانوية والتعليم ما بعد الثانوي والنجاح الوظيفي.

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

ماهي خطوتك التالية؟
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اكتشف خيارات المدراس 

اختر مدرستك.

م بطلب لمدرسة واحدة  تقدَّ
جاذبة أو مدرستين جاذبتين.

أو، إذا كنت جديًدا في 
المنطقة التعليمية، فيجب 

عليك التسجيل أوًل:

سيتم تسجيلك تلقائًيا.*

سيتم تسجيلك تلقائًيا.**

إذا اخترت المدرسة 
المخصصة لعنوان سكنك:

إذا اخترت مدرسة 
جاذبة:

ًل حالًيا في   إذا كنت ُمسجَّ
مدرسة ابتدائية تقليدية جاذبة 

وتريد اللتحاق بمدرسة 
إعدادية تقليدية جاذبة:

 مع طفلك. واعلم أنه ال توجد مجموعات عنقودية 
في المدرسة اإلعدادية.

إذا كنت تريد اختيار مدرسة غير المدرسة 
المخصصة لعنوان سكنك، فيمكنك اختيار 
التقديم إلى مدرستين جاذبتين بحد أقصى 

خلل فترة التقديم.

تمتد فترة التقديم من 1 نوفمبر 2021 
إلى 15 ديسمبر 2021.

يخَطر الطلب المتقدمون خلل فترة 
التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 

.2022

إذا كنت جديًدا في منطقة JCPS التعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية 
المخصصة لعنوان سكنك، فيجب عليك أواًل االتصال بهذه المدرسة (وليس المنطقة 

التعليمية) بشأن تسجيل طالب جديد. وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.

إذا كنت مسجًل حالًيا في مدرسة ابتدائية 
تقليدية جاذبة بمنطقة JCPS التعليمية، فل 
يلزم تقديم طلب ألنه سيتم تسجيلك تلقائًيا في 

المدرسة اإلعدادية التقليدية الجاذبة التي تخدم 
عنوان منزلك.

**يجب أن تتقدم بطلب إلى مدرسة إعدادية 
تقليدية جاذبة إذا لم تكن مسجًل حالًيا في 

مدرسة ابتدائية تقليدية جاذبة.

إذا اخترت المدرسة المخصصة لعنوان 
سكنك، فل يلزمك تقديم طلب.

*سيتم تسجيلك تلقائًيا في المدرسة 
المخصصة لعنوان سكنك إذا كنَت 

ًل حالًيا كطالب بالصف الخامس في  ُمسجَّ
منطقة JCPS التعليمية.
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اكتشف الخيارات المتاحة

المدارس المخصصة لعناوين السكن

المدارس الجاذبة

البرامج الجاذبة
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كيفية الختيار

د نوع بيئة التعلم األفضل لطفلك. حدِّ

راِجع الخيارات والبرامج والعروض 
المتاحة في كل مدرسة، وطاِبقها مع 

اهتمامات طفلك وأهدافه.

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

 اكتشف المزيد من خلل حضور 
 معرض المدارس. ُيرجى زيارة 

jefferson.kyschools.us للحصول 
على التفاصيل.
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تضم منطقة JCPS التعليمية 21 مدرسة إعدادية مخصصة لعناوين السكن لخدمة فئات مختلفة من 
الطلب وتلبية احتياجاتهم في مقاطعة جيفرسون. ويتم تخصيص كل عنوان لمدرسة إعدادية، تصبح المدرسة 

المخصصة لذلك العنوان.

إذا اخترت المدرسة المخصصة لعنوان سكنك، فل يلزمك تقديم طلب. سيتم تسجيلك تلقائًيا في المدرسة 
ًل حالًيا كطالب بالصف الخامس في منطقة JCPS التعليمية. المخصصة لعنوان سكنك إذا كنَت ُمسجَّ

لمعرفة المدرسة المخصصة لعنوان سكنك، اتصل بـ JCPS Demographic Office (المكتب 
 الديمغرافي لمنطقة JCPS التعليمية) على رقم 3050-485 )502(، أو تفضل بزيارة 

.https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx

إذا كانت المدرسة المخصصة لعنوان سكنك بها برنامج جاذب ترغُب في المشاركة فيه، فيجب عليك التقدم 
بطلب إلى هذا البرنامج. (راجع الصفحات 47–44 للتعرف على البرامج الجاذبة.)

إذا كنت جديًدا في منطقة JCPS التعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية المخصصة لعنوان 
سكنك، فيجب عليك أواًل االتصال بهذه المدرسة (وليس المنطقة التعليمية) بشأن تسجيل طالب جديد. 

وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.

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

المدارس المخصصة لعناوين السكن

ال ُيشَترط تقديم طلب لطلب الصف الخامس حقائق سريعة
الحاليين بمنطقة JCPS التعليمية

وسائل النقل متوفرة*
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ُتعتبر مدرسة Academy @ Shawnee مدرسة إعدادية وثانوية متخصصة في مجال الفضاء الجوي وتقدم 
خدماتها للطلب في برامج مميزة مثل الطيران والهندسة. ويشارك طلب المدرسة في تجارب طيران حقيقية 

طوال 15 يوًما من وقت التعلم الممتد، منها 5 أيام في فصل الربيع الدراسي بعد القبول في البرنامج و 10 أيام في 
الصيف. كما إننا ملتزمون بإعداد الطلب من خلل مساعدتهم على تطوير المهارات األساسية اللزمة للنجاح في 

المدرسة الثانوية وما بعدها.

أهم مميزات المدرسة:

Academy @ Shawnee مدرسة

تسجيل الطلب: 484 
الناظر: كمبرلي رايس  

الهاتف: 485-8326 (502)
 4001 Herman Street, Louisville, KY 40212 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/AcademyShawneeMiddle :الموقع اإللكتروني

الملفات التعريفية للمدراس المخصصة لعناوين السكن

ُتقدِّم برنامج هندسة الفضاء الجوي الجاذب إلشراك  •
الطلب في منهج علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون 

ورياضيات (STEAM) قائم على المشاريع 
للتعرف على مجاالت المحتوى.

توفر أحجام الفصول الصغيرة فرًصا كبيرة للتعلم  •
الشخصي والمشاركة األسرية.

تجري حالًيا عملية تجديد لمنشآت المدرسة تبلغ  •
تكلفتها عدة مليين من الدوالرات لتوفير مختبرات 

ومعدات تعليمية حديثة للغاية.

يوفر نظام المدرسة اإلعدادية والثانوية المدمج  •
للطلب الفرصة للبقاء مع نفس الطلب من الصف 

السادس حتى الثاني عشر.

•  Project يشارك جميع الطلب في منهج
 Lead The Way (PLTW) Gateway

to Technology الوطني وبرامج مركز 
Challenger Learning Center التعليمي.

ُتقدِّم مجموعة من الفرص التعليمية الممتدة التي  •
يستكشف فيها الطلب الفضاء الجوي من خلل 

الرحلت الجوية التعريفية وبناء الصواريخ وإطلقها 
والتدريب على محاكاة الطيران وتحديات التوجيه 

والملحة.
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تتمثل مهمتنا في مدرسة Carrithers Middle School اإلعدادية في زيادة التحصيل األكاديمي 
للطالب واالرتقاء به من خلل استراتيجيات التعليم والتعلم الفّعالة والجذابة. ومن أجل ذلك، نستخدم 

معايير أكاديمية صارمة إلعداد طلبنا ليكونوا مواطنين منِتجين وملتزمين بالتعلم.
الشعار: تميُّز تعليمي في محيط الحي السكني

أهم مميزات المدرسة:

Carrithers Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 598
  4320 Billtown Road, Louisville, KY 40299 :العنوان

الهاتف: 485-8224 (502) 
الناظر: إم دينيس فرانكلين وليامز، دكتوراه في التربية. 

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers :الموقع اإللكتروني

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم في جميع المراحل  •
الدراسية.

•  Verizon بصفتنا إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning، فإننا نوفر لكل طالب 

وعضو في فريق التدريس جهاز iPad وخطة 
بيانات لتعزيز فرص التعلم في المدرسة والمنزل.

ص فترة استشارية يومية للطلب والمعلمين  • ُتخصِّ
لبناء العلقات.

تضم المدرسة نخبة من المعلمين المؤهلين تأهيًل  •
عالًيا والحاصلين على شهادات من Google و 

.Apple

تقيم المدرسة العديد من الشراكات المجتمعية مع  •
Southwick Community Center (مركز 

 Jeffersontownساوثويك المجتمعي)، و
Community (مجتمع جيفرسونتاون)، والجامعات 

المحلية، وMen of Quality (رجال الشرف)، 
و Girls on the R.I.S.E. (إحداث ثورة في 

التفسيرات من خلل التعبير عن الذات).

تشمل فرص القيادة الطلبية نادي بيتا، وقائمة  •
الشرف، واتحاد الطلب السود، ومجلس الطلب، 

وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP)، وفريق 
Verizon للطلب التقنيين.

ُتقدِّم برنامج مدرسة المجتمع مع مجموعة من  •
الخدمات الموجهة نحو األسرة.

ُتقدِّم مستشاًرا للصحة العقلية بدوام كامل خمسة أيام  •
في األسبوع.

حصلت المدرسة من رابطة معلمي الموسيقى في  •
كنتاكي (KMEA) على تصنيفات متميزة في الفرق 
الموسيقية والجوقة واألوركسترا؛ وتضم أيًضا إحدى 

الفرق الموسيقية القليلة للمسيرات في المدارس 
اإلعدادية.

ُتقدِّم العديد من األندية واألنشطة اللمنهجية، مثل  •
الرماية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والبيسبول، 

والكرة اللينة، والرقص، وفريق الرقص بالخطوات، 
والتشجيع، والروبوتات، وسباقات المضمار، وسباق 
اختراق الضاحية، وكرة القدم، واالستدعاء السريع، 

والشطرنج.
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•  Verizon Innovative إحدى مدارس برنامج
 iPad يتلقى جميع الطلب أجهزة - Learning

وخطط بيانات.

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم لتأهيل الطلب. •

ُيعتبر المركز اإلعلمي مساحة تعليمية عامة محدثة.  •
فإلى جانب احتوائه على مجموعة متنوعة من الكتب، 
فإنه يضم مقاعد مريحة ومساحة للمشروعات ويتيح 

إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا.

•  Cougar Day نقدم نهًجا فردًيا للتعلم خلل فترات
Intervention (تدخلت يوم أسد الجبال).

فريق األوركسترا والفرقة الموسيقية والشطرنج  •
الحائز على جوائز.

تشمل الفرق الرياضية التنافسية كرة القدم والبيسبول  •
وكرة السلة وسباق اختراق الضاحية وسباقات 
المضمار والتشجيع والرقص والكرة الطائرة.

مجموعة كاملة من األندية اللمنهجية، االجتماعية  •
واألكاديمية.

خدمة عملء استثنائية لتلبية احتياجات جميع الطلب. •

•  (STLP) يستخدم برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب
مبادئ التعلم القائم على المشاريع لتمكين الطلب من 
التعلم واإلنجاز من خلل استخدام وإنشاء حلول قائمة 
على التكنولوجيا لتلبية احتياجات المدرسة والمجتمع.

يساعد مركز خدمات الشباب (YSC) طلب  •
Conway على حل المشاكل والتغلب على عوائق 

التعلم.

تسجيل الطلب: 797
الناظر: جريج فير 

الهاتف: 485-8233 (502)
 6300 Terry Road, Louisville, KY 40258 :العنوان
http://conway.jcps.schooldesk3.net :الموقع اإللكتروني

تتمثل مهمتنا في توفير تجارب تعليمية عالية الجودة في بيئة راعية وحاضنة من أجل إعداد طلبنا 
وإلهامهم ليكونوا ناجحين في الحياة.

أهم مميزات المدرسة:

Conway Middle School مدرسة
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تتمثل مهمة مدرسة Crosby Middle School اإلعدادية في تقديم تعليم ذي صلة وقوي من أجل إعداد 
الطلب وإلهامهم ليصبحوا مواطنين منِتجين وقادة للمستقبل. فنحن نعتقد أن العملية التعليمية تكون أكثر اكتمااًل 

عندما تكون قائمة على الجهد المشترك بين الطالب وولي األمر والمدرسة. ومن ثّم فإن برامجنا تتيح لجميع 
الطلب الفرصة للتفوق أكاديمًيا وعاطفًيا. كما إننا ننظر لكل طالب في Crosby نظرة منفردة ونعمل على 

إعداده للنتقال إلى المرحلة الثانوية - واألهم من ذلك – االنتقال إلى الحياة الحقيقية.

المهمة: توفير بيئة يتمتع فيها الطلب بإحساس قوي باالنتماء الذي يدعمهم ليصبحوا ناجحين أكاديمًيا واجتماعًيا 
وعاطفًيا

الرؤية: سيكون طلب Crosby واثقين من قدراتهم على النجاح أكاديمًيا واجتماعًيا وعاطفًيا كمتعلمين مدى 
الحياة.

القيم األساسية: التواصل والتعاون واالتساق واالحتفال

الشعار: الكل في جميع األوقات

أهم مميزات المدرسة:

Crosby Middle School مدرسة

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم لتأهيل الطلب. •

تحرص على إثراء الطلب ذوي األداء العالي  •
والمتميزين بالرياضيات من خلل برنامج علماء 
الرياضيات المتميزين (DMS) عالي التنافسية.

ُتقدِّم برنامج علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون  •
ورياضيات (STEAM) مبتكًرا.

يتم دعم برنامج STEAM بدورات تفاعلية،  •
مثل الترميز والهندسة والروبوتات والموسيقى 

الرقمية والفنون الرقمية وبرنامج قيادة تكنولوجيا 
 Google والتعليم من خلل (STLP) الطلب

.Classroom

تضم نخبة من المعلمين المؤهلين تأهيًل عالًيا  •
والحاصلين على شهادات المجلس الوطني و/ أو 

Google أو يسعون إلى الحصول عليها.

ُتقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة والنوادي  •
والرياضات اللمنهجية التي تتنافس على 

المستويات المحلية والوالئية واإلقليمية والوطنية.

تتبع فلسفة Crosby Four C (التواصل  •
والتعاون واالتساق واالحتفال) لتمكين الطلب 

من تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات.

تسجيل الطلب: 1,023 
الناظر: كارا عمرمان، دكتوراه في التربية  

الهاتف: 485-8235 (502)
 303 Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 :العنوان

http://schools.jefferson.kyschools.us/middle/crosby :الموقع اإللكتروني
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Farnsley Middle School مدرسة

•  )MST( برنامج الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا
الجاذب، وبرنامج المستوى المتقدم، وبرنامج 

المتفوقين والموهوبين في المجاالت األكاديمية 
والفنون واإلبداع والقيادة.

•  Verizon Innovative إحدى مدارس برنامج
Learning التي توفر أجهزة iPad وخطط بيانات 

لجميع الطلب وفريق التدريس لتعزيز فرص التعلم 
في المنزل والمدرسة.

•  Farnsley استكشف األكاديميات: تعتبر مدرسة
واحدة من أولى المدارس التي تقدم نظام "استكشف 

األكاديميات" الذي يتوافق مع أكاديميات لويزفيل. كما 
إّن برامج الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا 

(STEM) تدعم االستكشاف الوظيفي الذي يشمل 
التصميم والتواصل (مثل، الوسائط الرقمية والفنون 
الجرافيكية ومحو األمية المالية والصحافة والكتاب 
السنوي ودراسات األفلم)؛ والبناء واإلبداع (مثل، 
 VEX Robotics الروبوتات والترميز من خلل

و STEM والهندسة)؛ والرعاية واالستكشاف (مثل 
العلوم الصحية والتشريح واإلنعاش القلبي الرئوي 

واالستكشاف الطبي)؛ والريادة والتطوير (مثل، إدارة 
األعمال، والشؤون المالية، والتسويق).

موقع مدرسة المجتمع الذي يقدم برامج وخدمات ما  •
بعد المدرسة لجميع أفراد األسرة والمجتمع.

فرق أكاديمية وقيادية حائزة على جوائز ومعترف  •
بها على المستوى الوطني (مثل، فريق برنامج قيادة 
تكنولوجيا الطلب )STLP(، وفريق التكنولوجيا، 

 ،BSU و ،Best Buddies ونادي بيتا، و
و +LGBTQ، وجمعية كنتاكي المتحدة الوطنية 

 ،)KYS( وجمعية شباب كنتاكي ،)KUNA( 
وغير ذلك.

أكثر من 40 نشاًطا ل منهجًيا/لعبة رياضية تقام لها  •
بطوالت على المستوى الوطني والوالئي واإلقليمي 

والمنطقة التعليمية، مثل كرة السلة والبيسبول وألعاب 
المضمار والميدان.

حرم مدرسي به مساحات خضراء شاسعة، ومسار  •
للمشي لمسافة ميل، وملعب بيسبول/كرة لينة، وملعب 

كرة قدم.

تسجيل الطلب: 1,025 
الناظر: كارولين بي سميث  

الهاتف: 485-8242 (502)
 3400 Lees Lane, Louisville, KY 40216 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Farnsley :الموقع اإللكتروني

المهمة: يوفر مجتمع مدرسة Farnsley Middle School اإلعدادية بيئة تعليمية آمنة تشجع الطلب على النجاح 
مدى الحياة. وإننا ندرك تفرد طلبنا وتميزهم، ونلتزم بتعزيز التميز المتمركز حول الطالب في المناهج األكاديمية وتنمية 

المهارات االجتماعية.

الرؤية: ستكون مدرسة Farnsley Middle School المدرسة اإلعدادية األولى في والية كنتاكي!
.Farnsley الشعار: أنا متميز. أنا أسعى للتميز. أنا أتطور. أنا متعلم مدى الحياة. كل هذا في

أهم مميزات المدرسة:
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تضم المدرسة طلب الصف السادس فقط. •

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم لتأهيل الطلب. •

ُتقدِّم مخبر لياقة بدنية بأحدث المعدات  •
.(PE) في دروس التربية البدنية

ُتقدِّم برامج نادي البنين والبنات. •

ُتقدِّم أنشطة الفرقة الموسيقية واألوركسترا والجوقة. •

ُتقدِّم برنامًجا استشارًيا وبرنامج وجبة اإلفطار  •
في الفصل الدراسي ومجموعة من ألعاب 

القوى والنوادي والفرق األكاديمية.

•  Verizon بصفتنا إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning، نوفر لجميع 
الطلب أجهزة iPad يحتفظون بها داخل 

المدرسة وخارجها طوال العام الدراسي.

ُتقدِّم برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة  •
.(STEAM) والفنون والرياضيات

 Robert Frost مدرسة 
Sixth-Grade Academy

تسجيل الطلب: 393
الناظر: مونيكا هنتر  

الهاتف: 485-8256 (502)
 4601 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 :العنوان

sites.google.com/view/froststuart/home :الموقع اإللكتروني

تحرص مدرسة Robert Frost Sixth-Grade Academy، من خلل الشراكة مع المجتمع، على 
تمكين طلبها من أن يكونوا قادة القرن الحادي والعشرين الذين ينطلقون إلى آفاق جديدة بفضل ما يتميزون 

به، ونتميز نحن أيًضا به، من نجاح وتنظيم وإنجاز واحترام (SOAR). فنحن نهدف إلى أن يتحلى كل طلب 
بالنجاح والتنظيم واإلنجاز واالحترام (SOAR) من خلل إتقانه للقراءة والرياضيات والكتابة بحلول نهاية العام 

الدراسي.

الشعار: نعيد تجديد التعلم!
أهم مميزات المدرسة:

كن
لس

ن ا
وي

عنا
ة ل

ص
ص

مخ
 ال

س
ار

مد
ال



18   اختيارات المدرسة اإلعدادية

ُتقدِّم برنامج الدراسات الدولية الجاذب. •

ُتقدِّم مدرسة Highland برنامج البكالوريا الدولية  •
(IB) للمرحلة اإلعدادية.

ُتقدِّم برامج الفرقة الموسيقية واألوركسترا والجوقة  •
والفنون المرئية الحائزة على جوائز كجزء من 

برنامج الفنون الجميلة االختياري.

ُتقدِّم تعليًما للغة اإلسبانية في الصفوف السادس  •
والسابع والثامن.

ُتقدِّم برنامج االنغماس في اللغة اإلسبانية الثنائي  •
اللغة، الذي يسمح لطلب برامج االنغماس في اللغة 

اإلسبانية في المدارس االبتدائية بمواصلة تعلم بعض 
المواد األكاديمية األساسية باللغة اإلسبانية.

ُتقدِّم يوًما مقسًما إلى سبع فترات يمكن للطلب فيها  •
المشاركة في مجموعة متنوعة من دروس الفنون 

والتدخل واإلثراء والفنون الجميلة ذات الصلة.

تضم فريًقا من المعلمين المؤهلين تأهيًل عالًيا  •
والحاصلين على شهادات المجلس الوطني و/ أو 

.Google

ُتقدِّم مجموعة كبيرة من األندية الرياضية واللمنهجية  •
لمساعدة الطلب على التطور والنمو جسدًيا وفكرًيا 

واجتماعًيا.

يساعد مركز خدمات الشباب (YSC) على إزالة  •
الحواجز ليتمكن الطلب من التغلب على العقبات 

وحل المشاكل.

 Highland Middle مدرسة
School

تسجيل الطلب: 826
الناظر: كريس بوربا  

الهاتف: 485-8266 (502)
 1700 Norris Place, Louisville, KY 40205 :العنوان

www.highlandmiddle.com :الموقع اإللكتروني

تتمثل مهمتنا في مدرسة Highland Middle School اإلعدادية في التدريس وفًقا للمعايير األكاديمية واالجتماعية 
العالية ليصبح كل عضو في المجتمع المدرسي محط اهتمام دولي متزايد وُيظِهر الرغبة في التعلم مدى الحياة وتحمُّل 

المسؤولية المجتمعية.

!Highland الشعار: نحن فخورون بمدرسة

أهم مميزات المدرسة:
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•  Thomas Jefferson Middle ُتقدِّم مدرسة
School (TJMS) برنامج القيادة الرقمية 

والعالمية الجاذب الوحيد في المنطقة التعليمية، 
الذي يقدم الدورات التالية:

الفن الرقمي — الوسائط المختلطة، الرسم،  °
التصوير الفوتوغرافي، الرسوم المتحركة، 

التصميم الرقمي، الطباعة الثلثية األبعاد، رسوم 
DR المتحركة في التصميم الرقمي، الطباعة 

الثلثية األبعاد.

الوسائط الرقمية — زوايا الكاميرا، عناصر  °
اإلضاءة، الشاشة الخضراء، تصميم الويب، 

اإلعلنات.

الموسيقى الرقمية — التحرير الرقمي، التكوين  °
الرقمي والتعاون، تصميم الصوت.

األلعاب — تقنيات بناء األلعاب، تصميم  °
األلعاب، الترميز باستخدام جافا سكريبت

°  VEX و ،LEGO Robot — الروبوتات
VEX EDR و ،IQ

عالم الرياضة — الرياضة الجماعية، الصحة  °
والتغذية، التدريب الشخصي.

نقدم جهاز Chromebook لكل طالب. •

ُتقدِّم المدرسة مسار القيادة، والتجارب  •
الميدانية، والوصول إلى محترفي المسارات، 
 Junior وبرامج ،Leader in Me ومنهج

.Achievement (JA)

تساعد Patriot Pride Academy (أكاديمية  •
التباهي بحب الوطن) طلب الصف السادس على 

االنتقال بنجاح إلى المدرسة اإلعدادية. فطلب 
الصف السادس منفصلون عن طلب الصفين 
السابع والثامن ليتسنى لمعلميهم التركيز على 

دعمهم من خلل الدروس االجتماعية والعاطفية 
المخصصة لهم. (توجد جوالت بموعد مسبق).

ُتقدِّم دورات التنسيب المتقدم وبرنامج المتفوقين  •
والموهوبين.

ال تلتزم مدرسة TJMS بزي رسمي وتدعم تعبير  •
الطالب عن أنفسهم من خلل سياسة قواعد اللباس.

ُتقدِّم مدرسة TJMS مجموعة كبيرة من األلعاب  •
الرياضية، مثل كرة السلة والبيسبول وكرة القدم 

وسباقات المضمار وفريق الرقص بالخطوات 
والتشجيع.

األنشطة: الروبوتات، واألنيمي، ونوادي الكتاب،  •
واأللعاب، والشطرنج (أبطال الوالية)، والفريق 
األكاديمي، والفن، والبيتا، ومجلس الطلب، و 

LGBTQ، واإلنصاف، وغيرها الكثير.

Thomas Jefferson مدرسة 
Middle School

الشعار: حب الوطن اآلن، حب الوطن لألبد

أهم مميزات المدرسة:

تسجيل الطلب: 966
الناظر: جوشوا بورجوا  

الهاتف: 485-8273 (502)
 1501 Rangeland Road, Louisville, KY 40219 :العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/thomas-jefferson-middle/home :الموقع اإللكتروني
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Kammerer Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 808
الناظر: ديفيد ارمور  

الهاتف: 485-8279 (502)
 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 :العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home :الموقع اإللكتروني

ينصب تركيزنا األساسي في مدرسة Kammerer Middle School اإلعدادية على التحصيل 
األكاديمي. أثناء سيرك في الممرات والفصول الدراسية، ستلحظ تعلُّم الطلب المثير والمرّكز والمنظم 

للغاية في جميع أنحاء المدرسة.

الشعار: يحقق طلبنا نجاًحا أكاديمًيا بفضل التزامنا بشعار "التميز هو التوقع"، الذي ينطبق على طلبنا 
وُمعّلمينا على حٍد سواء.

أهم مميزات المدرسة:

ُتقدِّم أكثر من 20 نشاًطا طلبًيا غير منهجي،  •
مثل الفريق األكاديمي، واألنيمي/المانغا، ونادي 
بيتا، والشطرنج، ونادي الدراما، ونادي البينج 
بونج، وحل مشاكل المستقبل، ونادي الجيتار، 

وفرقة الجاز، ونادي التصوير، واالستدعاء 
السريع، والكتاب السنوي.

اعتماًدا على مدى التوافر، يمكن للطلب  •
المؤهلين أخذ دروس للحصول على ساعات 

معتمدة في مدرسة Ballard High المجاورة.

ف معلمين معترف بهم على المستوى  • ُتوظِّ
الوطني، أكثرهم حاصل على شهادة المجلس 

الوطني أو يسعى للحصول عليها.

ُتقدِّم برامج الفرقة الموسيقية والجوقة واألوركسترا  •
الحائزة على جوائز.

تشارك في برنامج المدارس اآلمنة والمدنية. •

ُتقدِّم برنامج علماء الرياضيات المتميزين  •
(DMS) للطلب المؤهلين، وبرنامج المستوى 

المتقدم، وبرنامج مرتبة الشرف، والمناهج 
القياسية.
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مدرسة إعدادية نموذجية مخصصة من قبل المنطقة  •
.(RP) التعليمية للممارسات اإلصلحية

تركِّز على التعلم الذي يتمحور حول الطالب  •
وُيشِرك الطلب بنشاط في المناهج الدراسية 

وُيشِركهم مع بعضهم البعض من خلل فرص مثل 
التعلم المعتمد على المشاريع.

ُتقدِّم للطلب دورتين دراسيتين في العلوم  •
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 

(STEAM) من خلل الفنون ذات الصلة كل عام.

