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.يرجى االتصال بالمدرسة مباشرة إذا كانت لديك أي أسئلة

في منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة 

(JCPS)نا ، لدينا توقعات عالية لكل طالب من طالب

ونقدم بفخر مجموعة متنوعة من المدارس والبرامج 

.واألنشطة التي تناسب طفلك لاللتحاق بها

تقدم منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة فرًصا 

168في طالب100,000تعليمية فريدة لما يقرب من 

تضم منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة .مدرسة

ن أكثر من عشرين مدرسة إعدادية تقدم كل شيء بدًءا م

وجيا البيئات المدرسية الخاصة بنوع الجنس، والتكنول

 Verizonالمحسنة من خالل الشراكات مع 

Innovative Learningوفرصة االستمرار في نفس ،

ج المدرسة حتى الصف الثاني عشر، والعديد من البرام

.األكثر إثارة

( JCBE)ويسرنا أن مجلس التعليم في مقاطعة جيفرسون 

الجديد، والذي" مقترح اختيار المدرسة"قد وافق على 

بمدرسة يوفر للطالب في ويست لويزفيل خيار االلتحاق

قدرة على قريبة من المنزل، ويبسط أنماط التغذية لتعزيز ال

ة التنبؤ بالمسارات المدرسية، ويؤسس استراتيجي

وفر متخصصة تتسق مع أفضل الممارسات الوطنية، وت

" منطقة االختيار"الموارد الالزمة للمدارس في منظومة 

.المنشأة حديثًا

ى ثالث تشترك جميع مدارسنا في التركيز الثابت عل

حقيبة مهارات النجاح، والمساواة :ركائز رئيسية

وسيستمر طالب المدارس .العرقية، والثقافة والمناخ

مثلاإلعدادية في بناء مهاراتهم األكاديمية والشخصية

لعادل حيث يلتقي بهم المعلمون أينما كانوا لتقديم الدعم ا

.وتشجيع القيادة

سواًء كان طفلك يواصل تعليمه في مدارس مقاطعة

مية، فإننا جيفرسون العامة أو كان جديًدا في المنطقة التعلي

دية بما نتطلع إلى توفير انتقال جذاب إلى المدرسة اإلعدا

.البيعكس التزامنا القوي بالتطوير التعليمي لكل ط

يكرس مدرسونا جهودهم لمساعدة طالب الصف السادس 

ات على بناء الثقة التي يحتاجونها من أجل مواجهة تحدي

ع المدرسة اإلعدادية وضمان استعداد طالب الصف الساب

وفي هذا الصدد، ال .والثامن للعمل في المدرسة الثانوية

تعمل المدارس اإلعدادية التابعة لمنطقة مدارس مقاطعة

تقدمة جيفرسون العامة على سد الفجوة بين الصفوف الم

فنحن نعلم أن سنوات الدراسة -والمتأخرة فحسب 

اإلعدادية تمثل فترة فريدة من النمو الشخصي 

ويعمل طالبنا على اكتشاف مواهب جديدة .واألكاديمي

يس ويستكشفون أفكاًرا جديدة ويطورون مهارات جديدة ل

دراسات فقط في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم وال

ى االجتماعية ولكن أيًضا في مجاالت الفن والموسيق

في والتكنولوجيا واللغات العالمية واالستكشاف الوظي

.واإلعداد للكلية

، كجزء من عائلة منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة

حو على النالطاقة والغرض والشغف والفخرستشاركنا 

واألسر الذي يمكننا من خلق مستقبل أكثر إشراقًا للطالب

!والشركات والمنظمات في مجتمعنا

Dr. Marty Pollio

المشرف العام

مدارس مقاطعة جيفرسون العامة
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هيا نبدأ

مما يضمن أن يشعرأكثر من عشرين مدرسة إعدادية،تضم منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة 

ومن خالل توافر المعلمين والبرامج المعترف بها على .الطالب من جميع الخلفيات باالنتماء بين جنباتها

كٍل أفضل المستوى الوطني، نشعر بالفخر إذ نقدم مجموعة من الخيارات التي تمكننا من خدمة طالبنا بش

أن منطقة مدارس مقاطعة 2024-2023والجديد في العام الدراسي .في جميع أنحاء المنطقة التعليمية

يبة من جيفرسون العامة تقدم للطالب الذين يعيشون في منطقة االختيار خيار االلتحاق بمدرسة قر

.المنزل أو بعيدة عنه

ةالخطوات التالي

خيارات المراجعة

لتي تقدمها أو العروض ا/خيارات المدرسة والبرامج و* حدد نوع بيئة التعلم األفضل لطفلك، واستكشف

.كل مدرسة

اختر المدرسة

لطفلك،المساحةهذهعلىللعثور.العامةجيفرسونمقاطعةمدارسمنطقةفيباالنتماءإحساًساطالبكلسيجد

.المتاحةالنقلخياراتمنوتحققوتطلعاتهاحتياجاتهتناسبالتيبالمدارسقائمةبتجميعابدأ

المدارس الداخلية-أ

.سيتم تسجيلك تلقائيًا.ال حاجة لتقديم طلب:الطالب الحاليون•

دارس إذا كنت جديًدا على مدارس منطقة م( وليس المنطقة التعليمية)اتصل بالمدرسة :JCPSجديد على •

.مقاطعة جيفرسون العامة

.إثبات العنوان مطلوب

طالب منطقة االختيار-ب
وال يسري هذا .يمكنك االلتحاق إما بالمدرسة القريبة من المنزل أو المدرسة البعيدة المخصصة لعنوانك•

إال على طالب الصف السادس أو طالب المدارس اإلعدادية الجدد في المنطقة التعليمية أو طالب 

.المدارس اإلعدادية الذين ينتقلون إلى عنوان جديد

المدرسة المتخصصة-ج
إذا كان اختيارك خارج حدود مدرستك الداخلية، يمكنك اختيار ما يصل إلى مدرستين :قدم الطلب•

سيتم إخطار الطالب 2022ديسمبر 16-نوفمبر 1:تقدم بطلبك خالل فترة التقديم.متخصصتين

.2023أبريل المتقدمين خالل فترة التقديم بحالة طلبهم بحلول 

المدرسة المتخصصة التقليدية-د
إذا كنت مسجالً حاليًا في مدرسة ابتدائية متخصصة **:سيتم تسجيلك تلقائيًا•

.تقليدية تابعة لمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة، ال يلزم تقديم أي طلب

.سيتم تسجيلك تلقائيًا في المدرسة اإلعدادية المتخصصة التقليدية وفقًا لعنوان منزلك

منطقة االختيار

سريعة هذا التي تم إنشاؤها حديًثا، امسح رمز االستجابة المنطقة االختيارلمزيد من المعلومات حول * 

. مستخدًما هاتفك الذكي

.تخصصة تقليديةيجب عليك التقدم إلى مدرسة إعدادية متخصصة تقليدية إذا لم تكن مسجاًل حاليًا في أي مدرسة ابتدائية م** 

منطقة 
االختيار

البرامج 
المتخصصة

المدارس 
ةالمتخصص

المدارس 
الداخلية

1

2
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إبطال تقديم طلب للدراسة المتخصصة ال يضمن القبول، وسيؤدي إرسال معلومات خاطئة إلى•

.الطلب

.ال يتم االحتفاظ بقوائم االنتظار من سنة إلى أخرى•

في حالة .ال يمكن تحرير طلبات الدراسة المتخصصة إال خالل الفترة المخصصة لها•

.إجراء تغييرات، ال يؤخذ في االعتبار سوى أحدث التغييرات

ة على ال يحصل أشقاء الطالب المسجلين حاليًا أو السابقين لدى المدارس المتخصص•

ومع ذلك، فإن الطلبات الخاصة باألشقاء الذين .أفضلية في عملية تقديم الطلب

قدمون بطلب الذين يت( التوائم والتوائم الثالثة ونحو ذلك)يتشاركون نفس تاريخ الميالد 

في هذه .لدراسة متخصصة عن طريق االقتراع سيتم التعامل مع طلباتهم كطلبٍ واحد

.الحاالت، يجب على اآلباء تقديم طلب منفصل لكل طفل

.2023أبريل سيتم إخطار الطالب المتقدمين خالل فترة التقديم، عن حالة طلبهم بحلول •

يجب أن يكون الطالب مقيمين في مقاطعة جيفرسون حتى يتمكنوا من حضور المدرسة •

يار في حالة انتقال األسرة، يجب عليها االتصال بمكتب اخت.المتخصصة أو البرنامج المخصص

.6250-485 (502)المدرسة لدى منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة على رقم 

مالحظات مهمة



تواريخ يجب تذكرها
2022أكتوبر 15:عرض المدارس

2022نوفمبر 1:تاريخ فتح باب تقديم الطلبات

2022ديسمبر 16:الموعد النهائي لتقديم الطلبات

2023أبريل :إشعار القبول
SchoolMint

كيفية التسجيل والتقديم

التسجيل عبر اإلنترنت

لتسجيل مرة ال يتعين الطالب الذين التحقوا سابقًا بمدرسة منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة ا•

.أخرى

عدادية إذا كنت جديًدا على منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإل•

ل الطالببشأن تسجي(وليس المنطقة التعليمية)الداخلية، فيجب عليك أوالً االتصال بالمدرسة 

.ستطلب المدرسة إثبات العنوان.الجديد

صصة إذا كنت جديًدا على منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامةوترغب في االلتحاق بمدرسة متخ•

تابع لمنطقة أو برنامج متخصص، فقم بالتسجيل في المنطقة التعليمية في مكتب توزيع الطالب ال

.مدارس مقاطعة جيفرسون العامة أو عبر اإلنترنت

سل لك بمجرد اكتمال التسجيل، تتحقق منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة من بياناتك وتر•

.بريًدا إلكترونيًا إلكمال طلبك، األمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى يومين

قم بالتقديم

قديم إذا كنت ترغب في االلتحاق بمدرسة أخرى غير المدرسة المتوافقة مع عنوان منزلك، يجب عليك ت

تتوفر خيارات يتم تشجيع األسر على التقديم عبر اإلنترنت باستخدام منصة سكول منت الجديدة، ولكن.طلب

.التقديم الشخصية

:يمكنك تقديم الطلب شخصيًا لدى األماكن التالية

Bishop Lane 4309: مكتب اختيار المدرسة لدى منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة•

(طعن طريق تحديد موعد فق)المكاتب الفرعية التابعة لمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة •

W . Saint Catherine Street 1600: مركز كاليفورنيا المجتمعي—

(502) 485-8746

W . Market Street 4018أكاديمي آت شاوني —

(502) 485-6787

:التابع لمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة( ESL)مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية •

1325 Bluegrass Avenue
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نظام استكشاف المهارات
تركيًزا واضًحا للتعلم والمشاركة من خالل " Explore Pathways"يوفر نظام استكشاف المسارات 

ويعرض النموذج الغرض والرؤية للطالب .في المدارس اإلعدادية( CTE)مقدمة للتعليم المهني والتقني 

المدرسة ويخلق مساًرا تعليميًا من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر من خالل العمل كجسر بين

ستكشاف وتمثل المشاركة والتعرض واإلنصاف اللبنة األساسية التي يقوم عليها نظام ا.اإلعدادية والثانوية

تحمسين ويكمن الهدف وراء ذلك في منح طالبنا الخيارات والفرص في وقت مبكر بما يجعلهم م.المهارات

.لمستقبلهم

عدادية،تم تصميم نظام استكشاف المهارات مع مراعاة االحتياجات االجتماعية والعاطفية ألطفال المدارس اإل

فمن خالل نظام .إذ نعلم أن الطالب يزدهرون عندما تكون لديهم خيارات في تعلمهم ويشعرون باالنتماء

وفي نهاية .استكشاف المهارات، سيخضع الطالب لمجموعة من عروض المسارات في الصف السادس

.هذا الغرضالصف السادس، سيختارون مسارهم للصفين السابع والثامن في حفل اختيار يقام خصيًصا ل

يوف، والرحالت وعلى مدى العامين المقبلين، سيتعرض الطالب للتعلم القائم على المشاريع، والمتحدثين الض

.مالميدانية إلى المدارس الثانوية المحلية، وإنشاء حقيبة ظهر لمهارات النجاح التي ترتبط بشغفه

يار الطالب في يتعلق نظام استكشاف المهارات باختيار الطالب لمهنة معينة؛ بل يتعلق بالتعلم العملي واختال

وقبل وجود نظام استكشاف المهارات، كان على .وقت يمكن فيه للعديد من الطالب فك ارتباطهم بسهولة

لوظيفي والتقني الطالب االختيار بين أخذ المواد االختيارية القائمة على الفن والموسيقى أو متابعة مواد التعليم ا

واآلن، بسبب التمويل والتوظيف، يتمكن األطفال من .االختيارية، مثل الروبوتات أو الرعاية الصحية

.وهو ما يعود بالنفع على الجميع.الحصول على كليهما

دخول إلى حتى يمكن االلتحاق بمدرسة تعمل بنظام استكشاف المهارات، يرجى االنتباه جيًدا لمتطلبات ال

من الوصول إلى " Explore"سيتمكن جميع الطالب في المدارس التي تدرس برنامج .المدرسة المعينة

كة في نظام تجربة التعلم القائمة على نظام استكشاف المهارات؛ وال يحتاج الطالب إلى التقدم بطلب للمشار

بل هو .ال يعتبر نظام استكشاف المهارات برنامًجا متخصًصا أو اختياريًا.استكشاف المهارات في حد ذاته

في .العالم الحقيقيطريقة جديدة لتنظيم التعلم في المدرسة اإلعدادية للتركيز على التفكير التصميمي وتجارب

(.KDE)الوقت الحالي، هناك خمسة مسارات متوافقة مع المجموعات المهنية لوزارة التعليم في كنتاكي 

ناء هناك ثماني مدارس إعدادية تابعة لمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة تقدم عينات من المسارات أث

ونأمل في ضم المزيد من المدارس خالل .اتصالها بعروض أكاديميات لويزفيل على مستوى المدرسة الثانوية

.24-2023العام الدراسي 

ويمكن للطالب في هذا المسار التركيز .سيتعلم الطالب جميع جوانب األعمال والقيادة والتسويق:األعمال واالتصاالت

وير على التمويل الشخصي، وريادة األعمال، والمواطنة الرقمية، والتسويق واإلعالن، واالتصاالت والصحافة، وتط

.استراتيجيات المبيعات، وتخطيط األعمال

.بكرةيمكن للطالب استكشاف مدى تعقيد النمو الشخصي وديناميكيات األسرة وتنمية الطفولة الم:علوم المستهلك

كما سيستكشفون عوالم خدمات الطهي والطعام باإلضافة .وسيبحثون عن مهارات التوظيف واالتصال البشري باالقتصاد

وأخيًرا، يمكن للطالب اكتشاف عالم األعمال الزراعية، حيث سيركزون على األنظمة .إلى األزياء والتصميم الداخلي

.الموجودة في عالمنا الطبيعي، بداية من علوم األغذية وصوالً إلى الطاقة المتجددة

وبداية من اإلسعافات .سيشارك الطالب في األنشطة التي تركز على المجال الطبي:علوم الرعاية الصحية

ي مجال اإلنعاش القلبي الرئوي مروًرا بعلم األحياء وصوالً إلى الطب الرياضي وحتى المهن المتعددة ف/األولية

ًضا في الحياة بشكٍل الرعاية الصحية، سيتعلم الطالب المهارات الالزمة للنجاح ليس فقط في البيئة الطبية اليوم ولكن أي

.عام

لمحلية سوف يستكشف الطالب الهياكل الحكومية والقانون والتعليم من حيث صلتها بالمجتمعات ا:الخدمة العامة

طورون سيختبر الطالب تجارب وهمية وتخطيط الكوارث وسيناريوهات االستجابة للطوارئ وسي.والوالئية والوطنية

.مهارات القيادة أثناء عملهم على إحداث تغيير إيجابي

خاللمنللتعلمالمعرفةوسيطبقون.النهايةإلىالبدايةمنالتصميمعمليةعلىالطالبسيتعرف:والتصميمالهندسة

.البناءماذجوناألبعاد،ثالثيالجرافيكيوالتصميموالبناء،المعمارية،والهندسةوالترميز،الروبوتات،مثلطرق

خيارات المدارس اإلعدادية8
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االختيار• التنوع • سهولة الفهم • الوصول • اإلنصاف

أوالمنزلمنالقريبةبالمدرسةإماااللتحاقيمكنك

.لعنوانكالمخصصةالبعيدةالمدرسة

نطقة يجب على الطالب الصف السادس أو الطالب حديثي العهد بم

ر في مدارس مقاطعة جيفرسون العامة أو الطالب الذين لديهم تغيي

سة إكمال طلب الختيار المدر" منطقة االختيار"العنوان في نظام 

.ال توجد مدرسة افتراضية.القريبة من المنزل أو مدرسة بعيدة

.يمكن للطالب تحديث اختياراتهم سنويًا

ة يمكن لجميع الطالب أيًضا التقدم للمدارس المتخصص

.والتحويل بين المدارس

يوضح المثال الموجود على اليمين خيارات المدارس

درسة اإلعدادية للطالب الذي يعيش في منطقة اختيار م

بة وتعتبر خيارات هؤالء الطالب القري.باالرد الثانوية

من المنزل مدرسة نيو ويست إند ميدل اإلعدادية أو 

أما خيارهم البعيد هو مدرسة . أكاديمي آت شاوني

Kammererوسيقوم الطالب بترتيب .اإلعدادية

.خياراتهم القريبة من المنزل

على الرغم من أن أكاديمي آت شاوني تعتبر مدرسة 

افية متخصصة، إال أن المنطقة ملتزمة بتقديم خيارات إض

لطالب ستقبل المنطقة تلقائيًا ا.للطالب في منطقة االختيار

بناًء الذين يختارون االلتحاق بمدرسة أكاديمي آت شاوني

.على بناء القدرات

Academy @ Shawnee Middle

New West End Middle

1الشبكة 

Maupin Elementary

Kennedy Elementary

King Elementary

2الشبكة 
Cochran Elementary

Engelhard Elementary

McFerran Preparatory Academy

Wheatley Elementary

3الشبكة 

Atkinson Academy

Breckinridge-Franklin Elementary

Byck Elementary

Portland Elementary

Academy @ Shawnee High

مدارس منطقة االختيار

خيارات المدارس اإلعدادية10

11مدارس مقاطعة جيفرسون العامة

ى
تو

س
لم

ا

بعيدة عن المنزلقريبة من المنزل

ية
دائ

ابت

 •Portland
 •Atkinson

 •Breck-Frank

 •Byck

 •Chancey

 •Dunn

 •Norton Commons

 •Norton

 •Wilder

 •Zachary Taylor

ية
اد
عد

New West• إ

Louisville Middle

 •Academy @ 

Shawnee Middle

 •Kammerer

H
ig
h •Academy @ 

Shawnee High
 •Ballard

المدارس االبتدائية الداخلية

المدارس اإلعدادية الداخلية

المدرسة الثانوية

منطقة االختيار

1الشبكة 

2الشبكة 

الشبكات

بواسطة اتش اس نتوورك

Ballard High

المنطقة الداخلية

Ballard High

منطقة االختيار

المدارس االبتدائية الداخلية

المدارس اإلعدادية الداخلية

المدرسة الثانوية

حدود ومجموعات المدارس الثانوية الكاملة

منطقة الضواحي

بواسطة اتش اس نتوورك

منطقة االختيار

1الشبكة 

2الشبكة 

3الشبكة 



المدارس المتوسطة

المدارس الداخلية

16.................................................................اإلعداديةCarrithersمدرسة 

17....................................................................اإلعداديةConwayمدرسة 

18......................................................................اإلعداديةCrosbyمدرسة 

Echo Trail( 2024-2023االفتتاح في الفصل الدراسي................................)19

20**................................................................اإلعداديةFarnsleyمدرسة 

33....................................................اإلعدادية Thomas Jeffersonمدرسة 

21................................................................اإلعداديةKammererمدرسة 

22......................................................................اإلعداديةKnightمدرسة 

23....................................................................اإلعداديةLassiterمدرسة 

24** ...............................................................اإلعداديةMeyzeekمدرسة 

Moore, Marion C................................................................25مدرسة 

-2023االفتتاح في الفصل الدراسي *** )اإلعداديةNew West Endمدرسة 

2024............................................................................................)26

27**.................................................................اإلعداديةNewburgمدرسة 

28..........................................................................اإلعدادية Noeمدرسة 

Olmsted Academy North...............................................................29

Olmsted Academy  South ..............................................................30

31.....................................................................اإلعدادية Ramseyمدرسة 

Stuart Academy ............................................................................32

34...................................................................اإلعدادية Westportمدرسة 

المدارس المتخصصة

Academy @     Shawnee................................................................37

38.........................................................اإلعداديةBarret Traditionalمدرسة 