•  Chromebook يحصل كل طالب على جهاز
الستخدامه طوال اليوم الدراسي. ويتم استخدام 

Google Classroom إلرسال أدوات 
Backpack of Success Skills (حقيبة 

مهارات النجاح) الخاصة بالطلب.

ُتقدِّم مجموعة كبيرة من المواد االختيارية لجميع  •
الطلب، مثل الفن، وتعليم األقران، والتربية البدنية 

(PE)، والتربية البدنية التكيفية والفن التكيفي، 
والصحة، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، 

والفنون والعلوم اإلنسانية، والجوقة.

ُتقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل الفريق  •
األكاديمي، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب 

(STLP)، والتشجيع، وفريق الرقص بالخطوات، 
وكرة السلة للبنين والبنات، والكتاب السنوي، وكرة 

القدم األمريكية وكرة القدم الَعَلم، والكرة الطائرة، 
والرماية، وسباقات المضمار، وكرة القدم.

ُتقدِّم نوادي Knight بعد المدرسة طوال العام  •
الدراسي. تختلف نوادي Knight بناًء على اهتمام 
الطلب ولكنها تضمنت نادي الفنون، واهتمامات 

 ،Knight والدراما، والرماية، وأخبار ،Knight
وبرنامج قيادة تكنولوجيا العلوم (STLP)/نادي 

التكنولوجيا، وحديقة المجتمع.

تتيح للطلب الفرصة للمشاركة في مراكز  •
Justice Now (العدالة اآلن) التعليمية، مما 

يمّكن الشباب من العمل مًعا لحل المشاكل النظامية 
والمساعدة في إنشاء مجتمع أكثر عداًل في لويزفيل.

Knight Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 437
الناظر: جيروندا ماجورز  

الهاتف: 485-8287 (502)
 9803 Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 :العنوان

http://knight.jcps-ky.com :الموقع اإللكتروني

المهمة: أن نكون مجتمًعا تعليمًيا قائًما على اإلنصاف والتعاطف وأن ُنشِرك وُنمكِّن كل طالب اجتماعًيا وعاطفًيا 
وأكاديمًيا.

الشعار: حيث يستمر التميز

أهم مميزات المدرسة:

تسجيل الطلب: 808
الناظر: ديفيد ارمور  

الهاتف: 485-8279 (502)
 7315 Wesboro Road, Louisville, KY 40222 :العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/kammerer-middle/home :الموقع اإللكتروني
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Lassiter Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 965
الناظر: جون سيزلر  

الهاتف: 485-8288 (502)
 8200 Candleworth Drive, Louisville, KY 40214 :العنوان

http://jcps_lassiter.campuscontact.com/ :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Lassiter، معروفون ببيئتنا التعليمية اآلمنة والمنظمة، وتوقعاتنا األكاديمية العالية، وثقافتنا 
المدرسية اإليجابية. فمدرسة Lassiter هي إحدى مدارس Leader in Me التي يتعلم فيها الطلب مهارات 

القرن الحادي والعشرين القيادية والحياتية التي تثمر عن التمكين الفردي والنمو الشخصي.

الشعار: Lassiter - حيث يتم إعداد كل طالب للمدرسة الثانوية

أهم مميزات المدرسة:

•  Verizon هي إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning التي توفر لكل طالب 

جهاز iPad وخطة بيانات شهرية حتى يتمكن 
الطلب من إجراء األبحاث والعمل المدرسي في 

المنزل.

ُتقدِّم برنامج كامبريدج الدولي للعلماء المرموق،  •
وهو منهج برنامج المستوى المتقدم الرائد عالمًيا 

والمعترف به من قبل الكليات والجامعات أكثر من 
البكالوريا الدولية (IB). وُتقدِّم دورات التنسيب 

المتقدم (AP) في فنون اللغة والرياضيات والعلوم 
والدراسات االجتماعية.

تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين  •
تأهيًل عالًيا، العديد منهم معلمين معتمدين من 

.Google و Apple المجلس الوطني و

تشجع التعبير الفني واإلبداعي لدى الطلب من  •
خلل تقديم دروس في الفن والفرقة الموسيقية 

والجوقة والكتابة اإلبداعية واألوركسترا وإنتاج 
الفيديو.

تشجع الطلب على المشاركة في الفريق األكاديمي  •
وفريق االستدعاء السريع (أبطال كأس الحاكم 

اإلقليمي للسنوات الثلث الماضية).

ُتقدِّم نادي بيتا وجمعية الشرف الوطنية والمجلس  •
االستشاري لتغذية الطلب.

تشجع النشاط الرياضي والعمل الجماعي من خلل  •
إتاحة الفرصة للطلب للمشاركة في الرماية، 

والبيسبول، وكرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق 
الضاحية، وكرة القدم الَعَلم، وكرة القدم، والكرة 

اللينة، وسباقات المضمار، والكرة الطائرة، 
.(PE) والصحة، والتربية البدنية

ُتقدِّم العديد من النوادي وبرامج ما بعد المدرسة،  •
 ،Girls Who Code مثل الطبخ، والدراما، و
 ،Girls on the Run (اللعبة)، و Game و

 ،Safe Sitter والروبوتات، و ،Minecraft و
ومجلس الطلب، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب 

 Adelante والكتاب السنوي، و ،(STLP)
.Hispanic Achievers
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•  (MST) برنامج الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا
الجاذب.

الرياضيات المتقدمة، بما في ذلك الجبر والهندسة. •

برنامج المستوى المتقدم وبرنامج المتفوقين  •
والموهوبين.

برنامج الروبوتات والهندسة المعروف بحصولها  •
على جوائز على المستويين الوالئي والوطني.

• .Project Lead the Way (PLTW) أنشطة

منشئو تطبيقات التكنولوجيا، والترميز، وشريك  •
.Amazon Future Engineers

معرض العلوم ومعارض STEM التعليمية. •

تستضيف برنامج مدرسة المجتمع الذي يوفر  •
برامج وخدمات ما بعد المدرسة لجميع أفراد 

األسرة.

الفرق األكاديمية وفرص القيادة التنافسية،  •
 ،(KUNA) مثل جمعية كنتاكي لألمم المتحدة

 National و ،(KYA) وجمعية كنتاكي للشباب
Junior Beta Club (نادي بيتا الوطني لطلب 
المراحل األولى)، و MathCounts، وأولمبياد 
العلوم، وكأس الحاكم، والمناظرة، وحل المشاكل 

المستقبلية، واالستدعاء السريع.

أكثر من 30 نشاًطا ال منهجًيا ونادًيا وفريًقا  •
رياضًيا تنافسًيا مجتمعين.

Meyzeek Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 1,001
الناظر: الدكتورة روندا جورج  
الهاتف: 485-8299 (502)

 828 South Jackson Street, Louisville, KY 40203 :العنوان
http://meyzeek.jcps-ky.com :الموقع اإللكتروني

تقدم مدرسة Meyzeek Middle School اإلعدادية منهًجا متوازًنا يتم فيه تشجيع جميع الطلب على التفكير 
النقدي والتفوق األكاديمي. ويعتبر برنامج المدرسة المتميز تاريخًيا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

(STEM) مصدر جذب للطلب األكثر موهبة من جميع أنحاء المدينة، لما يقدمه من تجربة استثنائية مصممة 
إلعدادهم لمستقبل باهر في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). كما إّن تجربة المدرسة 

تعزز االستفسار واالستكشاف في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتدمج التعبير 
الفني في نفس الوقت من أجل معالجة أنماط التعلم واهتمامات مجتمع التعلم المتنوع. ومن ثّم فإّن مجتمع المدرسة 
المتفرد وتاريخها العتيق ونجاحها المستمر يغذي روح المدرسة المعروفة باسم Meyzeek Mystique (قداسة 

.(Meyzeek

الشعار: متعلمو اليوم هم قادة الغد.

أهم مميزات المدرسة:
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ُتقدِّم برنامج علوم البيئة الجاذب، الذي يسمح  •
للطلب باكتساب مجموعة كبيرة من خبرات 

تعلم علوم البيئة من خلل المختبرات والمشاريع 
والرحلت الميدانية واألنشطة العملية التي تستخدم 

مساحة Moore الخضراء الوفيرة.

•  ،Project Lead The Way (PLTW) ُتقدِّم أنشطة
التي تعزز المشاركة واإلثارة في الفصل الدراسي، 

وتحفز التعاون، وتلهم "لحظات التجلي" والفهم العميق. 
وأثناء مشاركة الطلب في أنشطة PLTW في الهندسة 

والعلوم الطبية الحيوية، ُتقدَّم إليهم إمكانيات يمكنهم التطلع 
إليها في المدرسة الثانوية وما بعدها.

ُتوفِّر فرًصا للتصميم والنمذجة لتطوير فهم الطلب  •
لتأثير اإلبداع واالبتكار في حياتهم.

ُتقدِّم منصة VEX Robotics لتصميم وبناء  •
وبرمجة كائنات العالم الحقيقي، مثل إشارات المرور 

وأكشاك تحصيل الرسوم واألذرع الروبوتية.

الهيكل الفريد المتمثل في مشاركة طلب المدارس  •
اإلعدادية والثانوية لنفس الحرم المدرسي يدعم 

االتساق في التركيز األكاديمي.

تعكس دورات الفنون ذات الصلة التي نقدمها  •
أكاديمياتنا في المدرسة الثانوية ليتمكن الطلب من 
إلقاء نظرة على العروض التي يمكنهم استكشافها 

عند انتقالهم إلى المدرسة الثانوية.

Marion C. Moore School مدرسة

تسجيل الطلب: 2,396
الناظر: تريسي إم هانت  

الهاتف: 485-8304 (502)
 6415 Outer Loop, Louisville, KY 40228 :العنوان

http://moore.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

إّن ثقافتنا في مدرسة Marion C. Moore School تنبع من مهمتنا ورؤيتنا. فنحن نسعى جاهدين ألن نكون 
مدرسة يرغب الطلب في االلتحاق بها، ويتمنى الكبار أن يعملوا فيها، ويفخر المجتمع بحضور أطفالهم فيها. فنحن 
أكبر مدرسة في لويزفيل، ونفخر بأن مدرستنا تضم صفوًفا من الصف السادس إلى الثاني عشر. وهكذا يمكن لطفلك 

أن يبقى معنا لمدة سبع سنوات. وهذه ميزة فريدة لنموذج Moore المدرسي المدمج.

أهم مميزات المدرسة:
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•  (MST) برنامج الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا
الجاذب باإلضافة إلى دورات الهندسة وبرنامج 

المستوى المتقدم.

تضم طلًبا يتحدثون 21 لغة. •

منصة VEX Robotics وبرنامج الهندسة ذويا  •
الشهرة العالمية.

تصنيفات رابطة معلمي الموسيقى في كنتاكي  •
(KMEA) المتميزة في األوركسترا والفرقة 

الموسيقية والجوقة.

مدرسة JCPS الوحيدة التي تضم مجموعة فتيان  •
الكشافة (رقم 491).

•  GE و Faurecia شراكات مجتمعية قوية مع
 Newburg Boys’ and و Appliances
Girls’ Club (نادي نيوبورج للبنين والبنات).

أبطال متعاقبون في كرة القدم وكرة السلة والبيسبول •

تساعد مدرسة Newburg الطلب على التفوق  •
في المسابقات األكاديمية على المستويات المحلية 

واإلقليمية والوطنية.

ُتِقِيم فصًل دراسًيا في الهواء الطلق ودورة لطائرات  •
بدون طيار.

ُتقدِّم أنشطة الكرة الطائرة، والتشجيع، وكرة القدم،  •
وسباق اختراق الضاحية، والبيسبول، والكرة 

اللينة، وكرة السلة، والتنس، والرماية، وكرة القدم 
األمريكية، والرياضات اإللكترونية، والرقص.

•  Verizon بصفتنا إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning، نوفر لجميع الطلب 
أجهزة iPad يحتفظون بها داخل الفصل وخارجه 

وندعمهم بالبيانات شهرًيا.

•  Project Lead the و Verizon شراكة مع
Way (PLTW) أثمرت عن تمويل مختبر ابتكار 

حديث، وتوفير فرص عملية في مجاالت العلوم 
 (STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

والتكنولوجيا الجديدة للطلب.

بفضل شراكتنا المجتمعية مع JAF, Inc.، يوجد  •
في مدرسة Newburg صالون حلقة مرخص 

من الوالية، ويعمل بكامل طاقته، وُيطلق عليه اسم 
.Kutz 4 Kidz

تفخر مدرسة Newburg بشراكاتها المجتمعية مع  •
 Lowe’s و Amazon و Meijer منظمات مثل

و California Closets و Zappos، والتي 
ساعدت في إنشاء SACC - المركز المجتمعي 

لإلنجاز الطلبي داخل مدرستنا. يدعم مركز 
SACC طلبنا وعائلتنا من خلل توفير الملبس 

واألحذية والمنتجات الجديدة في مدرستنا.

Newburg Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 973
الناظر: نيكول أديل 

الهاتف: 485-8306 (502)
 4901 Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 :العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Newburg Middle School اإلعدادية، نهدف إلى إلهام الطلب في سعيهم للحصول على 
المعرفة ونتطلع إلى تعزيز نجاحهم وثقتهم بأنفسهم من خلل العمل الجماعي والتفكير النقدي واالنضباط الذاتي ليصبح 

الطلب أعضاء مساهمين في مجتمعنا العالمي.

الرؤية: نجاح الطلب

أهم مميزات المدرسة:
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ُتقدِّم برنامج الفنون المرئية والمسرحية الجاذب، الذي  •
يتضمن دروًسا سريعة في الفرقة الموسيقية والجوقة 

والرقص والدراما واألوركسترا والفنون المرئية.

ُتقدِّم برنامج المتفوقين والموهوبين الجاذب الوحيد في  •
المدرسة اإلعدادية للطلب الذين يتفوقون في المناهج 

األكاديمية والفنون واإلبداع والقيادة.