Brown, J.Graham..................................................................39مدرسة  

40...........................................................اإلعدادية DuBois, W .E .Bمدرسة 

41.......................................................................اإلعداديةHighlandمدرسة 

42...................................................................للتميزGrace Jamesأكاديمية 

43.........................................اإلعداديةJefferson County Traditionalمدرسة 

44.......................................................اإلعداديةJohnson Traditionalمدرسة 

45.................................................................اإلعدادية للفنونWesternمدرسة 

المدارس مرتبة أبجديًا حسب االسم األخير* 

تقدم برنامج متخصص داخلي**

سيتم تحديد الموقع الدقيق***

.حدال يتم توفير وسائل النقل إذا كنت تعيش بالقرب من مدرستك، بشكٍل عام في حدود ميل وا* 

المدارس الداخلية

المدارس المتخصصة

المدرسة المتخصصة التقليدية

حقائق سريعة

المدرسة المتخصصة 

التقليدية

ة المدرسة المتخصص
التقليدية

طقة مدارس ال يلزم تقديم طلب بالنسبة لطالب الصف الخامس الحاليين في من

مقاطعة جيفرسون العامة

يلزم تقديم طلب

ة االبتدائية ال يلزم تقديم طلب للطالب المسجلين حاليًا في المدرسة المتخصص

التقليدية

*يتم توفير وسائل النقل لجميع المدارس، باستثناء مدرسة جيه جراهام براون

خيارات المدارس اإلعدادية12
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تسجيلكسيتم.طلبلتقديمداعيفالالداخلية،مدرستكهومدرستكاختياركانإذا

منطقةفيامسالخبالصفكطالبحاليًامسجالً كنتإذاالداخليةمدرستكفيتلقائًيا

.العامةجيفرسونمقاطعةمدارس

ة التابع لمنطقة لمعرفة المدرسة التي تناسب عنوانك، اتصل بمكتب التركيبة السكاني

أو قم بزيارة3050-485 (502)مدارس مقاطعة جيفرسون العامة على رقم 

.SchoolFinderمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة أداة 

يجب إذا كانت مدرستك المقيمة لديها برنامج متخصص ترغب في المشاركة فيه، ف

انظر الصفحات).عليك التقدم بطلب للمشاركة في البرنامج المتخصص ذي الصلة

( لالطالع على البرامج المتخصصة46-47

مدارس مقاطعة 

جيفرسون العامة

SchoolFinderأداة 

قيم فيها، إذا كنت جديًدا على منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة وترغب في االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية التي ت

ة إثبات ستطلب المدرس. بشأن تسجيل الطالب الجدد(وليس المنطقة)فيجب عليك أوالً االتصال بتلك المدرسة 

.العنوان

المدارس المتخصصة

لى تقدم المدارس المتخصصة تعليًما متخصًصا قائم ع.توفر المدارس المتخصصة نهًجا مدرسيًا كامالً لمنهج فريد من نوعه

داخل المنطقة، تجذب المدارس المتخصصة الطالب .مجال التخصص والذي يجذب اهتمامات الطالب ومواهبهم وقدراتهم

.من مختلف الخلفيات االجتماعية واالقتصادية واألجناس ومستويات التحصيل األكاديمي

هذا البرنامج يسير الطالب المقبولون في إحدى المدارس المتخصصة التقليدية على الطريق الصحيح إلكمال تعليمهم في

.دون الحاجة إلى إعادة التقديم أثناء تقدمهم في مرحلتهم التعليمية

:يوفر البرنامج التقليدي بيئة تعليمية منظمة للغاية تعود إلى األساسيات من خالل

.تيإضافة التركيز على المعايير األكاديمية العالية والسلوك السليم والمواطنة وتطوير االنضباط الذا•

(.عد الزيبما في ذلك قوا)فصول دراسية منظمة تتطلب واجبات منزلية ليلية وااللتزام الصارم بقواعد المدرسة •

اءة عالية في مهمة تركز على األساليب التعليمية التي تساعد الطالب على بناء المعرفة األساسية واكتساب كف•

.المهارات األساسية

المدارس الداخلية

خيارات المدارس اإلعدادية14
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مدرسة كاريثرز اإلعدادية

586:تسجيل الطالب

Billtown 4320: العنوان Road, Louisville, KY 40299

8224-485 (502): هاتف

. M . Denise Franklin-Williams, Ed .D: المدير

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/carrithers: عنوان الويب

اإلعدادية في زيادة اإلنجاز والنمو لكل طالب من خالل استراتيجيات Carrithersتتمثل مهمتنا في مدرسة 

تجين ومعًا، نستخدم معايير أكاديمية صارمة إلعداد طالبنا ليكونوا مواطنين من.التدريس والتعلم الفعالة والجذابة

.ملتزمين بالتعلم

اإلعداديةConwayمدرسة 

732:تسجيل الطالب

 Jeannie Lett:المدير

8233-485 (502): الهاتف

Terry Road, Louisville, KY 40258 6300: العنوان

http://conway.jcps.schooldesk3.net: الويب

عداد اإلعدادية في توفير خبرات تعليمية عالية الجودة في بيئة رعاية إلConwayتتمثل مهمة مدرسة 

.طالبنا وإلهامهم حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في الحياة

أهم مميزات المدرسة

أهم مميزات المدرسة

برنامج المستوى المتقدم•

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

لطالب لبناء عالقات بين افترة استشارية يومية•

والمعلمين

يشمل شركاء المجتمعمستشار الصحة النفس•

المجتمعي ومجتمع Southwickمركز 

Jeffersontown والجامعات المحلية

.Men of Qualityو

بدوام كاملية•

ي تصنيفات متميزة لجمعية معلمي الموسيقى ف•

ة في الفرق الموسيقية والجوق( KMEA)كنتاكي 

واألوركسترا

لمدارس تقدم واحدة من الفرق الموسيقية القليلة في ا•

اإلعدادية

ة الرماية، وكرة السلة، والكر:األنشطة الطالبية•

، الطائرة، والبيسبول، وسوفت بول، والرقص

وفريق الرقص بالخطوات، والتشجيع، 

والروبوتات، وألعاب المضمار، والعدو لمسافات

رنجطولية، وكرة القدم، واالستدعاء السريع، الشط

طرنج الرماية والشفترة االستكشافتشمل خيارات •

.وألعاب الليجو والطهي والتشريح

شرف، بيتا كلوب، الئحة ال: فرص القيادة الطالبية•

ادة اتحاد الطالب السود، مجلس الطالب، برنامج قي

، فريق فيريزون (STLP)تكنولوجيا الطالب 

للطالب التقنيين

مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة •

الذي يعمل بكامل ( STEM)والرياضيات 

طاقته كجزء من دورة الفنون ذات الصلة

برنامج المستوى المتقدم•

 Verizon Innovativeمدرسة •

Learning : آي باد وخطة البيانات لجميع

الموظفين/الطالب

مركز إعالمي محدث مع مقاعد مرنة •

ومساحة للمشروع وإمكانية الوصول إلى 

التكنولوجيا

نج أوركسترا وفرقة موسيقية وفريق شطر•

حائزون على جوائز

على ( YSC)يساعد مركز خدمات الشباب •

.إزالة حواجز التعلم

ول، كرة القدم، البيسب:األنشطة الطالبية•

كرة السلة، كرة القدم، وسباق اختراق 

، الضاحية، سباقات المضمار، التشجيع

الرقص، الكرة الطائرة، النوادي 

األكاديمية/االجتماعية

حصل فريق برنامج قيادة تكنولوجيا الطالب•

(STLP ) على خمس جوائز في بطوالت تبع

الوالية للحكم على المنتجات الرقمية عبر 

.اإلنترنت

نقدم نهًجا فرديًا للتعلم خال فترات •

Cougar Day

•Intervention(تدخالت يوم أسد الجبال.)

خلية
س الدا

ر
المدا

خيارات المدارس اإلعدادية16
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اإلعداديةCrosbyمدرسة 

1,025:تسجيل الطالب

 . Kara Ammerman, Ed .D:المدير

8235-485 (502): هاتف

Gatehouse Lane, Louisville, KY 40243 303: العنوان

http://bit.ly/CrosbyCougarsHub: الويب

وإلهامهمالطالبإعدادأجلمنوقويصلةذيتعليمتقديمفياإلعداديةCrosbyمدرسةمهمةتتمثل

اكتماالً أكثرتكونالتعليميةالعمليةأننعتقدفنحن.للمستقبلوقادةمنتِجينمواطنينليصبحوا

ومن ثّم فإن برامجنا تتيح لجميع .عندما تكون قائمة على الجهد المشترك بين الطالب وولي األمر والمدرسة

نظرة منفردة Crosbyكما إننا ننظر لكل طالب في مدرسة . الطالب الفرصة للتفوق أكاديميًا وعاطفيًا

.االنتقال إلى الحياة الحقيقية–واألهم من ذلك -ونعمل على إعداده لالنتقال إلى المرحلة الثانوية 

اإلعداديةECHO Trailمدرسة 
2024-2023االفتتاح 

أهم مميزات المدرسة

برنامج المستوى المتقدم•

(  DMS)برنامج علماء الرياضيات المتميزين •

عالي التنافسية

نون برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والف•

مدعوم بالترميز ( STEAM)والرياضيات 

الفن والهندسة والروبوتات والموسيقى الرقمية و

الرقمي وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطالب 

(STLP ) والتعليم من خاللGoogle 

Classroom

مجموعة واسعة من األنشطة الطالبية •

على والنوادي والفرق الرياضية التي تتنافس

المستويات المحلية والوالئية واإلقليمية

والوطنية

التواصل )Crosby Four Cتتبع فلسفة •

لطالب لتمكين ا( والتعاون واالتساق واالحتفال

من تحقيق أفضل ما لديهم من إمكانات

لم .2022سيتم اإلعالن عن المدير واسم المدرسة الرسمي ومعلومات االتصال في خريف عام 

.تكن هذه المعلومات متوفرة في وقت الطباعة

على أن 2024-2023اإلعدادية في بداية العام الدراسي Echo Trailسيتم افتتاح مدرسة 

وستنمو لتصبح مدرسة إعدادية كاملة، الصفوف من .تضم فصالً افتتاحيًا لطالب الصف السادس

.السادس إلى الثامن، على مدى العامين الدراسيين التاليين

اإلعدادية الطالب من المدارس الداخلية ومنطقة Echo Trailومن المقرر أن تخدم مدرسة 

د بجوار متنزه باركالندز في فلويدز فورك، وقEcho Trailتقع .Echo Trailاالختيار لمدرسة 

ركة في التعلم تم تصميم الجزء الخارجي لها ليكمل البيئة الطبيعية ويسمح للطالب بالوصول للمشا

إضافة إلى ذلك، تم تصميم الجزء الداخلي .والخبرات التي يوفرها حرم المدرسة ومتنزه باركالندز

.من المبنى في وحدات لدعم مجتمعات التعلم الصغيرة في فرق المدارس اإلعدادية

اإلعدادية مدرسة تقدم نظام استكشاف المسارات تابعة لمنطقة مدارسEcho Trailستكون مدرسة 

يكة لمدرسة مقاطعة جيفرسون العامة حيث ستوفر المسارات التي تتماشى مع المدرسة الثانوية الشر

Echo Trail.

خلية
س الدا

ر
المدا
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اإلعداديةFarnsleyمدرسة 

1,041:تسجيل الطالب

 Carolyn B . Smith:المدير

8242-485 (502): هاتف

 Lees Lane, Louisville, KY 40216 3400:العنوان

 .https://sites.google.com/jefferson: الويب

kyschools.us/farnsleymiddleschool/home

اإلعداديةKammererمدرسة 

721:تسجيل الطالب

 Shannon Corrigan:المدير

8279-485 (502):الهاتف

Wesboro 7315:العنوان Road, Louisville, KY 40222 

 .https://sites.google.com/jefferson: الويب

kyschools.us/kammerer-middle/home

اإلعدادية على Kammererينصب تركيزنا األساسي في مدرسة 

، أثناء سيرك في الممرات والفصول الدراسية.التحصيل األكاديمي

ي جميع أنحاء ستالحظ تعلُّم الطالب المثير والمرّكز والمنظم للغاية ف

.المدرسة

المدرسةمميزاتأهم

Farnsleyيوفر مجتمع مدرسة  Middle School اإلعدادية بيئة

وإننا ندرك تفرد ط .تعليمية آمنة تشجع الطالب على النجاح مدى الحياة

المناهج ابنا وتميزهم، ونلتزم بتعزيز التميز المتمركز حول الطالب في

واحدة من Farnsleyتعتبر .األكاديمية وتنمية المهارات االجتماعية

أوائل المدارس التي تقدم نظام استكشاف المسارات بما يتوافق مع

.أكاديميات لويزفيل، وتقدم للطالب خبرات تعلم عملية وجذابة

أهم مميزات المدرسة

العلوم /البرنامج المتخصص للرياضيات•

وبرنامج المستوى المتقدم( MST)التكنولوجيا /

وبرنامج المتفوقين والموهوبين في مجاالت 

المناهج األكاديمية والفنون واإلبداع والقيادة

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

ي تصنيفات متميزة لجمعية معلمي الموسيقى ف•

ة في الفرق الموسيقية والجوق( KMEA)كنتاكي 

واألوركسترا

ز الفرق األكاديمية والقيادية الحائزة على الجوائ•

ا برنامج قيادة تكنولوجي: والمعترف بها محليًا

حل /، برنامج االستدعاء السريع(STLP)الطالب 

، ونادي المشكالت المستقبلية، وفريق التكنولوجيا

 Best)بيتا كلوب، وبرنامج أفضل األصدقاء 

Buddies)و ،MLKU( اتحاد الطالب السود

]USB[)و ،LGBTQ+ وجمعية كنتاكي لألمم ،

، وجمعية كنتاكي للشباب (KUNA)المتحدة 

(KYA)وغير ذلك ،

استكشاف المساراتتقدم نظام •

وخدماتبرامجيقدمالذيالمجتمعمدرسةموقع•

والمجتمعاألسرةأفرادلجميعالمدرسةبعدما

قام لها لعبة رياضية ت/نشاًطا ال منهجيًا40أكثر من •

يمي بطوالت على المستوى الوطني والوالئي واإلقل

ول والمنطقة التعليمية، مثل كرة السلة والبيسب

.وألعاب المضمار والميدان

حرم مدرسي به مساحات خضراء شاسعة، •

ومسار للمشي لمسافة ميل، وملعب 

.الكرة اللينة، ومالعب كرة قدم/بيسبول

م أكثر من • ي، نشاًطا طالبيًا غير منهج20تُقّدِ

المانغا،/مثل الفريق األكاديمي، واألنيمي

ونادي بيتا، والشطرنج، ونادي الدراما، 

قبل، ونادي البينج بونج، وحل مشكالت المست

ونادي الجيتار، وفرقة الجاز، ونادي 

التصوير، واالستدعاء السريع، والكتاب

.السنوي

م برامج الفرقة الموسيقية والج• وقة تُقّدِ

.واألوركسترا الحائزة على جوائز

تقدم برنامج•

،المستوى المتقدم، وبرنامج مرتبة الشرف

وبرنامج علماء الرياضيات المتميزين 

(DMS )وبرنامج

المدارس اآلمنة والمدنية

استكشاف المساراتتقدم نظام •

خيارات المدارس اإلعدادية20
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اإلعداديةFarnsleyمدرسة 

Lorem                     ipsum

اإلعداديةKammererمدرسة 

Lorem                     ipsum

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


اإلعداديةKnightمدرسة 

448:الطالبتسجيل

Jeronda:المدير Majors 

8287-485 (502): هاتف

Blue Lick Road, Louisville, KY 40229 9803: العنوان

http://knight.jcps-ky.com: الويب

شِرك اإلعدادية في أن تكون مجتمعًا تعليميًا قائًما على اإلنصاف والتعاطف وأن تُ Knightتتمثل مهمة مدرسة 

ن كل طالب اجتماعيًا وعاطفيًا وأكاديميًا .وتُمّكِ

اإلعداديةLassiterمدرسة 

1,015:تسجيل الطالب

Dr . Jason S. Detre:المدير

8288-485 (502): هاتف

Candleworth 8200: العنوان Drive, Louisville, KY 40214

/http://jcps_lassiter.campuscontact.com: الويب

ية، وثقافتنا معروفون ببيئتنا التعليمية اآلمنة والمنظمة، وتوقعاتنا األكاديمية العالLassiterإننا، في مدرسة 

التي يتعلم فيها الطالب مهارات Leader in Meفمدرسة السيتر هي إحدى مدارس المدرسية اإليجابية

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

أهم مميزات المدرسة

مدرسة إعدادية نموذجية مخصصة من قبل •

(RP)المنطقة التعليمية للممارسات اإلصالحية 

ز على التعلم الذي يتمحور حول الط• الب ترّكِ

ية وتشِرك الطالب بنشاط في المناهج الدراس

رص وتُشِركهم مع بعضهم البعض من خالل ف

(PBL)التعلم المعتمد على المشاريعمثل 

م للطالب دورتين دراسيتين في ا• لعلوم تُقّدِ

ات والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضي

(STEAM ) من خالل الفنون ذات الصلة كل

عام

م مجموعة كبيرة من المواد االختياري• ة تُقّدِ

، لجميع الطالب، مثل الفن، وتعليم األقران

يفية والتربية البدنية التك( PE)والتربية البدنية 

يقية، والفن التكيفي، والصحة، والفرقة الموس

واألوركسترا، والفنون والعلوم اإلنسانية،

.والجوقة

مج الفريق األكاديمي، وبرنا: األنشطة الطالبية•

، والتشجيع، (STLP)قيادة تكنولوجيا الطالب 

ين وفريق الرقص بالخطوات، وكرة السلة للبن

كية والبنات، والكتاب السنوي، وكرة القدم األمري

وكرة القدم العَلَم، والكرة الطائرة، والرماية،

.وسباقات المضمار، وكرة القدم

بعد المدرسة طوال العام Knightنوادي تُقِدّم •

مام تختلف نوادي نايت بناًء على اهت. الدراسي

ات الطالب ولكنها تضمنت نادي الفنون، واهتمام

Knight ،والدراما، والرماية، وأخبار نايت ،

نادي (/STLP)وبرنامج قيادة تكنولوجيا العلوم 

.التكنولوجيا، وحديقة المجتمع

كز تتيح للطالب الفرصة للمشاركة في مرا•

Justice Now(العدالة اآلن) ،التعليمية

كالت مما يمّكن الشباب من العمل معًا لحل المش

دالً النظامية والمساعدة في إنشاء مجتمع أكثر ع

.في لويزفيل

أهم مميزات المدرسة

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

م برنامج • ، لمرموقكامبريدج الدولي للعلماء اتُقّدِ

لميًا وهو منهج برنامج المستوى المتقدم الرائد عا

ثر والمعترف به من قبل الكليات والجامعات أك

من البكالوريا الدولية

(IB .)م دورات التنسيب المتقدم في فنون وتُقّدِ

.اعيةاللغة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتم

لطالبالدىواإلبداعيالفنيالتعبيرتشجع•

والفرقةالفنفيدروستقديمخاللمن

اإلبداعيةوالكتابةوالجوقةالموسيقية

الفيديووإنتاجواألوركسترا

اديمي تشجع الطالب على المشاركة في الفريق األك•

أبطال كأس الحاكم)وفريق االستدعاء السريع 

(اإلقليمي للسنوات الثالث الماضية

م نادي بيتا كلوب وجمعية الشرف• الوطنية تُقّدِ

والمجلس االستشاري لتغذية الطالب

رة الرماية، والبيسبول، وك:الفرص الرياضية•

وكرة السلة، والتشجيع، وسباق اختراق الضاحية،

باقات القدم العَلَم، وكرة القدم، والكرة اللينة، وس

المضمار، والكرة الطائرة

الطبخ، والدراما، وجيرلز هو:األنشطة الطالبية•

كود آند جيم، وجيرلز أون ذا رن، وماينكرافت، 

والروبوتات، وسيف سيتر، ومجلس الطالب، 

، (STLP)وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطالب 

يفرزوالكتاب السنوي، وأديالنتي هيسبانيك أتش

خلية
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Marion C. Mooreمدرسة اإلعداديةMeyzeekمدرسة 

(8-6الصفوف )1,015:تسجيل الطالب

Traci M . Hunt: المدير

8304-485 (502): هاتف

Outer Loop, Louisville, KY 40228 6415: العنوان

http://moore.jcps.schooldesk.net: الويب

فنحن نسعى جاهدين ألن نكون مدرسة تنبع من مهمتنا ورؤيتناMarion C. Mooreإّن ثقافتنا في مدرسة

فنحن .فيهايرغب الطالب في االلتحاق بها، ويتمنى الكبار أن يعملوا فيها، ويفخر المجتمع بحضور أطفالهم