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم. •

تستخدم جدواًل مجمًعا يزيد من وقت التدريس ويوفر  •
فرًصا إلثراء أكاديمي إضافي.

ُتقدِّم دروًسا في الجبر 1 والهندسة للحصول على  •
ساعات معتمدة للمدرسة الثانوية.

يشمل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيًل عالًيا  •
العديد من المعلمين المعتمدين من المجلس الوطني 

والمعلمين المعتمدين في تعليم الموهوبين.

•  National ُتوفِّر فرًصا للقيادة الطلبية من خلل
Junior Beta Club (نادي بيتا الوطني 

لطلب المراحل األولى)، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 
الطلب (STLP)، وجمعية كنتاكي لألمم المتحدة 

 ،(KYA) وجمعية كنتاكي للشباب ،(KUNA)
ومشاريع التعلم الخدمي.

ُتقدِّم مجموعة متنوعة من الفرص للتطور البدني  •
والفكري واالجتماعي من خلل أكثر من 40 نشاًطا 

ال منهجًيا في ألعاب القوى والمسابقات األكاديمية 
والنوادي ذات األهمية.

Noe Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 1,354
الناظر: جينيفر كيف  

الهاتف: 485-8307 (502)
 121 West Lee Street, Louisville, KY 40208 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe :الموقع اإللكتروني

التنوع واإلبداع والتميز األكاديمي ــــ تلك هي السمات المميزة لمدرسة Noe Middle School. فمن خلل تقديم 
دورات تتطلب جهًدا كبيًرا واالعتراف بالمواهب الفردية لكل طفل، تعمل مدرسة Noe على إعداد الطلب لمتطلبات 

المدرسة الثانوية وتكريم حماسهم الشبابي ورغبتهم في إحداث فرق في العالم. وتتمثل مهمة Noe في التركيز على 
نجاح الطلب كهدف لجميع األنشطة من خلل بيئة تتمحور حول الطالب، وفريق متعددة التخصصات من المعلمين، 

وجهود تعاونية من الموظفين وأولياء األمور والمجتمع.

الشعار: فرق "واضح" في التعليم!

أهم مميزات المدرسة:
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سماعات رأس Occulus Go للواقع االفتراضي  •
 HTC Vive Pro لمختبر االبتكار، وسماعات

للغمر في الواقع االفتراضي، وطابعات ثلثية 
األبعاد، وأدوات تشفير، وأدوات وسائط رقمية، 

وكاميرات.

•  Verizon بصفتنا إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning، نوفر لجميع الطلب 

أجهزة iPad يحتفظون بها داخل المدرسة 
وخارجها.

تقدم للشباب مزايا وفوائد منهج العلوم والتكنولوجيا  •
والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) في 

بيئة تعليمية أحادية الجنس.

تساعد برامجنا ونوادينا وأنشطتنا الطلب على  •
تعزيز المهارات األكاديمية والقدرات القيادية.

ُتقدِّم المدرسة برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب  •
(STLP)، والترميز، والهندسة الميكانيكية، 

والتصميم الرقمي، والروبوتات، وبرنامًجا موسيقًيا 
كامًل، يضم األوركسترا، وفرقة الجاز، وجوقة 

العرض، وجوقة السفراء.

ُتجَرى تدخلت إضافية كل يوم في القراءة  •
والرياضيات واإلثراء األكاديمي.

ُتنفِّذ الممارسات التصالحية (RP) لتقوية العلقات  •
بين الطلب والموظفين.

ُتَقدِّم برنامج المستوى المتقدم. •

ُتقدِّم برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
والرياضيات (STEAM) الجاذب.

 Frederick Law مدرسة
Olmsted Academy North

تسجيل الطلب: 547
الناظر: تونكيتا رودجرز  

الهاتف: 485-8331 (502)
 4530 Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/olmstednorth :الموقع اإللكتروني

تتمثل مهمتنا في تشجيع استكشاف الوظائف في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 
(STEAM) من خلل تقديم خدمات تعليمية دقيقة وذات صلة ومتأصلة في التفكير النقدي والتعاون واالبتكار. 

ونهدف جميًعا إلى إشراك كل الطلب في العملية التعليمية وإلهامهم وتمكينهم وإعدادهم للمرحلة الجامعية والحياة 
الوظيفة. كما إّن ثقافتنا في مدرسة Olmsted Academy North مدفوعة بمهمتنا المتمثلة في تزويد شبابنا 
بتعليم قوي – يشجع على التعاون واإلدماج من خلل االستكشاف الذي يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والفنون والرياضيات (STEAM) – لرسم مستقبل باهر ومشرق.

الشعار: ابحث عن وجهتك الحقيقية ناحية الشمال

أهم مميزات المدرسة:
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 Frederick Law مدرسة
Olmsted Academy South

تسجيل الطلب: 642
الناظر: أنجيل ألين  

الهاتف: 485-8270 (502)
 5650 Southern Parkway, Louisville, KY 40214 :العنوان

www.OASbrave.com :الموقع اإللكتروني

 Frederick Law Olmsted إلى جانب كفاءتهن األكاديمية في المواد األساسية، ستتمتع الطالبات في مدرسة
Academy South بإتقان مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، وفهم الفنون 

وتقديرها، والقدرة على تقديم خدمة ذات مغزى لمجتمعاتهن المتنوعة. إذ تتمثل رؤيتنا في أن تتخرج كل فتاة من مدرسة 
Olmsted Academy South وهي مسلحة بمهارات القرن الحادي والعشرين من خلل التعليم القائم على العلوم 

.(STEAM) والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات

أهم مميزات المدرسة:

مدرسة إعدادية عامة للبنات •

ُتقدِّم أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
والرياضيات (STEAM) الخاصة بالطالبات منهًجا 

أساسًيا قائًما على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
والرياضيات (STEAM) ودورات تقنية مبتكرة وفنون 

مرئية ومسرحية.

تشمل دورات التكنولوجيا الروبوتات، و FUSE، و  •
 Project Lead The والبرمجة، و ،TechFit

Way (PLTW)، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب 
(STLP)، والوسائط المتعددة.

ُتقدِّم مجموعة من الفنون المرئية والمسرحية، مثل  •
الفرقة الموسيقية والجوقة واألوركسترا والبيانو والفنون 

المتقدمة.

تشمل النوادي والرياضات الفريق األكاديمي، والنادي  •
البيئي، ونادي الدراجات، ونادي التصوير الفوتوغرافي، 
ونادي الكتاب، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة القدم، 

والكرة اللينة، والرقص، والتشجيع، وفريق الرقص 
بالخطوات.

تشمل برامج الشراكة المجتمعية برنامج قيادة المرأة،  •
و Girls on the R.I.S.E. (إحداث ثورة في 
التفسيرات من خلل التعبير عن الذات)، وبرنامج 
 Young Authors القيادة االقتصادية للمرأة، و

Greenhouse (بيت المؤلفين الشباب)، وجمعية 
كنتاكي لألمم المتحدة (KUNA)، وبيتا، ومركز كنتاكي 

للعلوم، وشراكة أكاديمية ميرسي للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات (STEM)، وشراكة 

فتيات كشافة كنتاكيانا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
.(STEM) والرياضيات

أول مدرسة جاذبة معتمدة على المستوى الوطني في  •
 Magnet Schools of America كنتاكي ضمن

(مدارس أمريكا الجاذبة).

•  Olmsted Academy يوجد مع طالب في مدرسة
South (OAS) جهاز مخصص له في كل الحصص. 

وهذا بدوره يوفر لطلبنا نظاًما أساسًيا للتعلم الرقمي 
ومعلمين ينفذون التعلم الرقمي من خلل مجموعة من 

البرامج في جميع مجاالت المحتوى.
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استكشاف المسارات: أول مدرسة إعدادية من نوعها  •
تقدم نظام استكشاف المسارات الخاص بأكاديميات 

لويزفيل. وبرامجنا المبتكرة تدعم استكشاف الطلب 
الهتماماتهم وكفاءاتهم. وِفَرقنا الفريدة متميزة أيًضا 

في كل مسار يتم اختياره.

 الروبوتات والهندسة  °
(برنامج VEX Robotics حديث وفرق 

منافسة).

 علوم الرعاية الصحية  °
(التمريض، اإلنعاش القلبي الرئوي، التشريح، 

المباحث الطبية).

 الوسائط المتعددة لألعمال  °
(الوسائط الرقمية، والفنون الجرافيكية، ومحو 

األمية المالية).

التعلم الخدمي: نمّكن الطلب من خلل المشاريع  •
التعليمية الخدمية المجتمعية المتعددة التخصصات 

وفرص الرحلت الميدانية ذات القيمة.

الدعم: نتيح فرص اإلثراء والتدخل التي ال تنقطع  •
في جميع أوقات نجاح الطالب (SST). ولدينا أيًضا 

ممارس صحة نفسية داخلي ومركز موارد أسرية 
.(FRC)

المرافق الجديدة: لدينا بنايات حديثة وصديقة للبيئة  •
ومزودة بتقنيات عالية.

Sixth-Grade Academy )أكاديمية الصف  •
السادس(: نضع طلب الصف السادس في جناح 

منفصل لتسهيل انتقالهم إلى المدرسة اإلعدادية ونوفر 
لكل طالب فريًقا من أجل بناء المجتمع.

الفنون: نقدم برامج الفرقة الموسيقية واألوركسترا  •
والجوقة والفنون المرئية والمسرح الحائزة على 

جوائز.

ألعاب القوى: نستضيف برنامًجا رياضًيا ناجًحا يتيح  •
فرًصا لكل رياضات المدارس اإلعدادية في منطقة 

 Jefferson County Public Schools
(JCPS) التعليمية.

األنشطة اللمنهجية: جوقة كابيل، والفريق  •
األكاديمي، ونادي األنمي، و MLKU (اتحاد الطلب 

السود)، و Best Buddies (أفضل األصدقاء)، 
وفريق الشطرنج، والترميز، والطبخ، والدراما، 
 Fellowship of Christian Athletes و

 Girls on the (زمالة الرياضيين المسيحيين)، و
R.I.S.E.، و GSTA، ونادي هاري بوتر، و 

Junior Beta Club (نادي بيتا لطلب المراحل 
 RAMcast األولى)، والوسطاء األقران، وفريق
 Rampage للجاز، و Ramsey للبث، وفرقة

Steppers، و Star Wars Club (نادي حرب 
النجوم)، ومجلس الطلب، وجمعية الفنون المرئية، 

ولجنة صوت الطلب، والمزيد.

Ramsey Middle School مدرسة

تسجيل الطلب: 1,060 
الناظر: الدكتورة تيرا جرينويل  
الهاتف: 485-8391 (502)

 6409 Gellhaus Lane, Louisville, KY 40299 :العنوان
jcps-ramsey.campuscontact.com :الموقع اإللكتروني

المهمة: توفير تجربة تعليمية استثنائية إلعداد الطلب إلرضاء شغفهم من خلل تخريج متعلمين متمكنين وقادة 
ذوي عقلية خدمية ومواطنين مسؤولين عالمًيا

الرؤية: ستكون مدرسة Ramsey Middle School المدرسة اإلعدادية األولى في منطقة JCPS التعليمية.

كنالشعار: اخدم لتكون عظيًما!
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Stuart Academy مدرسة

تسجيل الطلب: 830
الناظر: مونيكا هنتر 

الهاتف: 485-8334 (502)
 4603 Valley Station Road, Louisville, KY 40272 :العنوان

sites.google.com/view/froststuart/home :الموقع اإللكتروني

بالشراكة مع المجتمع، تتمثل مهمة مدرسة Stuart Academy في تمكين الطلب من أن يكونوا قادة القرن 
الحادي والعشرين المستعدين لللتحاق بالمدرسة الثانوية.

الشعار: نعيد تجديد التعلم!

أهم مميزات المدرسة:

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم لطلب الصفين السابع  •
والثامن فقط.

ُتقدِّم مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية  •
واللمنهجية التي ُتعد من بين األفضل في المنطقة 

التعليمية.

ُتقدِّم مخبر لياقة بدنية بأحدث المعدات في دروس  •
.(PE) التربية البدنية

ُتتيح فرًصا لمشاركة اآلباء في الليالي المخصصة  •
لهم، والمحادثات التي ُتجرى عبر اإلنترنت مع 

المدير وفريق القيادة، والرحلت الميدانية، والتطوع، 
واجتماعات اآلباء والمعلمين.

تضم فصواًل دراسية أصغر من معظم المدارس  •
اإلعدادية، وتوفِّر فرًصا للتعلم القائم على المشاريع، 

وتتيح لجميع الطلب إمكانية الوصول إلى 
التكنولوجيا، وتركز تركيًزا استراتيجًيا على التدخل 

واإلثراء األكاديمي والسلوكي واالجتماعي والعاطفي 
االستباقي والداعم.

ُتقدِّم برامج الفرقة الموسيقية واألوركسترا والجوقة  •
وبرامج نادي البنين والبنات.

•  Verizon بصفتنا إحدى مدارس برنامج
Innovative Learning، نوفر لجميع الطلب 

أجهزة iPad يحتفظون بها داخل المدرسة وخارجها 
طوال العام الدراسي.

ُتقدِّم برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون  •
.(STEAM) والرياضيات
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 Western Middle مدرسة
School for the Arts

تسجيل الطلب: 708
الناظر: هولي سميث  

الهاتف: 485-8345 (502)
 2201 West Main Street, Louisville, KY 40212 :العنوان

www.westernmiddlearts.com :الموقع اإللكتروني

•  Verizon Innovative إحدى مدارس برنامج
.Learning

•  Western استكشاف المسارات: ُتعتبر مدرسة
Middle School for the Arts أول مدرسة 
إعدادية من نوعها تقدم نظام استكشاف المسارات 
الخاص بأكاديميات لويزفيل! وتدعم برامجنا الفنية 
والمبتكرة الخيارات الوظيفية التي تتضمن ما يلي:

التصميم والتواصل (اإلنتاج والتصميم  °
المسرحي، والكتابة اإلبداعية، وصناعة األفلم).