وهكذا .ونفخر بأن مدرستنا تضم صفوفًا من الصف السادس إلى الثاني عشرLouisvilleأكبر مدرسة في 

ه مدرسة يمكن لطفلك أن يبقى معنا لمدة سبع سنوات، وهذه ميزة فريدة للنموذج المدرسي المدمج الذي تتبع

.مور

944:تسجيل الطالب

  Charles Marshall:المدير

829-485 (502): هاتف

South Jackson Street, Louisville, KY 40203 828: العنوان

http://meyzeek.jcps-ky.com: الويب

.التفوق األكاديميتقدم مدرسة ميزيك اإلعدادية منهًجا متوازنًا يتم فيه تشجيع جميع الطالب على التفكير النقدي و

مصدر جذب ( STEM)ويعتبر برنامج المدرسة المتميز تاريخيًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

باهر في للطالب األكثر موهبة من جميع أنحاء المدينة، لما يقدمه من تجربة استثنائية مصممة إلعدادهم لمستقبل

ال كما إّن تجربة المدرسة تعزز االستفسار واالستكشاف في مج.مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ط وتدمج التعبير الفني في نفس الوقت من أجل معالجة أنما( STEM)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

تمر ومن ثّم فإّن مجتمع المدرسة المتفرد وتاريخها العتيق ونجاحها المس.التعلم واهتمامات مجتمع التعلم المتنوع

Meyzeekيغذي روح المدرسة المعروفة باسم  Mystique(قداسة ميزيك)

أهم مميزات المدرسة

علوم برنامج متخصص في مجال الرياضيات وال•

(.MST)والتكنولوجيا 

لجبر رياضيات المستوى المتقدم، بما في ذلك ا•

.والهندسة

المتقدم وبرنامجبرنامج المستوى •

.والموهوبينالمتفوقين 

لها برنامج الروبوتات والهندسة المعروف بحصو•

.يعلى جوائز على المستويين الوالئي والوطن

أنشطة بروجيكت ليد ذا واي •

"Lead the Way (PLTW)"

وشريك منشئو تطبيقات التكنولوجيا، والترميز،•

أمازون فيوتشر إنجنيرز

معرض العلوم ومعارض تعليمية في مجال •

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

التعليمية

(ESL)برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية •

رامج تستضيف برنامج مدرسة المجتمع الذي يوفر ب•

.وخدمات ما بعد المدرسة لجميع أفراد األسرة

،الفرق األكاديمية وفرص القيادة التنافسية•

وجمعية كنتاكي ( KUNA)جمعية كنتاكي لألمم المتحدة 

، و نادي بيتا الوطني لطالب المراحل (KYA)للشباب 

، (National Junior Beta Club)األولى 

وماثكاونتس، وأولمبياد العلوم، وكأس الحاكم، 

اء والمناظرة، وحل المشكالت المستقبلية، واالستدع

.السريع

ياضيًا نشاًطا ال منهجيًا وناديًا وفريقًا ر30أكثر من •

.تنافسيًا مجتمعين

أهم مميزات المدرسة

م أنشطة • (PLTW)بروجيكت ليد ذا وي تُقّدِ

التي تعزز المشاركة واإلثارة في الفصل

لحظات "الدراسي، وتحفز التعاون، وتلهم 

وأثناء مشاركة الطالب .والفهم العميق" التجلي

ية في الهندسة والعلوم الطبPLTWفي أنشطة 

التطلع الحيوية، تُقدَّم إليهم إمكانيات يمكنهم

.إليها في المدرسة الثانوية وما بعدها

طوير فهم تُوفِّر فرًصا للتصميم والنمذجة لت•

.اتهمالطالب لتأثير اإلبداع واالبتكار في حي

م منصة فيكس روبوتيكس لتص• ميم وبناء تُقّدِ

ات وبرمجة كائنات العالم الحقيقي، مثل إشار

المرور وأكشاك تحصيل الرسوم واألذرع 

.الروبوتية

الهيكل الفريد المتمثل في مشاركة طالب •

المدارس اإلعدادية والثانوية لنفس الحرم 

.ميالمدرسي يدعم االتساق في التركيز األكادي

التي تعكس دورات الفنون ذات الصلة•

ة نقدمها أكاديمياتنا في المدرسة الثانوي

ليتمكن الطالب من إلقاء نظرة على 

.العروض التي يمكنهم استكشافها

خلية
س الدا

ر
المدا

خيارات المدارس اإلعدادية24

25مدارس مقاطعة جيفرسون العامة

http://moore.jcps.schooldesk.net/
http://meyzeek.jcps-ky.com/


اإلعداديةNew West Endمدرسة 
2024-2023االفتتاح 

اإلعداديةNewburgمدرسة 

943:تسجيل الطالب

Nicole Adell:المدير

8306-485 (502): الهاتف

Exeter Avenue, Louisville, KY 40218 4901: العنوان

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

زيز اإلعدادية إلى إلهام الطالب في سعيهم الكتساب المعرفة ونتطلع إلى تعNewburgنهدف في مدرسة 

لطالب أعضاء نجاحهم وثقتهم بأنفسهم من خالل العمل الجماعي والتفكير النقدي واالنضباط الذاتي ليصبح ا

.مساهمين في مجتمعنا العالمي

لم تكن هذه .2022سيتم اإلعالن عن المدير واسم المدرسة الرسمي والموقع ومعلومات االتصال في خريف عام 

.المعلومات متوفرة في وقت الطباعة

على أن تضم فصالً 2024-2023اإلعدادية في بداية العام الدراسي The West Endسيتم افتتاح مدرسة 

لى وستنمو لتصبح مدرسة إعدادية كاملة، الصفوف من السادس إلى الثامن، ع.افتتاحيًا لطالب الصف السادس

.مدى العامين الدراسيين التاليين

The West Endاإلعدادية الطالب من المنطقة الداخلية لمدرسة The West Endوستخدم مدرسة 

يرة ومن المقرر أن يكون تصميم المدرسة على أحدث طراز، مع التركيز على مجتمعات التعلم الصغ.اإلعدادية

.التي تدعم نموذج فريق المدرسة اإلعدادية

ون اإلعدادية بنظام استكشاف المسارات وتابعة لمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسThe West Endوستعمل مدرسة 

.اإلعداديةThe West Endالعامة على أن تضم مسارات تتماشى مع المدرسة الثانوية الشريكة لمدرسة 

أهم مميزات المدرسة

(  MST)التكنولوجيا /العلوم/برنامج الرياضيات•

المتخصص باإلضافة إلى دورات الهندسة وبرنامج 

.المستوى المتقدم

.لغة21تضم طالبًا يتحدثون ما يزيد عن •

هرة منصة فيكس روبوتيكس وبرنامج الهندسة ذويا الش•

.العالمية

تصنيفات رابطة معلمي الموسيقى في كنتاكي•

(KMEA )يقية المتميزة في األوركسترا والفرقة الموس

.والجوقة

المدرسة الوحيدة التابعة لمنطقة مدارس مقاطعة •

شافة جيفرسون العامة التي تضم مجموعة فتيان الك

(.491رقم )

بولوكرة السلة والبيسفي كرة القدم أبطال متعاقبون•

القدم، الكرة الطائرة، والتشجيع، وكرة: الفرص الرياضية•

ة، وكرة وسباق اختراق الضاحية، والبيسبول، والكرة اللين

السلة، والتنس، والرماية، وكرة القدم األمريكية، 

.والرياضات اإللكترونية، والرقص

مية توفير فرص للمنافسة األكاديمية المحلية واإلقلي•

والوطنية

لطائرات رة تُِقيِم فصالً دراسيًا في الهواء الطلق ودو•

.بدون طيار

منمرخصحالقةصالون:كيدز4كوتز•

عرشقصاتويقدمطاقتهبكاملويعملالوالية

لألطفالمجانية

المركز المجتمعي لإلنجاز الطالبي يوفر •

(SACC)ل للطالب والعائالت إمكانية الوصو

ي إلى المالبس واألحذية والمنتجات الطازجة ف

ة إقامة شراكات مجتمعي.  الموقع في نيوبورغ

AmazonوMeijerمع شركاء مثل 

California ClosetsوLowe’sو

والتي ساعدت في إنشاء المركز Zapposو

.المجتمعي لإلنجاز الطالبي

ولوجيا فرص التدريب العملي على العلوم والتكن•

والتكنولوجيا ( STEM)والهندسة والرياضيات 

ريزون الجديدة في مختبر االبتكار الممول من في

(PLTW)وبروجيكت ليد ذا وي 

Faureciaإقامة شراكات مجتمعية قوية مع •

Newburg BoysوGE Appliancesو

للبنين والبنات

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

خلية
س الدا

ر
المدا
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https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/newburg-middle-school/home


اإلعداديةNoeمدرسة 

1,340:تسجيل الطالب

  Jennifer Cave:المدير

8307-485 (502): الهاتف

West Lee Street, Louisville, KY 40208 121: العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Noe: الويب

فمن خالل تقديم دورات تتطلب .التنوع واإلبداع والتميز األكاديمي  تلك هي السمات المميزة لمدرسة نوي اإلعدادية

رسة الثانوية جهًدا كبيًرا واالعتراف بالمواهب الفردية لكل طفل، تعمل مدرسة نوي على إعداد الطالب لمتطلبات المد

ح الطالب وتتمثل مهمة نوي في التركيز على نجا.  وتكريم حماسهم الشبابي ورغبتهم في إحداث فرق في العالم

ود تعاونية كهدف لجميع األنشطة من خالل بيئة تتمحور حول الطالب، وفريق متعددة التخصصات من المعلمين، وجه

.من الموظفين وأولياء األمور والمجتمع

Olmsted Academy North

509:تسجيل الطالب

Tonkeyta:المدير Rodgers  

8331-485 (502): هاتف

Bellevue Avenue, Louisville, KY 40215 4530: العنوان

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/olmstednorth/home: الويب

ن والرياضيات تتمثل مهمتنا في تشجيع استكشاف الوظائف في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنو

(STEAM )ن واالبتكارمن خالل تقديم خدمات تعليمية دقيقة وذات صلة ومتأصلة في التفكير النقدي والتعاو  .

امعية ونهدف جميعًا إلى إشراك جميع الطالب في العملية التعليمية وإلهامهم وتمكينهم وإعدادهم للمرحلة الج

زويد شبابنا كما إّن ثقافتنا في مدرسة أولمستيد أكاديمي نورث مدفوعة بمهمتنا المتمثلة في ت.والحياة الوظيفية

وجيا والهندسة يشجع على التعاون واإلدماج من خالل االستكشاف الذي يركز على العلوم والتكنول–بتعليم قوي 

.لرسم مستقبل باهر ومشرق–والفنون والرياضيات 

أهم مميزات المدرسة

م برنامج الفنون المرئية والمسر• حية تُقد ِ

ي ، الذي يتضمن دروًسا سريعة فالمتخصص

اما الفرقة الموسيقية والجوقة والرقص والدر

.واألوركسترا والفنون المرئية

رس المدرسة اإلعدادية الوحيدة التابعة لمنقطة مدا•

م برن امج مقاطعة جيفرسون العامة التي تُقّدِ

الذين للطالبوالموهوبين المتخصصالمتفوقين 

اإلبداع يتفوقون في المناهج األكاديمية والفنون و

.والقيادة

برنامج المستوى المتقدم•

جدوالً مجمعًاتستخدم •

والهندسة1الجبر تقدم دروًسا في •

يةللحصول على ساعات معتمدة للمدرسة الثانو

في تضم هيئة التدريس مدرسين معتمدين•

.التدريس للموهوبين

طالب نادي بيتا الوطني ل: القيادة الطالبيةفرص •

المراحل األولى، وبرنامج قيادة تكنولوجيا 

، وجمعية كنتاكي لألمم (STLP)الطالب 

، وجمعية كنتاكي للشباب (KUNA)المتحدة 

(KYA)ومشاريع التعلم الخدمي ،.

وىالقألعابفيمنهجيًاالنشاًطا40منأكثر•

.الصلةذاتوالنوادياألكاديميةوالمسابقات

أهم مميزات المدرسة

للواقع Occulus Goسماعات رأس •

 HTCاالفتراضي لمختبر االبتكار، وسماعات 

Vive Pro ،للغمر في الواقع االفتراضي

دوات وطابعات ثالثية األبعاد، وأدوات تشفير، وأ

وسائط رقمية، وكاميرات

يا تقدم برنامج متخصص في العلوم والتكنولوج•

وى برنامج المستوالرياضيات والهندسة والفنون 

المتقدم

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

تقدم للشباب مزايا وفوائد منهج العلوم •

ات والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضي

(STEAM )في بيئة تعليمية أحادية الجنس.

علىالطالبوأنشطتناونوادينابرامجناتساعد•

.القياديةوالقدراتاألكاديميةالمهاراتتعزيز

م المدرسة برنامج قيادة تكنولوجيا ال• طالب تُقّدِ

(STLP) ،والترميز، والهندسة الميكانيكية ،

سيقيًا والتصميم الرقمي، والروبوتات، وبرنامًجا مو

ة كامالً، يضم األوركسترا، وفرقة الجاز، وجوق

.العرض، وجوقة السفراء

تُجَرى تدخالت إضافية كل يوم في القراءة•

والرياضيات واإلثراء األكاديمي

لتقوية ( RP)تُنفِّذ الممارسات اإلصالحية •

.العالقات بين الطالب والموظفين

خلية
س الدا

ر
المدا
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Olmsted Academy 

South
579:الطالبتسجيل

Synthia: المدير Shelby

8270-485 (502): هاتف

Southern Parkway, Louisville, KY 40214 5650: العنوان

www.Oasbrave.com: الويب

 Frederick  Law Olmstedإلى جانب كفاءتهن األكاديمية في المواد األساسية، ستتمتع الطالبات في 

Academy Southوتقديرها، بإتقان مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وفهم الفنون

إذ تتمثل رؤيتنا في أن تتخرج كل فتاة من مدرسة  .والقدرة على تقديم خدمة ذات مغزى لمجتمعاتهن المتنوعة

Olmsted Academy Southوهي مسلحة بمهارات القرن الحادي والعشرين من خالل التعليم القائم على

.العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات

اإلعداديةRamseyمدرسة 

أهم مميزات المدرسة

للبناتمدرسة إعدادية عامة •

التكنولوجيا تقديم منهًجا أساسيًا قائًما على العلوم و•

(STEAM)والهندسة والفنون والرياضيات 

ئية ودورات التكنولوجيا المبتكرة والفنون المر

والمسرحية

ة، الروبوتات، والبرمج:دورات التكنولوجيا•

 Project Lead The  Wayوأنشطة 

)PLTW(ب ، وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطال

(STLP)والوسائط المتعددة ،

ة، الفرقة الموسيقي:الفنون المرئية والمسرحية•

قدمةوالجوقة، واألوركسترا، والبيانو، والفنون المت

الفريق األكاديمي، والنادي : األنشطة الطالبية•

البيئي، ونادي الدراجات، ونادي التصوير 

رة الفوتوغرافي، ونادي الكتاب، وكرة السلة، والك

الطائرة، وكرة القدم، والكرة اللينة، والرقص، 

.والتشجيع، وفريق الرقص بالخطوات

برنامج قيادة المرأة، : برمجة الشراكة المجتمعية•

إحداث ثورة في )Girls on the R .I .S .Eو

امج ؛ وبرن(التفسيرات من خالل التعبير عن الذات

  Youngالقيادة االقتصادية للمرأة؛ ومنظمة

Authors Greenhouse ؛ وكنتاكي، وجمعية

؛ ونادي بيتا؛ ومركز (KUNA)كنتاكي لألمم المتحدة 

م كنتاكي للعلوم؛ وشراكة أكاديمية ميرسي للعلو

؛ (STEM)والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

نولوجيا وشراكة فتيات كشافة كنتاكيانا للعلوم والتك

(STEM)والهندسة والرياضيات 

 Magnetمعتمدة على المستوى الوطني في من قبل •

Schools  of America

1,018:الطالبتسجيل

Katherine:المدير LaDuke

(502):هاتف 485-8391

Gellhaus 6409: العنوان Lane, Louisville, KY 40299

jcps-ramsey.campuscontact.com:الويب

اإلعدادية في توفير تجربة تعليميةRamseyتتمثل مهمة مدرسة 

مين استثنائية إلعداد الطالب إلرضاء شغفهم من خالل تخريج متعل

كانت .متمكنين وقادة ذوي عقلية خدمية ومواطنين مسؤولين عالميًا

Ramsey أول مدرسة إعدادية تقدم نظام مسارات االستكشاف

تقع األكاديميات على مستوى .Louisvilleالمتوافقة مع أكاديميات 

ن الصف في أجزاء منفصلة من المبنى لتسهيل االنتقال الناجح م

الفردية المرحلة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية مع تطبيق نظام الفرق

.لبناء الشعور بالمجتمع

أهم مميزات المدرسة

استكشاف المسارات•

:الهندسة والتصميم—
رق برنامج فيكس روبوتيكس حديث وف

منافسة

التمريض، :علوم الرعاية الصحية—

يح، واإلنعاش القلبي الرئوي، وعلم التشر

والمباحث الطبية

الوسائط الرقمية، :األعمال واالتصاالت—

وفنون الجرافيك، ومحو األمية المالية

المشاريع المجتمعية ومتعددة التخصصات•

يةوفرص الرحالت الميدانمشاريع التعلم الخدمي

في نتيح فرص اإلثراء والتدخل التي ال تنقطع•

، ولدينا أيًضا (SST)جميع أوقات نجاح الطالب 

ممارس صحة نفسية داخلي ومركز موارد أسرية 

(FRC.)

تقنيات بنايات حديثة وصديقة للبيئة ومزودة ب•

عالية

:  Verizon Innovative Learningمدرسة •

المزودة بتقنية Chromebookتوفير أجهزة 

السلكية مدمجة لجميع الطالب

ترا تقدم برامج الفرقة الموسيقية واألوركس•

زة والجوقة والفنون المرئية والمسرح الحائ

.على جوائز

ا لكل ناجح يتيح فرصً تقديم برنامج ألعاب قوى•

رياضات المدارس اإلعدادية في منطقة مدارس

مقاطعة جيفرسون العامة

يوناداألكاديمي،الفريق:الالمنهجيةاألنشطة•

الطالباتحاد)MLKUوالمتحركة،الرسوم

Bestو،(]USB[السود Buddies(أفضل

والترميز،الشطرنج،وفريق،(األصدقاء

Fellowshipووالدراما، of Christian

Athletes(المسيحيينالرياضيينزمالة)،

Girlsو on the R .I .S .E،وGSTA

Junior Beta Clubونادي هاري بوتر، و

، والوسطاء (نادي بيتا لطالب المراحل األولى)

للبث، وفرقة RamCastاألقران، وفريق 

Ramseyللجاز، وRampage Steppers ،

ونادي حرب النجوم

اإلعداديةRamseyمدرسة 

Lorem                     ipsum

خيارات المدارس اإلعدادية30
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Stuart Academy

1,117:تسجيل الطالب

 Darren Dawson:المدير

8334-485 (502): الهاتف

Valley Station Road, Louisville, KY 40272 4603: العنوان

sites.google.com/view/froststuart/home: الويب

ة القرن بالشراكة مع المجتمع، تتمثل مهمة مدرسة ستيوارت أكاديمي في تمكين الطالب من أن يكونوا قاد

.الحادي والعشرين المستعدين ل التحاق بالمدرسة الثانوية

 Thomasمدرسة 
Jeffersonاإلعدادية

900:تسجيل الطالب

  Joshua Bourgeois:المدير

8273-485 (502): الهاتف

  Rangeland Rd ., Louisville, KY 40219 1501:العنوان

 .https://sites.google.com/jefferson.kyschools: الويب

us/thomas-jefferson-middle/home

(  TJMS)اإلعدادية THOMAS JEFFERSONتقوم مدرسة 

ة تعمل بتحويل برنامج القيادة الرقمية والعالمية المبتكر إلى مدرس

.  Louisvilleبنظام استكشاف المسارات بما يتوافق مع أكاديميات 

ص ويوفر هذا البرنامج المبتكر للطالب إمكانية الوصول والفر

.واستكشاف اهتماماتهم وقدراتهم

أهم مميزات المدرسة

ن لطالب الصفي)برنامج المستوى المتقدم •

(السابع والثامن فقط

تُقِدّم مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية •

ضل والالمنهجية في المرافق التي تعد من بين األف

في المنطقة

مختبر ( PE)تستخدم فصول التربية البدنية •

.اللياقة البدنية المزود بأحدث المعدات

ليالي اآلباء، : فرص مشاركة اآلباء وإشراكهم•

يادة، والمحادثات عبر اإلنترنت مع المدير وفريق الق

والرحالت الميدانية، والعمل التطوعي، ومؤتمرات 

اآلباء والمعلمين

تضم فصوالً دراسية أصغر من معظم المدارس•

لى اإلعدادية، وتوفِّر فرًصا للتعلم القائم ع

ول المشاريع، وتتيح لجميع الطالب إمكانية الوص

جيًا على إلى التكنولوجيا، وتركز تركيًزا استراتي

عي التدخل واإلثراء األكاديمي والسلوكي واالجتما

.  والعاطفي االستباقي والداعم

م برامج الفرقة الموسيقية واألوركستر• ا والجوقة تُقّدِ
.وبرامج نادي البنين والبنات

Verizonمدرسة• Innovative Learning:

نالموظفي/الطالبلجميعالبياناتوخطةبادآي

م• والفنونسةوالهندوالتكنولوجياالعلومبرامجتُقّدِ

(STEAM)والرياضيات

أهم مميزات المدرسة

استكشاف المساراتتقدم برنامج •

رقة الففصول الفنون اليومية ذات الصلةتشمل •

لبدنية الموسيقية واألوركسترا والكورال والتربية ا

(PE.)