البناء واإلبداع (كتابة األغاني الرقمية، وتصميم  °
الرقصات، وفرق الموسيقى التقليدية والناشئة).

ُتقدِّم برنامج المستوى المتقدم وأنشطة البرمجة  •
للطلب المتفوقين والموهوبين.

ُتعتبر مدرسة جاذبة للفنون المرئية والمسرحية  •
على مستوى المنطقة التعليمية.

ُتعتبر موسيقى اآلالت والموسيقى الصوتية  •
والرقص والدراما والفنون المرئية جزء ال يتجزأ 

من يوم كل طالب.

يشارك الطلب في العروض المسرحية وغيرها  •
من المعارض المفتوحة للجمهور على مدار العام.

تشمل فرص القيادة الطلبية نادي بيتا ومجلس  •
الطلب وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطلب 

.(STLP)

ُتقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية، مثل نادي  •
التصوير الفوتوغرافي، ونادي الفنون الجميلة 
لألطفال، و Project Lit، وفريق الرقص، 

وفريق الرقص بالخطوات، ونادي الِشعر، ونادي 
الكتاب السنوي، والروبوتات، وكرة السلة، 

والتشجيع، ومجموعة الرقص، ونادي الكرة 
الطائرة، وكرة القدم، وسباقات المضمار.

ُتعتبر مدرسة مجتمعية بها مجموعة متنوعة من  •
البرامج لجميع أفراد األسرة.

إّن مهمتنا في مدرسة Western Middle School for the Arts تتمثل في تعليم الطلب وإلهامهم من 
خلل األداء في المناهج األكاديمية والفنون من أجل إعدادهم ليكونوا مواطنين ناجحين وعطوفين ومبدعين في 

عالمنا المتنوع. ومن أجل ذلك، نسعى جاهدين لنصبح مدرسة تتميز بجودة األداء، وتعزز اإلبداع والخيال، 
وتدعم رغبات طلبنا في التفوق في كل من المناهج األكاديمية والفنون المرئية والمسرحية.

الشعار: حيث يمثل األداء كل شيء

أهم مميزات المدرسة:
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 Westport Middle مدرسة
School

تسجيل الطلب: 1,130
الناظر: جودي زيلر  

الهاتف: 485-8346 (502)
 8100 Westport Road, Louisville, KY 40222 :العنوان

www.westportmiddle.com :الموقع اإللكتروني

إننا، في مدرسة Westport Middle School اإلعدادية، نؤمن بأنه يمكننا إلهام كل طالب من خلل 
ره األكاديمي والفردي. وتتمثل مهمتنا في تدريب الطلب وتدريب بعضنا  توفير بيئة آمنة وحاضنة تعزز تطوُّ

البعض بشكل تعاوني لبناء مجتمع تعليمي متسق. وهذا يعكس قيمنا األساسية المتمثلة في االتساق والترابط 
والتعاون والتدريب.

أهم مميزات المدرسة:

ُتقدِّم برنامج Montessori الجاذب (انظر  •
الصفحة 47 لمزيد من التفاصيل حول هذا 

البرنامج).

ُتقدِّم منهج الرياضيات التوضيحية، وهو منهج  •
قائم على البحث.

ُتعتبر مدرسة Westport جزًءا من مشروع  •
استكشاف مسارات األكاديميات الخاص بمنطقة 
JCPS التعليمية، الذي يسمح للطلب باختيار 

مسار دروس فنون ذي صلة ومتوافق مع 
اهتمامات الطلب وأكاديميات لويزفيل للمدارس 

الثانوية. وتشمل هذه الفرص األوركسترا، 
والفرقة الموسيقية، وموسيقى الكورال، 

 ،(PE) والدراما، والرقص، والتربية البدنية
والعلوم الصحية، والروبوتات، والترميز، 

والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
(STEM)، والتكنولوجيا العامة، والخيارات 

الوظيفة، والتاريخ األفريقي األمريكي، وفرص 
.Best Buddies الفن المرئي، وبرامج مثل

ُتعتبر مدرسة شراكة مميزة في جامعة لويزفيل  •
.(UofL)

ُتقدِّم أنشطة المنهجية ورياضية مكثفة، مثل  •
فريق الروبوتات وكرة القدم والفريق األكاديمي 
والكرة اللينة وكرة القدم األمريكية واللكروس.

ُتقدِّم برامج استشارية توفر دعًما للطلب من  •
خلل دروس وتمارين بناء الفريق والمجتمع 
التي تركز على الجانب االجتماعي والعاطفي.

توفر أنظمة اإلثراء والتدخل المستمرة لدعم  •
إتقان الطلب للتعلم.

كن
لس

ن ا
وي

عنا
ة ل

ص
ص

مخ
 ال

س
ار

مد
ال



34   اختيارات المدرسة اإلعدادية

ًما على المدرسة بأكملها لمنهج دراسي فريد من نوعه. كما إنها ُتقدِّم تعليًما  تقدم المدارس الجاذبة أسلوًبا ُمعمَّ
متخصًصا وقائًما على الموضوع ويلبي اهتمامات الطلب ومواهبهم وقدراتهم. كما تستقطب المدارس الجاذبة 

الطلب من شتى الخلفيات االجتماعية واالقتصادية واألعراق ومستويات التحصيل األكاديمي داخل المنطقة 
التعليمية.

تختلف المدارس التقليدية الجاذبة عن مدارس الجاذبة األخرى من حيث إنها تضمن للطلب االستمرار فيها من 
الروضة وحتى الصف الثاني عشر. فالطلب الذين يتم قبولهم في إحدى المدارس التقليدية الجاذبة يستمرون في هذه 
 JCPS المدراس حتى يكملوا تعليمهم، وال يحتاجون إلى إعادة التقديم للستمرار فيها ما داموا متواجدين في منطقة

التعليمية.

وُيرج العلم بأن البرنامج التقليدي يوفر بيئة تعليمية عالية التنظيم، ومعتِمدة على مبدأ العودة إلى األساسيات، وتتميز 
بما يلي:

التركيز على المواد األساسية والدورات الدراسية التي تناسب مستوى الصف. •

زيادة التركيز على المعايير األكاديمية العالية والسلوك السليم والمواطنة وتطوير االنضباط الذاتي. •

فصول دراسية منظمة تتطلب واجبات منزلية ليلية والتزاًما صارًما بقواعد المدرسة (بما فيها قواعد اللباس). •

العمل وفق مهمة تركِّز على األساليب التعليمية التي تساعد الطلب على بناء  •
المعرفة األساسية واكتساب كفاءة عالية في المهارات األساسية.

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

المدارس الجاذبة

ل بد من تقديم طلب بالنسبة لجميع الطلب الراغبين في االلتحاق بالمدارس أو البرامج 
الجاذبة، باستثناء الطلب المسجلين حالًيا في مدرسة ابتدائية تقليدية جاذبة ويرغبون في 

االستمرار في مدرسة إعدادية تقليدية جاذبة مخصصة لعناوين سكنهم.

حقائق سريعة

*J. Graham Brown School يتم توفير وسائل النقل لجميع المدراس، باستثناء مدرسة

3 المدارس الجاذبة
• J. Graham Brown School مدرسة

• W.E.B. DuBois Academy مدرسة

• Grace James Academy of Excellence مدرسة

3 مدارس تقليدية جاذبة
• Barret Traditional مدرسة

• Jefferson County Traditional مدرسة

• Johnson Traditional مدرسة

تضم منطقة JCPS التعليمية ست مدارس جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية في مستوى المدرسة اإلعدادية:
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معلومات مهمة

أشقاء طلب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ل يحصلون على أي أفضلية في  •
عملية التقديم. ومع ذلك، فإن طلبات التقديم الخاصة باألشقاء الذين يتشاركون نفس 

تاريخ الميلد (التوائم الثنائي أو الثلثي أو غير ذلك) ويتقدمون بطلب لمدرسة جاذبة 
سيتم التعامل معها على أنها طلب واحد. وفي هذه الحاالت، ال يزال يتعين على الوالدين 

تقديم طلب منفصل لكل طفل.

قد تطلب المدارس الجاذبة معلومات إضافية كجزء من عملية التقديم، مثل عينة من  •
عمل الطالب أو درجات اختباراته. وإذا طلبت مدرسٌة معلوماٍت إضافية، ُيرجى الرد 
عليها فوًرا وإرسال المعلومات إليها مباشرًة. حيث سُتعَتبر الطلبات غير مكتملة إذا لم 

يتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى المدرسة.

الطلب المسجلون في مدرسة إعدادية تقليدية جاذبة ينتقلون مباشرًة للحضور في  •
 إحدى مدرستين ثانويتين تقليديتين جاذبتين في منطقة JCPS التعليمية: 

 .Louisville Male High أو مدرسة Butler Traditional School مدرسة
وسيوضح طلب المدارس التقليدية تفضيلهم المدرسي في الصف الثامن.
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ُتقدِّم تعليًما عالي الجودة في المواد األساسية. •

تقليد طويل األمد من األداء األكاديمي األعلى تقييًما. •

التركيز على التعلم الخدمي في جميع أنحاء المدرسة  •
من خلل برنامج Barret Cares (اهتمامات 

Barret) الذي يتيح للطلب فرًصا لخدمة المجتمع.

فرص فنية ذات صلة ومتميزة في الفن، والجوقة،  •
والموسيقى، والفرقة الموسيقية، واألوركسترا، 

والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
(STEM)، والتربية البدنية (PE)، والصحة.

ألعاب قوى حائزة على جوائز، وبطوالت على  •
مستوى المنطقة التعليمية والوالية في كرة السلة 

وكرة القدم والتنس والكرة الطائرة والهوكي الميداني 
والبيسبول والتشجيع والرقص والجولف.

الملفات التعريفية للمدارس الجاذبة

 Barret Traditional مدرسة
Middle School

تسجيل الطلب: 636
الناظر: ايمي سترايت  

الهاتف: 485-8207 (502)
 2561 Grinstead Drive, Louisville, KY 40206 :العنوان

http://barret.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

توفر مدرسة Barret Traditional Middle School بيئة منظمة تسمح لكل طالب بتحقيق أفضل ما لديه من 
إمكانات وتطور مهاراته ليصبح متعلًما مدى الحياة في عالم متنوع ثقافًيا ومتغير باستمرار. وتتمثل مهمتنا في تعليم 
طلبنا مبادئ السعي وراء التميز وإظهار التعاطف وتحمل المسؤولية الشخصية وتعزيزي ثقافة االحترام من خلل 

خدمة اآلخرين.

الشعار: تقليد من التميز

أهم مميزات المدرسة:
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مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية تقدم  •
خدماتها من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

يشارك الطلب في منهج فنون ليبرالية متناسق،  •
وتحضيري للكلية، ومستِند إلى مبادئنا األربعة 
للتعلم الذاتي التوجيه: وتلتزم المدرسة بمبادئ 

االستقلل والتعاطف والمبادرة واالبتكار.

ُتَقدِّم برنامًجا أكاديمًيا يركز على االرتقاء  •
بالمفكرين النقديين والمنفتحين والمبدعين الذين 

يرغبون في المخاطرة ويتوقون إلى اكتساب 
معارف ومهارات جديدة.

توفر بيئة تعليمية تعمل على النهوض باألشخاص  •
الرحيمين والمتسامحين والمحترمين الذين ُيقدِّرون 
قيمة التنوع الثقافي ويساهمون في رفعة المجتمع.

من المتوقع أن ينجح األداء األكاديمي المناسب  •
لمستوى الصف والمهارات االجتماعية المناسبة 

للعمر في هذه البيئة التعليمية غير الرسمية.

يشارك الطلب في برنامج P.I.R.A.T.E. الذي  •
يخصص جهاًزا تكنولوجًيا لكل طالب، والذي 
يتم من خلله إصدار جهاز iPad أو جهاز 

Chromebook للطالب الستخدامه في التعلم.

تتم جدولة دروس الطلب باستخدام جدول مجمع  •
مدة الدرس فيه 90 دقيقة.

ُتتاح للطلب الفرصة ألخذ دورات للحصول على  •
ساعات معتمدة للمدرسة الثانوية في وقت مبكر من 

الصف السابع.

 J. Graham Brown مدرسة
School

تسجيل الطلب: 738
الناظر: أنجيل بارسونز  

الهاتف: 485-8216 (502)
 546 South First Street, Louisville, KY 40202 :العنوان

http://www.mybrownschool.org :الموقع اإللكتروني

التعلم الذاتي التوجيه: إّن مدرسة J. Graham Brown School، التي تعتبر المدرسة الجاذبة األصلية، هي 
مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية، تقدم خدماتها للطلب الذين يزدهرون في بيئة تعلم ذاتي توجيه. 
وتتمثل مهمتها في تنمية التفكير اإلبداعي وتعزيز االستقلل والتعاطف والمبادرة داخل بيئة تعليمية مستجيبة 

ثقافًيا. ويتميز طلب مدرسة J. Graham Brown School "بالعقول الواعية والقلوب المثقفة" التي يتميز 
بها المتعلمون الطالبون للعلم مدى الحياة والذين يوجهون أنفسهم بأنفسهم.

أهم مميزات المدرسة:
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مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية. •

تضمن المدرسة حصول كل طالب على جهاز  •
تكنولوجي شخصي (Chromebook أو 

.(iPad

تعتمد مدرسة DuBois Academy على  •
البحث القائم على األدلة والتدريس المستجيب 

ثقافًيا إلشراك الطلب بنشاط أثناء تطورهم 
كمتعلمين وشباب مدركين لذواتهم. وتؤكد 

المبادئ األساسية التي تتبعها المدرسة على محو 
األمية والحساب والعلوم االجتماعية واستخدام 

التكنولوجيا والتحدث بلغة أجنبية.

ُيعلن الطلب عن فخرهم من خلل التركيز على  •
سمات القيادة، مثل المثابرة والمرونة والمبادرة 

واالنضباط والتعاطف.

 W.E.B. DuBois مدرسة
Academy

تسجيل الطلب: 600
الناظر: روبرت جان  

الهاتف: 485-7600 (502)
3307 East Indian Trail, Louisville, KY 40213 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy :الموقع اإللكتروني

مدرسة جاذبة للبنين: تعتبر مدرسة W.E.B. DuBois Academy مدرسة إعدادية مبتكرة تم افتتاحها 
خلل العام الدراسي 19-2018. وبما إنها تفتح أبوابها لجميع الطلب الذكور، فإنها توفر بيئة تعليمية مبتكرة، 

س فيها منهج قوي وجذاب يركز على الثقافة األفريقية وغيرها من الثقافات. وتتمثل مهمة المدرسة في  وُيدرَّ
إشراك الطلب، وإزالة الحواجز، وتمكين كل شاب من تحقيق التميز. كما إننا نضمن االرتقاء بجميع الطلب 

اء وكتَّاًبا ومتحدثين أكثر مهارة، وحتى يصبحوا أيًضا قدوة ُيحتذى بها  حتى يصبحوا علماء رياضيات وقرَّ
ومستمعين وقادة في منازلهم ومجتمعاتهم.

أهم مميزات المدرسة:



منطقة Jefferson County Public Schools التعليمية   39

مدرسة جاذبة على مستوى المنطقة التعليمية تقبل  •
طلب الصف السادس والسابع والثامن للعام 

الدراسي 2022-23.

ُتقدِّم جهاًزا تكنولوجًيا لكل طالب باعتبارها إحدى  •
 Verizon Innovative مدارس برنامج

.Learning

تتَّبع ممارسات التعلم غير التقليدي والصارم  •
والقائم على البحث والقائم على األدلة والذي 

يتمحور حول الطالب.

ُتركِّز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة  •
والرياضيات (STEM) في المناهج الدراسية 

وُتِقيم شراكات متخصصة ومتعددة في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

.(STEM)

تتيح فرص االستكشاف الوظيفي خارج أسوار  •
المدرسة (الرحلت الميدانية الشهرية، ونزهات 

يوم السبت، وتجارب التعلم االفتراضي).

ُتقدِّم مجموعة من األنشطة اللمنهجية بناًء على  •
اهتمام الطلب وطلبهم (مثل، العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات (STEM)، والرياضة، 
والفنون).

يتم دعم أصوات الطلب ومناصرتهم ومنصات  •
التعلم الخدمي من خلل فرص التعلم القائم على 

المشكلت/المشاريع.

 Grace James مدرسة
Academy of Excellence

تسجيل الطلب: 300
الناظر: روندا كوسبي  

الهاتف: 485-8123 (502)
 1615 West Broadway, Louisville, KY 40203 :العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us :الموقع اإللكتروني
/grace-james-academy-of-excelle/home

مدرسة جاذبة خاص بجنس معين تركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 
)STEAM( في الثقافة األفريقية: تعزز مدرسة Grace James Academy of Excellence التميز 

األكاديمي في بيئة مبتكرة وغير تقليدية ومتعددة الثقافات ومخصصة لجنس معين. وتوفر المدرسة مساحات 
تعلم تحويلي يتم فيها تمكين الفتيات المتميزات في الرياضيات والعلوم (GEMS) كعناصر تغيير وهن يتعلَّمن 

منهًجا قوًيا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) من خلل عدسة تركز على 
الثقافة األفريقية. وتأتي الشمولية والتمكين في طليعة ثقافة المدرسة التي تركز على النجاح االجتماعي والعاطفي 

من خلل قيم التعاون والمرونة واألصالة والرغبة والسرد (CROWN) من خلل نهج تآخي موحد. 
وستتحلى كل فتاة متميزة في الرياضيات والعلوم (GEM) بقيم التعاون والمرونة واألصالة والرغبة والسرد 

(CROWN) في Grace James Academy of Excellence! هل أنِت مستعدة للنضمام إلى نهج 
التآخي؟

الشعار: كن شجاًعا، كن قائًدا، كن نفسك!

أهم مميزات المدرسة:
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ُتقدِّم تعليًما تقليدًيا. •

ُتقدِّم برنامًجا وطنًيا سنوًيا. •

ال يزال حضور الطلب من أعلى المعدالت بين  •
المدارس اإلعدادية في المنطقة التعليمية.

ُتقدِّم مجموعة كبيرة من األنشطة وألعاب القوى،  •
 ،(STLP) مثل برنامج قيادة تكنولوجيا الطلب

والروبوتات، والمجلس االستشاري لمركز خدمات 
الشباب (YSC)، والمسرح الموسيقي، ونادي بيتا، 
والنادي الفني، وكرة السلة، وكرة القدم، والتشجيع، 

والهوكي الميداني، وكرة القدم األمريكية، وفريق 
الرقص، وسباق اختراق الضاحية، وسباقات 

المضمار، والبيسبول، والكرة اللينة، والمصارعة، 
والسباحة، والرماية.

ُتقدِّم برامج الفرقة الموسيقية والجوقة واألوركسترا  •
الحائزة على جوائز.

 Jefferson County مدرسة
Traditional Middle School

تسجيل الطلب: 885
الناظر: برنت كونر 

الهاتف: 485-8272 (502)
 1418 Morton Avenue, Louisville, KY 40204 :العنوان

http://jctms.jcps.schooldesk.net :الموقع اإللكتروني

 Jefferson County Traditional Middle School يتقاسم الموظفون واآلباء والمجتمع في مدرسة
(JCTMS) مسؤولية تعليم طلبنا. ويعملون مًعا لتحقيق أعلى التوقعات األكاديمية في بيئة منظمة تعزز المواطنة 

وضبط النفس والوطنية واحترام الجميع. كما إننا نتطلع إلى أن تكون JCTMS مدرسة استثنائية ملتزمة بتزويد 
الطلب بالمهارات والمعارف والسلوكيات الضرورية لضمان استعدادهم للمستوى األكاديمي التالي وأن يصبحوا 

مواطنين مسؤولين في مجتمعنا.

الشعار: حيث احترام التعليم التقليدي وبزوغ شمس المستقبل

أهم مميزات المدرسة:
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توفِّر تعليًما تقليدًيا يركز على المعايير األكاديمية  •
العالية والسلوك السليم والمواطنة وضبط النفس 

وقيم الفخر بالمدرسي كل يوم.

ُتقدِّم العديد من األنشطة الطلبية، مثل  •
الفرقة الموسيقية، واألوركسترا، والشطرنج، 

والروبوتات، والفريق األكاديمي، والفريق 
 Lyman األخضر، ومنهج العدالة االجتماعية، و
T. Johnson Spirit of the Drum (روح 
الطبلة لليمان تي جونسون، والخيارات الوظيفية، 

والقيادة الطلبية، والجبر 1.

توفِّر فرًصا للقيادة الطلبية، بما في ذلك برنامج  •
قيادة تكنولوجيا الطلب (STLP) والمعلمين 
النظراء و Jag Ambassadors (سفراء 

.(Jag

ُتقدِّم مجموعة من األنشطة الرياضية، مثل  •
التشجيع، وفريق الرقص، وفريق الرقص 

بالخطوات، وسباق اختراق الضاحية، وكرة 
السلة للبنين والبنات، وكرة الطائرة للبنات، 
والكرة اللينة للبنات، وكرة البيسبول للبنين، 

وسباقات المضمار، وكرة القدم.

عروض الدورات الجديدة: الدراسات العالمية،  •
ودراسات الزمالة في العلوم (AA)، ودروس 

العدالة االجتماعية، والكتاب السنوي/النشر.

 Johnson Traditional مدرسة
Middle School

تسجيل الطلب: 839
الناظر: أبريل بروكس  

الهاتف: 485-8277 (502)
 2509 Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 :العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson :الموقع اإللكتروني

تلتزم مدرسة Johnson Traditional Middle School بإنشاء مجتمع آمن يتم فيه احترام جميع 
المراهقين والبالغين وتمكينهم ليصبحوا متعلمين وقادة مدى الحياة. وبما إننا مدرسة تقليدية، فإّنا ملتزمون 
بترسيخ مفاهيم الِمنح والوطنية والمجاملة واالحترام والمسؤولية والمواطنة. كما إننا نسعى جاهدين لكي 

يحقق كل طالب أعلى كفاءة ممكنة في المهارات األساسية، وأفضل مستوى في المواطنة، والقيم األخلقية 
والروحية، والمسؤولية عن السلوك الشخصي، وروح اإلنجاز الفردي، والمنافسة.

الشعار: JTMS - حيث المساواة واالهتمام بالجميع!

أهم مميزات المدرسة:
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ما هي برامج الجاذبة، وكيف تختلف عن المدارس الجاذبة؟ 
تركز البرامج الجاذبة على موضوع معين (مثل التكنولوجيا) أو توفر بيئة تعليمية متخصصة 

(مثل فصول البنين فقط أو البنات فقط). ويصبح الطالب الذي يتم قبوله في برنامج جاذب طالًبا 
منتظًما في المدرسة التي تقدم هذا البرنامج ويحضر فيها جميع الدروس. وتقبل بعض البرامج 

الجاذبة الطلبات المقدمة من الطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية؛ ويقبل البعض اآلخر 
الطلبات المقدمة من الطلب من مناطق محددة.

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

البرامج الجاذبة

وسائل النقل متوفرة*ال بد من تقديم طلبحقائق سريعة

معلومات مهمة

قد تطلب البرامج الجاذبة معلومات إضافية كجزء من عملية التقديم، مثل عينة من 
عمل الطالب أو درجات اختباراته. وإذا طلبت مدرسٌة معلوماٍت إضافية، ُيرجى الرد 

عليها فوًرا وإرسال المعلومات إليها مباشرًة. سُتعتبر الطلبات غير مكتملة إذا لم يتم تقديم 
المعلومات المطلوبة.
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هندسة الفضاء الجوي
م مدرسة Academy @ Shawnee هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتقدِّ

ُيشِرك هذا البرنامج الطلب في منهج علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون ورياضيات (STEAM) قائم على المشاريع 
ومصمم لربط مجاالت المحتوى من خلل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM). يشارك 

جميع الطلب في منهج Project Lead The Way (PLTW) Gateway to Technology الوطني وبرامج 
مركز Challenger Learning Center التعليمي.

القيادة الرقمية والعالمية
م مدرسة Thomas Jefferson هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتقدِّ

إلى جانب التركيز على القيادة في العصر العالمي والرقمي واالستعداد الجامعي/الوظيفي، يطور هذا البرنامج مجموعات 
المهارات الواقعية للطلب. فيتعلمون التواصل بشكل فعال، والتعاون لتعزيز التفاهم بين الثقافات، وحل المشاكل، 

وتقييم القرارات األخلقية، واستخدام تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين الرقمية في نفس الوقت. وُتتاح للطلب فرصة 
تخصيص مسار وفًقا الحتياجاتهم واهتماماتهم األكاديمية الفردية. وأثناء اجتياز الطلب لعروض الدورات التدريبية 

المكثفة، يواصلون تركيزهم على القيادة ويكتسبون أيًضا معرفة وخبرة إضافية في مساراتهم المختارة بشكل فردي، والتي 
تتوج بتجربة متقدمة لعرض تعلم الطلب في بيئة واقعية.

التعليم البيئي
م مدرسة Marion C. Moore هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية، ولكن يتم  المدرسة: ُتقدِّ

توفير وسائل النقل للطلب الذين يعيشون في المنطقة القريبة من المدرسة فقط.

يدمج هذا البرنامج المفاهيم الفيزيائية والبيولوجية مع دراسة البيئة وإيجاد حلول للمشاكل. ويتم تطبيق الدروس من خلل 
التحقيقات الخارجية والدراسات الميدانية. ويتعلم الطلب التفكير النقدي بشأن التفاعلت البشرية مع الطبيعة وكيف 

يصبحون مواطنين عالميين. ويتيح هذا البرنامج الذي تبلغ مدته 12 أسبوًعا للطلب المشاركة في مجموعة كبيرة من 
تجارب تعلم العلوم البيئية من خلل المختبرات والمشاريع والرحلت الميدانية واألنشطة العملية التي تستخدم مساحة 
 Moore الخضراء الوفيرة. وبعد االنتهاء من البرنامج، تتاح للطلب الذين يلتحقون بالمدرسة الثانوية في Moore

الفرصة للستمرار في مسار أنظمة التكنولوجيا الزراعية، من بين مسارات أخرى.

الملفات التعريفية للبرامج الجاذبة
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الفنون الجميلة
م مدرسة Highland هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية، ولكن يتم  المدرسة: ُتقدِّ

توفير وسائل النقل للطلب الذين يعيشون في المنطقة القريبة من المدرسة فقط.

يمكن للطلب االنضمام إلى برنامج موسيقي حائز على جوائز يتكون من موسيقى الكورال والفرقة الموسيقية 
واألوركسترا. ويوفر برنامج الفنون المرئية للطلب دراسة متخصصة ومكثفة في الفنون المرئية (ثنائية 

وثلثية األبعاد)، ويتم تشجيع الطلب على المشاركة في المعارض المجتمعية وفرص األداء.

المدارس المخصصة لجنس معين والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
)STEAM( والرياضيات

 Olmsted المخصصة للبنين( ومدرسة( Olmsted Academy North م مدرسة المدرسة: ُتقدِّ
Academy South )المخصصة للبنات( هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.