أكاديمية )Patriot Prideأكاديمية تساعد •

طالب الصف السادس ( التباهي بحب الوطن

. على االنتقال بنجاح إلى المدرسة اإلعدادية

فطالب الصف السادس منفصلون عن طالب 

هم التركيز الصفين السابع والثامن ليتسنى لمعلمي

على دعمهم من خالل الدروس االجتماعية 

د توجد جوالت بموع)والعاطفية المخصصة لهم 

.(مسبق

برنامج المستوى المتقدم وبرنامج •

المتفوقين والموهوبين

ة ال تلتزم مدرسة توماس جيفرسون اإلعدادي•

"TJMS "بزي رسمي وتدعم تعبير الطالب

عن أنفسهم من خالل سياسة قواعد اللباس

جيع، كرة السلة، والبيسبول، والتش:الرياضة•

وكرة القدم، وفريق الرقص بالخطوات، 

وسباقات المضمار

الروبوتات، واألنيمي، ونوادي :األنشطة•

( ةأبطال الوالي)الكتاب، واأللعاب، والشطرنج 

جلس ، والفريق األكاديمي، والفن، والبيتا، وم

، والمساواة، وغيرها LGBTQالطالب، و

الكثير

 THOMASمدرسة 

JEFFERSONاإلعدادية

خيارات المدارس اإلعدادية32
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اإلعداديةWestportمدرسة 

1,185:تسجيل الطالب

Jodie Zeller: المدير

8346-485 (502): هاتف

Westport Road, Louisville, KY 40222 8100: العنوان

www.westportmidle.com:الويب

اإلعدادية بأنه يمكننا إلهام كل طالب من Westportنؤمن في مدرسة 

ره األكاديمي والفر وتتمثل .ديخالل توفير بيئة آمنة وحاضنة تعزز تطوُّ

ني لبناء مهمتنا في تدريب الطالب وتدريب بعضنا البعض بشكٍل تعاو

.مجتمع تعليمي متسق

.التدريبوهذا يعكس قيمنا األساسية المتمثلة في االتساق والترابط والتعاون و

جزًءا من مشروع اكتشاف المسار األكاديمي الخاص Westportتعد مدرسة 

ل بمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة والذي يوفر للطالب مسار فصو

الفنون ذات الصلة بما يتماشى مع اهتمامات الطالب وأكاديميات المدارس 

.الثانوية في لويزفيل

أهم مميزات المدرسة

برنامج مونتيسوري المتخصص•

.( لالطالع على تفاصيل البرنامج47الصفحة انظر)

م منهج الرياضيات التوضيح• ية، وهو تُقّدِ

منهج قائم على البحث

استكشاف المساراتتقدم برنامج •

ة؛ األوركسترا؛ الفرق:  فرص الفنون ذات الصلة•

دنية موسيقى الكورال؛ الدراما؛ الرقص؛ التربية الب

(PE)لعلوم ؛ العلوم الصحية؛ الروبوتات؛ الترميز؛ ا

؛ (STEM)والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

التكنولوجيا العامة؛ الخيارات المهنية؛ التاريخ

 Bestاألفريقي األمريكي؛ فرص الفنون المرئية؛ و

Buddies(أفضل األصدقاء)؛ وأكثر من ذلك

ة تُعتبر مدرسة شراكة مميزة في جامع•

(UofL)لويزفيل 

ة فريق الروبوتات وكر: األنشطة الطالبية•

كرة القدم والفريق األكاديمي والكرة اللينة و

يدالقدم األمريكية والالكروس وغير ذلك المز

م برامج استشارية توفر دعًما لل• ط اب من تُقّدِ

خالل دروس وتمارين بناء الفريق والمجتمع

.يالتي تركز على الجانب االجتماعي والعاطف

مرةتوفر أنظمة اإلثراء والتدخل المست•

اإلعداديةWestportمدرسة 

Lorem                     ipsum
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Academy @ Shawnee

(8-6الصفوف )110:تسجيل الطالب

Kymberly Rice: المدير

8326-485 (502): هاتف

Herman Street, Louisville, KY 40212 4001: العنوان

:  الويب

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/ 

AcademyShawneeMiddle

الفضاء تُعتبر أكاديمي آت شاوني مدرسة إعدادية وثانوية متخصصة في مجال

كما إننا .الجوي وتقدم خدماتها للطالب في برامج مميزة مثل الطيران والهندسة

ة ملتزمون بإعداد الطالب من خالل مساعدتهم على تطوير المهارات األساسي

.الالزمة للنجاح في المدرسة الثانوية وما بعدها

أهم مميزات المدرسة

استكشاف المسارات•

الهندسة والتصميم—

فصل قريبًا في ال)علوم الرعاية الصحية —

(2024-2023الدراسي 

األعمال واالتصاالت—

فنون تقِدّم منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال•

القائم على المشاريع ( STEAM)والرياضيات 

.للتعرف على مجاالت المحتوى

بيرة فرًصا كأحجام الفصول الصغيرةتوفر •

.للتعلم الشخصي والمشاركة األسرية

تُقِد م مجموعة من فرص التعلم الممتدة•

ران، التي يستكشف فيها الطالب مجاالت هندسة الطي

، واألعمال والتسويق، والطب الرياضي، والتمريض

.وأكثر من ذلك

ي يجري تجديد المنشآت بماليين الدوالرات والت•

.ديثةستوفر مختبرات ومعدات تعليمية إضافية ح

ج يوفر نظام المدرسة اإلعدادية والثانوية المدم•

للطالب الفرصة للبقاء مع نفس الطالب من

.الصف السادس حتى الثاني عشر

وجيا يشارك جميع الطالب في منهج بوابة التكنول•

الذي تقدمه منظمة بروجيكت ليد ذا وي 

(PLTW )وبرامج مركز تشالنجر التعليمي.

المدارس المتخصصة

خيارات المدارس اإلعدادية36
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ACADEMY @ SHAWNEE

األعمال واالتصاالت

الهندسة 

والتصميم

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


Barret Traditionalمدرسة 
اإلعدادية

634:تسجيل الطالب

Amy Strite: المدير

8207-485 (502): هاتف

Grinstead 2561: العنوان Drive, Louisville, KY 40206

http://barret.jcps.schooldesk.net: الويب

كانات وتطور توفر مدرسة باريت التقليدية اإلعدادية بيئة منظمة تسمح لكل طالب بتحقيق أفضل ما لديه من إم

وتتمثل مهمتنا في تعليم طالبنا مبادئ.مهاراته ليصبح متعلًما مدى الحياة في عالم متنوع ثقافيًا ومتغير باستمرار

دمة السعي وراء التميز وإظهار التعاطف وتحمل المسؤولية الشخصية وتعزيزي ثقافة االحترام من خالل خ

.اآلخرين

J. Graham Brownمدرسة 

(8-6الصفوف )221: تسجيل الطالب

Dr . Angela Parsons: المدير

8216-485 (502): هاتف

 South First Street, Louisville, KY 40202 546: العنوان

:  الويب

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

mybrownschool/home

، التي تعتبر المدرسة المتخصصة األصلية، هي J .Graham Brownإّن مدرسة : التعلم الذاتي التوجيه

علم ذاتي مدرسة متخصصة على مستوى المنطقة التعليمية، تقدم خدماتها للطالب الذين يزدهرون في بيئة ت

بيئة تعليمية وتتمثل مهمتها في تنمية التفكير اإلبداعي وتعزيز االستقرار والتعاطف والمبادرة داخل. توجيه

بها ، بالعقول الواعية والقلوب المثقفة التي يتميزJ .Graham Brownويتميز طالب مدرسة . مستجيبة ثقافيًا

.المتعلمون الطالبون للعلم مدى الحياة والذين يوجهون أنفسهم بأنفسهم
أهم مميزات المدرسة

م تعليًما عالي الجودة في ال• مواد تُقّدِ

األساسية

تقليد طويل األمد من األداء األكاديمي •

األعلى تقييًما

حاء التركيز على التعلم الخدمي في جميع أن•

، الذيبرنامج باريت كيرزالمدرسة من خالل 

.يتيح للط اب فرًصا لخدمة المجتمع

فرص فنية ذات صلة ومتميزة في الفن،•

ية، والجوقة، والموسيقى، والفرقة الموسيق

واألوركسترا، والعلوم والتكنولوجيا 

، والتربية (STEM)والهندسة والرياضيات 

، والصحة(PE)البدنية 

ألعاب قوى حائزة على جوائز، وبطوالت على•

ة السلة مستوى المنطقة التعليمية والوالية في كر

وكرة القدم والتنس والكرة الطائرة والهوكي 

الميداني والبيسبول والتشجيع والرقص 

.والجولف

أهم مميزات المدرسة

ةالمنطقمستوىعلىمتخصصةمدرسة•

الروضةمنخدماتهاتقدمالتعليمية

.عشرالثانيالصفوحتى

ناسق، يشارك الطالب في منهج فنون ليبرالية مت•

ألربعة وتحضيري للكلية، ومستنِد إلى مبادئنا ا

ف االستقالل والتعاط:  للتعلم الذاتي التوجيه

.والمبادرة واالبتكار

م برنامًجا أكاديميًا يركز على ا• الرتقاء تُقَّدِ

عين الذين بالمفكرين النقديين والمنفتحين والمبد

يرغبون في المخاطرة ويتوقون إلى اكتساب

.معارف ومهارات جديدة

ألشخاصباالنهوضعلىتعملتعليميةبيئةتوفر•

والمحترمينوالمتسامحينالرحيمين

رون قيمة التنوع الثقافي ويساهمون الذين يُقّدِ

في رفعة المجتمع

من المتوقع أن ينجح األداء األكاديمي المناسب •

ة لمستوى الصف والمهارات االجتماعية المناسب

.ةللعمر في هذه البيئة التعليمية غير الرسمي

دقيقة90مدته جدوالً مجمعًاتستخدم •

ل تُتاح للطالب الفرصة ألخذ دورات للحصو•

ت على ساعات معتمدة للمدرسة الثانوية في وق

.مبكر من الصف السابع

صة
ص

خ
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W.E.B.DuBois Middleمدرسة 
اإلعدادية