تعمل المدارس المخصصة لجنس معين على إعداد الشباب والشابات من خلل منهج أكاديمي قوي يركز 
على استخدام مهارات الجيل التالي. ويتم التركيز على تطوير القيادة الذي يدمج الهندسة والتكنولوجيا والفنون 

والعلوم اإلنسانية والتعلم الخدمي في بيئة متنوعة.

تقدم مدرسة Olmsted Academy North (المخصصة للبنين) منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والفنون والرياضيات (STEAM) التعليمي الذي يستخدم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 

(STEAM) كنقاط وصول لتوجيه استفسارات الطلب ونقاشاتهم وتفكيرهم النقدي. بينما ُتشِرك مدرسة 
Olmsted Academy South (OAS) الطالبات في تعليم منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
والرياضيات (STEAM) المضمن في المواد األكاديمية األساسية وفي استراتيجيات التعلم المختلفة، بما في 

ذلك التعلم المخصص للطالب والخيارات القائمة على المشاريع.

المتفوقون والموهوبون
م مدرسة Noe هذا البرنامج للطلب على مستوى المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتقدِّ

إّن برنامج المتفوقين والموهوبين الجاذب مصمم لتلبية االحتياجات الفريدة للمتعلمين المتميزين من خلل اختيار 
الطلب والتعليم القائم على المشاريع وفرص القيادة. وُيتوقع من الطلب التفوق على مستوى الصف الدراسي 

وفًقا لمعايير كنتاكي األكاديمية (KAS) وتعميق فهمهم من خلل التعليم الموجه نحو أساليب التعلم المفضلة 
لديهم. وتعمل التوقعات األكاديمية القوية والتسارع والمهام الفردية واألقران على تعزيز المواهب األكاديمية 

واإلبداعية للطلب.
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الدراسات الدولية
م مدرسة Highland هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتقدِّ

إّن برنامج الدراسات الدولية مصمم لمساعدة المتعلمين على مواجهة تحديات عالم تنافسي ومترابط. ويتم 
 (b) غرس القضايا ووجهات النظر الدولية في جميع أجزاء المناهج الدراسية، و (a) تحقيق ذلك من خلل
ضمان وصول جميع المتعلمين إلى مستوى عاٍل من الكفاءة في لغتين (اإلنجليزية ولغة عالمية أخرى)، و 

(c) إتاحة الفرص للمتعلمين للتفاعل مع أشخاص من ثقافات مختلفة.

هذا برنامج بكالوريا دولية (IB) يهدف، مثل جميع برامج البكالوريا الدولية األخرى، إلى االرتقاء 
باألشخاص ذوي العقلية الدولية الذين يساعدون في خلق عالم أفضل وأكثر أمًنا وسلًما من خلل االعتراف 

بإنسانيتهم وِوَصايتهم المشتركة على الكوكب. ويركز برنامج البكالوريا الدولية على المتعلم، ويقدم مناهج 
دراسية فعالة للتعليم والتعلم، ويعمل ضمن سياق عالمي، ويستكشف محتوى مهًما. ويؤيد نهج البكالوريا 

الدولية موقف التعامل النقدي مع األفكار الصعبة، ويقدِّر قيمة التفكير التقدُّمي بشأن الماضي مع االنفتاح على 
ده مهمة جعل العالم  االبتكارات المستقبلية. وتلتزم مدارس البكالوريا الدولية بإنشاء مجتمع عالمي تعاوني ُتوحِّ

أفضل من خلل التعليم.

الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا
المدرسة: يتم إلحاق الطلب بمدرسة Farnsley أو مدرسة Meyzeek أو مدرسة Newburg بناًء 

على عناوين منازلهم.

إّن برنامج الرياضيات/العلوم/التكنولوجيا (MST) مصمم للطلب الفضوليين الذين يبحثون عن فرص 
إلثراء وتعزيز َتعلُّمهم بما يتجاوز معايير كنتاكي األكاديمية (KAS) للرياضيات والعلوم والهندسة 

والتكنولوجيا. وُيتوقع من الطلب، عند الدخول في البرنامج، المشاركة في التعلم والتحرك بوتيرة متسارعة 
في حل المشاكل من خلل التعاون والتفكير النقدي والبحث والعروض التقديمية العامة لنتائجهم. ويمكن 

للطلب المشاركة في مسابقات اإلثراء والمسابقات األكاديمية.

بعالملفات التعريفية للبرامج الجاذبة تا
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Montessori
م مدرسة Westport هذا البرنامج للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. المدرسة: ُتقدِّ

ز برنامج Montessori التفوق القوي القائم على الدوافع الذاتية في جميع مجاالت التطور - اإلدراكي  ُيعزِّ
والعاطفي واالجتماعي والجسدي. حيث يعمل الطلب بشكل مستقل وفي مجموعات (غالًبا باستخدام مواد 

تعليمية مصممة خصيًصا)، مما يسمح لهم بأن يكون قادة وأمثلة ُيحتذى بها. كما إنهم يحترمون أنفسهم 
واألشخاص المحيطين بهم ويشاركون في التفكير النقدي والتعلم الذاتي التوجيه. ويوفر البرنامج أساًسا ثابًتا 

في أربعة مجاالت أساسية، هي: فنون اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. وُتشِجع بيئة الفصل 
الدراسي الطلب على تطوير العمل الجماعي ومهارات حل المشاكل والثقة بالنفس واحترام الذات والوعي 

االجتماعي. وبفضل الحرية والدعم في طرح األسئلة، والتحقيق العميق، وإقامة الروابط، يرتقي مستوى 
طلب Montessori ليكونوا واثقين ومتحمسين ومتعلمين ومواطنين مسؤولين أمام أنفسهم ومجتمعهم.

برنامج الفنون المرئية والمسرحية الجاذب
م مدرسة Noe ومدرسة Western Middle School for the Arts هذا البرنامج  المدرسة: ُتقدِّ

الجاذب للطلب في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.

ُيقدِّم برنامج الفنون المرئية والمسرحية الجاذب دراسات متخصصة ومكثفة في الرقص والدراما/المسرح 
والموسيقى والفنون البصرية. ويرتقي الطلب بإمكاناتهم الفنية وُتتاح لهم الفرصة للستعداد للدخول المحتمل 

في برنامج فنون جاذب بالمدرسة الثانوية. وُيتوقع من الطلب التفوق على مستوى الصف الدراسي وفًقا 
لمعايير كنتاكي األكاديمية (KAS) وتعميق فهمهم من خلل التعليم الموجه نحو أساليب التعلم المفضلة 

لديهم. وتعمل التوقعات األكاديمية القوية والتسارع والمهام الفردية واألقران على تعزيز المواهب األكاديمية 
واإلبداعية للطلب.

معلومات مهمة

ستطلب بعض المدارس التي تقدم برامج جاذبة معلومات إضافية كجزء من عملية التقديم، مثل عينات من 
عمل الطالب أو درجات اختباراته. فإذا طلبت منك المدرسة معلومات إضافية، ُيرجى الرد على الفور وإرسال 

المعلومات مباشرة إليها. إذ ستعتبر الطلبات غير مكتملة إذا لم يتم إرسال المعلومات المطلوبة إلى المدرسة.
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التسجيل عبر اإلنترنت لدى المنطقة التعليمية.
إّن الطلب الذين التحقوا سابًقا بإحدى مدارس منطقة JCPS التعليمية ال يتعين عليهم التسجيل. •

إذا كنت جديًدا في منطقة JCPS التعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية المخصصة  •
لعنوان سكنك، فيجب عليك أواًل االتصال بهذه المدرسة (وليس المنطقة التعليمية) بشأن تسجيل 

طالب جديد. وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.

إذا كنت جديًدا في منطقة JCPS التعليمية وترغب في االلتحاق بمدرسة جاذبة أو برنامج جاذب،  •
 JCPS Student Assignment Office فيجب عليك التسجيل في المنطقة التعليمية في

(مكتب تخصيص المدارس للطلب بمنطقة JCPS التعليمية) أو عبر اإلنترنت.

بمجرد اكتمال التسجيل، ستتحقق منطقة JCPS التعليمية من معلوماتك وسترسل لك رمًزا لتقديم  •
طلبك. وقد تستغرق هذه العملية حوالي يومين. 

إذا كنت ترغب في اللتحاق بمدرسة أخرى غير المدرسة المخصصة لعنوان 
منزلك، فيجب عليك إكمال طلب.

ُيرجى تقديم الطلب بأي من الطرق التالية: 

• .www.jefferson.kyschools.us قدِّم الطلب عبر اإلنترنت على

قدِّم الطلب شخًصا على العناوين التالية: •
مكتب تخصيص المدارس للطلب التابع لمنطقة JCPS التعليمية الكائن مقره في  •

4309 Bishop Lane

المكتب الفرعي لمنطقة JCPS التعليمية في مركز مجتمع كاليفورنيا الكائن مقره في  •
1600 West Saint Catherine Street

•  Academy @ Shawnee التعليمية في مدرسة JCPS المكتب الفرعي لمنطقة
4018 West Market Street الكائن مقره في

مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL( بمنطقة JCPS التعليمية الكائن مقره في  •
1325 Bluegrass Avenue

تبدأ فترة التقديم من 1 نوفمبر 2021 وتنتهي في 15 ديسمبر 2021. يخَطر الطلب المتقدمون خلل 
فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 2022.

كيفية التقديم

*ُيرجى ملحظة أّن: نظًرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة COVID-19 التي قد تؤثر 
 )502( 313-HELP على فترة التسجيل/تقديم الطلب، ُيفّضل أن تتصل اأُلسر على رقم

لتحديد ما إذا كانت هذه المواقع متاحة قبل الوصول. ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية إال 
بموعد فقط.
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معلومات مهمة

تقديم الطلب ال يضمن القبول في مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب. •

ال ُيحتفظ بقوائم االنتظار من سنة إلى أخرى. •

يمكن تعديل طلبات المدراس أو البرامج الجاذبة أثناء فترة التقديم فقط. وإذا تم إجراء  •
تعديلت على أحد الطلبات، ال يعتد إال بأحدث التعديلت.

أشقاء طلب المدارس الجاذبة الحاليين أو السابقين ل يحصلون على أي أفضلية في  •
عملية التقديم. على الرغم من ذلك، ُتعامل طلبات األشقاء الذين يحملون نفس تاريخ 
الميلد (التوأم الثنائي أو التوأم الثلثي أو غير ذلك) من المتقدمين بطلب إلى مدارس 

أو برامج جاذبة تستخدم الُقرعة على أنها طلب واحد. وفي هذه الحاالت، ال يزال 
يتعين على الوالدين تقديم طلب منفصل لكل طفل.

يؤدي تقديم معلومات خاطئة إلى إبطال الطلب. •

يخَطر الطلب المتقدمون خلل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 2022. •

يجب أن يكون الطلب من سكان مقاطعة جيفرسون لللتحاق بمدرسة جاذبة  •
 Student) أو برنامج جاذب. إذا كان األسرة تتنقل دائًما، فيرجى االتصال بـ

Assignment Office) مكتب تعيين الطلب على رقم 485-6250 )502(.
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 1325 Bluegrass Avenue خدماته من مقره الكائن في (ESL) يقدم مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
لأُلسر التي تحتاج إلى مساعدة في اللغة اإلنجليزية. ويعمل قسم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بشكل وثيق مع 
الطلب واألسر لضمان إجادة متعلمي اللغة اإلنجليزية للغة اإلنجليزية. ويقدم القسم خدمات لغوية وُيسهِّل 

التواصل بين اأُلسر والمدارس بغية المساعدة في الحفاظ على قوة االتصال في العملية التعليمية. اتصل 
بمكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على رقم 3623-485 )502( لتحديد موعد.

أكاديمية الوافدين الجدد
تسعى أكاديمية الوافدين الجدد (NCA) إلى توفير بيئة ترحيبية تتسم باالحترام وتلبي االحتياجات اللغوية 

واألكاديمية واالجتماعية/العاطفية الفريدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية من الصف السادس إلى الثامن في 
منطقة JCPS التعليمية. وعادًة ما يكون طلب هذه األكاديمية في سنتهم التعليمية األولى في مدرسة 

أمريكية. وعادًة ما يكونون في المستويات األولية من إجادة اللغة اإلنجليزية، وقد تكون لهم تجارب تعليمية 
محدودة أو متقطعة في بلدانهم األصلية.

وتتم إحالة الطلب إلى أكاديمية الوافدين الجدد (NCA) من قبل مركز قبول متعلمي اللغة اإلنجليزية 
(ESL Intake Center)،الذي يتم فيه تسجيل جميع األسر غير اإلنجليزية عند دخولهم ألول مرة إلى 

منطقة JCPS التعلمية. كما يخضع الطلب الجدد لتقييم في اللغة اإلنجليزية في مركز قبول متعلمي اللغة 
اإلنجليزية (ESL Intake Center)، وتتم إحالة طلب المدارس اإلعدادية والثانوية الذين يحصلون 

على درجات أقل من حد معين إلى أكاديمية الوافدين الجدد (NCA). وُيعتبر التسجيل في األكاديمية أمًرا 
اختيارًيا تماًما، ويمكن لآلباء التنازل عن خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) في أي وقت. وينتقل 
طلب األكاديمية إلى مدرسة إعدادية أو ثانوية أخرى بها برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية (ESL) بعد 

مدة تتراوح من فصل دراسي إلى ثلثة فصول دراسية.

ولمزيد من المعلومات حول أكاديمية الوافدين الجدد، اتصل بالمدرسة على رقم 485-6324 )502(.

 برنامج اللغة اإلنجليزية 
كلغة ثانية

ُيرجى ملحظة أّن: 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 الستثنائيين )ECE( للطلب ذوي اإلعاقة بموجب قانون تعليم ذوي 
اإلعاقة (IDEA) واللوائح اإلدارية في والية كنتاكي (KARs). ويتلقى الطلب تعليمات مصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجاتهم كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي (IEP). وسيتم إلحاق كل طالب 
بالمدرسة التي قد يحضر فيها إذا لم يكن معاًقا، ما لم يتطلب برنامج التعليم الفردي (IEP) إلحاق 

الطالب بمدرسة مختلفة.

يساعد مركز موارد اآلباء التابع لبرنامج تعليم األطفال الستثنائيين 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

 خدمات 
 الطلب ذوي 

اإلعاقات التعليمية
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اختيارات المدرسة المتخصصة

Pathfinder School مدرسة
of Innovation

تسجيل الطلب: 3,000
الناظر: ارتي ديتز  

الهاتف: 485-3173 (502)
 900 South Floyd Street, Louisville, KY 40203 :العنوان

https://psi.jcps-ky.com/ :الموقع اإللكتروني

ُتعتبر مدرسة Pathfinder School of Innovation أول مدرسة افتراضية شاملة تابعة لمنطقة 
JCPS التعليمية لطلب الصف السادس حتى الثاني عشر. تشجع هذه المدرسة طلبها على شق طريقهم 

نحو المستقبل من خلل تجربة تعليمية تستند بشكل أساسي إلى البيئة الرقمية. 

يؤمن فريقنا بما يلي:
سيرتقي جميع طلب مدرسة Pathfinder School of Innovation ليصبحوا مساهمين مستقلين 

ومسؤولين ومتعلمين وواثقين في مجتمع القرن الحادي والعشرين العالمي من خلل مسار تعليم شخصي 
وقائم على الدوافع الذاتية ويتطلب جهًدا كبيًرا.

إّن رحلة التعلم سوف:
تثمر عن مساهمين مبدعين ومسؤولين وذوي دوافع ذاتية ومفكرين نقديين في مجتمعنا من خلل تجربة 
تعليمية قوية وذات صلة ومشاركة مجتمعية هادفة لجميع أصحاب المصلحة التربويين. وستقدم مدرسة 

Pathfinder School of Innovation مستويات نموذجية من اإلنجاز والتحصيل الدراسي من خلل 
التعليم القائم على البحث، والتقييم القائم على البيانات، وبناء العلقة الهادفة والمتكررة مع جميع أصحاب 

المصلحة من أجل تزويد طلب المدرسة بأساس قوي للستمتاع بمجموعة متنوعة من فرص ما بعد 
المرحلة الثانوية.
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يتميز طلب مدرسة Pathfinder بأنهم:

هون ذاتًيا وملتزمون بالتعلم.	  موجَّ
يتعلمون بأريحية في بيئة افتراضية.	 
متجاوبون ويمكن الوصول إليهم.	 
راغبون في االستفادة من خدمات الدعم المتاحة.	 
على استعداد للتواصل والمشاركة والتعاون.	 

يلتزم أعضاء هيئة التدريس والموظفون بمدرسة Pathfinder بما يلي:

تطوير اإلمكانات الكاملة لكل شخص.	 
االستثمار في التواصل الهادف لجميع أصحاب المصلحة.	 
 	.Pathfinder تعزيز مفهوم الذات اإليجابي واإلبداع في مدرسة
استخدام البيانات لتوجيه التعليم والتقييمات والتدخلت وفرص اإلثراء.	 
 	.Pathfinder التكيف لتلبية االحتياجات الفردية لطلب

يتلقى طلب مدرسة Pathfinder تعليًما غير متزامن (عند الطلب) ليتمكنوا من التعلم بالسرعة التي 
تناسبهم، مع الدعم المتزامن (المباشر) والمراقبة المكثفة للتقدم.

تعمل مدرسة Pathfinder School of Innovation على تلبية احتياجات كل طالب أكاديمًيا 
واجتماعًيا وعاطفًيا وسلوكًيا، مثلما تعمل في التدريس الشخصي، باستخدام األدوات والموارد الرقمية.

 (CTE) والساعات المعتمدة المزدوجة والتعليم الوظيفي والتقني (AP) تتوفر دورات التنسيب المتقدم
.Pathfinder عبر اإلنترنت لطلب مدرسة

 ،Pathfinder School of Innovation لمزيد من المعلومات حول القبول في مدرسة
اتصل بقسم Student Relations (علقات الطلب) على رقم 485-3335 )502(.
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ُتقدِّم منطقة JCPS التعليمية خيارات مدرسية أخرى لتلبية االحتياجات المختلفة لطلب مقاطعة 
 Student Relations جيفرسون. ولمزيد من المعلومات حول القبول في هذه المدارس، اتصل بقسم

(علقات الطلب) على 485-3335 )502(.

مدرسة Liberty High School الثانوية 
 تقبل مدرسة Liberty High School تسجيل الطلب من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر. 

وقد ُصمِّمت البرامج التي ُتقدَّم من الصف السابع إلى الصف التاسع لدعم طلب هذه المرحلة الذين 
يحتاجون إلى موارد إضافية في مستوى صفهم الحالي في محاولة لتلبية االحتياجات األكاديمية والمساعدة 
في االنتقال إلى مستوى الصف التالي. كما تتيح المدرسة للطلب فرصة للنجاح من خلل تخصيص معلم 
لمجموعة صغيرة من الطلب، وخطط التخرج الفردية، وتعليم المهارات الحياتية، وخبرات التعلم العملي. 

وُيرجى العلم بأن مدرسة Liberty تقدم الدروس على أساس ربع سنوي باستخدام جدول مجمَّع.

 Phoenix School of Discovery مدرسة
ُتعتبر مدرسة Phoenix School of Discovery مدرسة اختيارية متخصصة في تلبية احتياجات 

الطلب من خلل التدريس المتمايز. وتقبل المدرسة تسجيل الطلب من الصف السادس إلى الصف 
ص فيها معلم  الثاني عشر. ويتم إلقاء الدروس على يد معلمين مؤهلين تأهيًل عالًيا في بيئة ُيخصَّ

لمجموعة صغيرة من الطلب. كما يتم تعزيز التدريس بشكل أكبر من خلل التكنولوجيا والتدخلت 
التي تستهدف احتياجات الطلب االجتماعية والعاطفية واألكاديمية. وإلى جانب التركيز األساسي 
للمدرسة على إعداد الطلب من الصف السادس إلى الثاني عشر للوصول إلى مستويات الكفاءة 

الوالئية، تركز المدرسة أيًضا على تلبية احتياجات الطلب أينما كانوا وتزويدهم بالمهارات اللزمة 
للنجاح في الحياة بعد المدرسة الثانوية.

اختيارات المدرسة 
المتخصصة
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برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة 
إّن برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة (TAPP) مصمم لمنع التغيب عن المدرسة بسبب 

الحمل واألمومة في سن المراهقة. كما إّن هذا البرنامج، المقدم لطلب المدارس اإلعدادية والثانوية في 
جميع أنحاء مقاطعة جيفرسون، متواجد في Neighborhood Place 1010. ومنذ عام 1970، 

أتاح البرنامج آلالف الشابات إكمال تعليمهن في المدرسة الثانوية. وُيعد اإلنجاز األكاديمي مكوًنا رئيسًيا 
في مكونات البرنامج، حيث يلتحق عدد متزايد من خريجي البرنامج بالكليات المعتمدة وبرامج الوظائف 
التقنية. وبما أّن األمومة في سن مبكرة ُتشكِّل العديد من الحواجز التي تحول دون النجاح في المدرسة، 

مثل المرض ورعاية الطفل والنقل والحصول على الرعاية الطبية، فإّن البرنامج يقدم هذه الخدمات 
وغيرها من الخدمات القيِّمة في الموقع حتى ال يضطر الطلب إلى مغادرة الحرم التعليمي. 
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برنامج المستوى المتقدم

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

ت المدرسية الممتدة
الخدما

ب
ت الشبا

مركز خدما

الزي الرسمي

  •  •   •  
  •   •    

 •  •   •  
  •  •  •   •  
  •  •    •  

•  •  •   •  
•  •  •  •  •  
•  •  •   •  
•  •  •   •  

 •  •   •  
•  •  •  

•  •  •    
  •  •  •  •  
•  •  •    
•  •  •   •  

 •  •   •  
•  •  •  •  •  

 •  •   •  
 •  •  •  •  

•  •  •  •  •  
 •  •  •  •  

•  •  •  •  •  
•  •  •  •  •  
•  •  •  •  •  
•  •  •   •  

 •  •  •  •  
 •  •  •  •  

Academy @ Shawnee مدرسة

Barret مدرسة

J. Graham Brown مدرسة

Carrithers مدرسة

Conway مدرسة

Crosby مدرسة

W.E.B. DuBois Academy مدرسة

Farnsley مدرسة

Frost مدرسة

Highland مدرسة

 Grace James Academy مدرسة

Jefferson County Traditional مدرسة

Thomas Jefferson مدرسة

Johnson Traditional مدرسة

Kammerer مدرسة

Knight مدرسة

Lassiter مدرسة

Meyzeek مدرسة

Marion C. Moore مدرسة

Newburg مدرسة

Noe مدرسة

Olmsted Academy North مدرسة

Olmsted Academy South مدرسة

Ramsey مدرسة

Stuart مدرسة

Western مدرسة

Westport مدرسة
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المدارس اإلعدادية
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األسئلة المتكررة

 سؤال: كيف أسجل في المدارس وأقدم طلًبا لللتحاق بها؟ 
اإلجابة: ال يلزم تقديم طلب لللتحاق بالمدرسة اإلعدادية المخصصة لعنوان سكنك. 

 سؤال: ماذا يعني اختيار المدرسة؟
اإلجابة: ُتَقدِّم منطقة JCPS نظام اختيار مدرسة يسمح لآلباء بالتقدم إلى أفضل مدرسة تلبي احتياجات 

أطفالهم. ونحن نشجع النجاح األكاديمي من خلل السماح لآلباء بالتقدم إلى أفضل مدرسة أو برنامج يلبي 
احتياجات أطفالهم وأسلوبهم التعليمي.

 سؤال: كيف يمكنني تقديم طلب لللتحاق بالمدارس أو البرامج الجاذبة؟ 
اإلجابة: يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق بالمدارس أو البرامج الجاذبة عبر اإلنترنت من خلل جهاز 

كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت، يمكنك الذهاب إلى أقرب 
 مدرسة إعدادية أو موقع التسجيل التابع لمنطقة JCPS التعليمية في Lam Building في 

.*4309 Bishop Lane

ويمكنك أيًضا التقديم شخصًيا* على العناوين التالية:

 المكتب الفرعي لمنطقة JCPS التعليمية في مركز مجتمع كاليفورنيا 	 
1600 West Saint Catherine Street الكائن مقره في

 	 Academy @ التعليمية في مدرسة JCPS المكتب الفرعي لمنطقة 
4018 West Market Street الكائن مقره في Shawnee

 مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بمنطقة JCPS التعليمية 	 
1325 Bluegrass Avenue الكائن مقره في

إذا كنت جديًدا في منطقة JCPS التعليمية وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية المخصصة لعنوان 
سكنك، فيجب عليك أواًل االتصال بهذه المدرسة (وليس المنطقة التعليمية) بشأن تسجيل طالب جديد. 

وستطلب منك المدرسة إثبات عنوان.

*ُيرجى ملحظة أّن: نظًرا للتوصيات الصحية المتعلقة بجائحة COVID-19 التي قد تؤثر 
 )502( 313-HELP على فترة التسجيل/تقديم الطلب، ُيفّضل أن تتصل اأُلسر على رقم

لتحديد ما إذا كانت هذه المواقع متاحة قبل الوصول. ال يمكن الوصول إلى المكاتب الفرعية 
إال بموعد فقط..
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 سؤال: كم عدد الختيارات الجاذبة التي يمكنني تقديم طلب إللحاق طفلي بها؟ 
اإلجابة: يمكن لآلباء اختيار ما ال يزيد عن خيارين من الخيارات الجاذبة في الطلب.

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

فترة التقديم.

 سؤال: كيف يمكنني معرفة مدرستي القريبة؟
 اإلجابة: استخدم أداة school finder (ُمحدِّد مكان المدرسة) من على موقع JCPS للعثور على مدرستك:

 https://apps.jefferson.kyschools.us/Demographics/SchoolFinder.aspx

 سؤال: لقد تقدمت بطلب لمدرسة جاذبة أو برنامج جاذب، ولكّن عنواني تغيَّر. ماذا أفعل؟
اإلجابة: اتصل بـ Student Assignment Office (مكتب تخصيص المدارس للطلب) على رقم 

6250-485 )502( لتحديد ما إذا كان تغيير العنوان سيؤثر على الطلب الُمقدَّم 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؟
اإلجابة: يخَطر الطلب المتقدمون خلل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 1 أبريل 2022.

 سؤال: فاتتني فترة تقديم طلبات المدارس والبرامج الجاذبة فما هي خياراتي؟
اإلجابة: يمكنك تقديم طلب بعد 15 ديسمبر 2021؛ ولكن لن يتم النظر في الطلب إال إذا كانت المدرسة بها 

أماكن شاغرة للطلب اإلضافيين. وقد يظل الطلب دائًما في المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم.

 سؤال: سأنتقل إلى مقاطعة جيفرسون بعد دخول المدارس. ما هي الخيارات الجاذبة المتاحة لطفلي؟
اإلجابة: يمكن للطلب الذين ينتقلون إلى مقاطعة جيفرسون بعد بداية العام الدراسي 23-2022 االستفسار 

عن خيار المدرسة الجاذبة من وقت وصولهم، وحتى 31 ديسمبر 2022. وقد يظل الطلب دائًما في 
المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم. اتصل بـ Student Assignment office (مكتب تخصيص 

المدارس للطلب) على الرقم 6250-485 )502( للحصول على مزيد من المعلومات.
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جهة عمل تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص/العمل اإليجابي وتقديم فرص تعليمية متساوية

www.jefferson.kyschools.us