(8-6الصفوف )421:تسجيل الطالب

Dr . Monica Hunter: المدير

7600-485 (502): هاتف

Atkinson Square Drive, Louisville, KY 40218 3901: العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/middle/DuBoisAcademy: الويب

اإلعدادية مدرسة إعدادية مبتكرة تم افتتاحها W .E .B . DuBoisتعتبر مدرسة :مدرسة متخصصة للبنين

مية مبتكرة، وبما إنها تفتح أبوابها لجميع الطالب الذكور، فإنها توفر بيئة تعلي.2019-2018خالل العام الدراسي 

س فيها منهج قوي وجذاب يركز على الثقافة األفريقية وغيرها من الثقافات وتتمثل مهمة المدرسة في إشراك .ويُدرَّ

كما إننا نضمن االرتقاء بجميع الطالب حتى .الطالب، وإزالة الحواجز، وتمكين كل شاب من تحقيق التميز

اء وكتَّابًا ومتحدثين أكثر مهارة، وحتى يصبحوا أيًضا قدوة يُ  حتذى بها ومستمعين يصبحوا علماء رياضيات وقرَّ

.وقادة في منازلهم ومجتمعاتهم

اإلعداديةHighlandمدرسة 

816:الطالبتسجيل

 Vanessa Green:المدير

8266-485 (502): هاتف

Norris Place, Louisville, KY 40205 1700: العنوان

www.highlandmidle.com:الويب

ة العالية اإلعدادية في التدريس وفقًا للمعايير األكاديمية واالجتماعيHighlandتتمثل مهمتنا في مدرسة 

م مدى الحياة ليصبح كل عضو في المجتمع المدرسي محط اهتمام دولي متزايد ويُظِهر الرغبة في التعل

ل المسؤولية المجتمعية يمكن للطالب االنضمام إلى برنامج موسيقي حائز على جوائز.وتحمُّ

ويوفر برنامج الفنون المرئية للطالب دراسة .يتكون من موسيقى الكورال والفرقة الموسيقية واألوركسترا

مشاركة في ، ويتم تشجيع الطالب على ال(ثنائية وثالثية األبعاد)متخصصة ومكثفة في الفنون المرئية 

وسيخوض الطالب أيًضا تجربة غامرة في الفنون الجميلة من خالل .المعارض المجتمعية وفرص األداء

.والهندسة والتصميم( الطهي والبيئة)استكشاف مسارات علوم المستهلك 

أهم مميزات المدرسة

على مستوى المنطقة مدرسة متخصصة•

.التعليمية

، 2024-2023بدًءا من العام الدراسي •

مدرسة إعدادية تعمل DuBoisستصبح 

ات والتي تقدم مساربنظام استكشاف المهارات

وستعكس هذه .الطهي واألعمال والهندسة

DuBoisالمسارات التي تقدمها مدرسة 

.الثانوية

ز من خالل التركيفخرهم  يُعلن الطالب عن •

على سمات القيادة، مثل المثابرة والمرونة 

.والمبادرة واالنضباط والتعاطف

أكاديمي على البحث DuBoisتعتمد مدرسة •

قافيًا القائم على األدلة والتدريس المستجيب ث

إلشراك الطالب بنشاط أثناء تطورهم 

.كمتعلمين وشباب مدركين لذواتهم

سة وتؤكد المبادئ األساسية التي تتبعها المدر•

على محو األمية والحساب والعلوم االجتماعية

.يةواستخدام التكنولوجيا والتحدث بلغة أجنب

أهم مميزات المدرسة

جال تقدم برنامج متخصص حائز على جوائز في م•

الفنون الجميلة

تدرس مادة إسبانية اختيارية للمستوى•

8-6المتقدم للصفوف 

ك تقدم مسارات تصميم علوم وهندسة المستهل•

تات مع فنون الطهي واإلشراف البيئي والروبو

وجيا والفنون ثنائية وثالثية األبعاد وتكنول

التصميم

ميتنفذ منهج التعلم االجتماعي العاطفي اليو•

-Verizon Innovative Learningمدرسة •

الوعد الرقمي

دقيقة مع تضمين 90فترات تعليمية مدتها •

التدخالت وفرص اإلثراء الالزمة

لثلج، التشجيع، التزلج الريفي على ا: الرياضات•

كرة الجولف، المبارزة، الهوكي، كرة السلة، التنس،

دم، القدم، الكرة الطائرة، السباحة، الرماية، كرة الق

، كرة قدم البيسبول، الكرة اللينة، الالكروس للفتيات

العلم، وسباقات المضمار والميدان

نادي المغامرات، نادي الفن، :األنشطة الالمنهجية•

، اتحاد الطالب السود، +LGBTQتحالف 

اواة االستدعاء السريع، نادي ماينكرافت، لجنة المس

العرقية، نادي هاري بوتر، نادي الحديقة، نادي 

الكتابة اإلبداعية، جمعية الطالب المسلمين

صة
ص
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Grace Jamesأكاديمية 
للتميز

362:تسجيل الطالب

 Ronda Cosby:المدير

8123-485 (502): هاتف

West Broadway, Louisville, KY 40203 1615: العنوان

:  الويب

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

/grace-james-academy-of-excelle/home

يقية دراسة متخصصة حسب نوع الجنس مع منظور مبني على الثقافة األفر

(:STEAM)لمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات 

لسادس مدرسة أكاديمية غريس جيمس للتميز عبارة عن برنامج للصفوف من ا

(  لومالفتيات المتفوقات في الرياضيات والع)GEMSإلى الثاني عشر يمّكن 

من التغلب بجرأة على إمكانيات ال حدود لها من خالل اتباع منهج شامل 

.وشخصي

مدرسة مقاطعة 
 (Jefferson)جيفرسون

اإلعدادية التقليدية

883:تسجيل الطالب

  Brent Conner:المدير

8272-485 (502): هاتف

Morton Avenue, Louisville, KY 40204 1418: العنوان

(  JCTMS)يتقاسم الموظفون واآلباء والمجتمع في مدرسة مقاطعة جيفرسون اإلعدادية التقليدية https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jctms: الويب

.مسؤولية تعليم طالبنا

والوطنية ويعملون معًا لتحقيق أعلى التوقعات األكاديمية في بيئة منظمة تعزز المواطنة وضبط النفس

ة استثنائيةكما إننا نتطلع إلى أن تكون مدرسة مقاطعة جيفرسون اإلعدادية التقليدية مدرس. واحترام الجميع

وى ملتزمة بتزويد الطالب بالمهارات والمعارف والسلوكيات الضرورية لضمان استعدادهم للمست

.األكاديمي التالي وأن يصبحوا مواطنين مسؤولين في مجتمعنا

أهم مميزات المدرسة

استكشاف المساراتتقدم برنامج •

دمج توفر الفصول الدراسية الحديثة والتعلم الم•

.والتعلم المخصص الذي يركز على الطالب

تركز المناهج الدراسية على العلوم والتكنولوجيا •

في (STEAM)والهندسة والفنون والرياضيات 

الفصول األساسية مع شركاء الصناعة المتعددين

تمسيجديدةقطعوبناءلتطويرفوردمععملت—

مافريكفوردطرازاتفياستخدامها

ل تقديم عروض تقديمية داخل الفصل من قب—

متخصصين طبيين

يتم دعم أصوات الطالب ومناصرتهم•

قائم ومنصات التعلم الخدمي من خالل فرص التعلم ال

.والقائم على المشاريعالمشكالتعلى 

خط قيم التعاون /مؤتمرات يقودها الطالب—

والمرونة واألصالة والرغبة والسرد 

(مدخالت الطالب/استطالعات)

في مبادرات مجتمعية للفتيات المتميزات—

مشروع ( )GEMS)الرياضيات والعلوم 

(قلوب من أجل اإلنسانية وشرائط زرقاء

خيارات المدارس اإلعدادية42

 Good)استخدم الطالب مفهوم المشكالت الجيدة —

Trouble ) لجون لويس لخلق إجراءات مستنيرة

شاء على سبيل المثال، تنظيم احتجاج سلمي وهمي، إن)

حول الموضوع، إرسال [ PSA]إعالن الخدمة العامة 

(.رسالة إلى المشرع

الطالب على تعليمالنموذج المراعي للثقافة األفريقية يعمل •

.رؤية العالم من مناظير متعددة وأن يكونوا دعاة لآلخرين

عام في استضافة قاعة المدينة التي تتناول صحراء الط—

غرب لويزفيل

تم إنشاء كتب مدرسية إلعالم الطالب باالختالفات—

الدينية

قضايالمعالجةوهميقانونمشروعوضع—

األفريقيالشتات

الرحالت الميدانية: CROWNما وراء •
:المغادرة للتعلم، تشمل الفرص السابقة ما يلي

الطالب (: UofL)كلية الطب بجامعة لويزفيل —

.19-المساعدة في أبحاث فيروس كوفيد

ف التعر: التابعة لجامعة لويزفيلSpeedمدرسة —

على مجاالت الهندسة

التعرض الوظيفي والعمل من خالل المشكالت: جي إي—

التي تواجهها جي إي

أهم مميزات المدرسة

تعليم تقليدي•

البرنامج الوطني السنوي•

ال يزال حضور الطالب من أعلى المعدالت بين•

ة المدارس اإلعدادية التابعة لمنطقة مدارس مقاطع

.جيفرسون العامة

ة برنامج حائز على جوائز للفرقة الموسيقي•

والجوقة واألوركسترا

دة برنامج قيا:  األنشطة الطالبية وألعاب القوى•

، والروبوتات، (STLP)تكنولوجيا الطالب 

والمجلس االستشاري لمركز خدمات الشباب 

(YSC)ادي ، والمسرح الموسيقي، ونادي بيتا، ون

الفن، وكرة السلة، وكرة القدم، والتشجيع، 

ج والهوكي، وكرة القدم، وفريق الرقص، والتزل

الكرة الريفي على الثلج، والمسار، والبيسبول، و

اللينة، والمصارعة، والسباحة، والرماية
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أكاديمية غريس جيمس للتميز

Lorem                     ipsum

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


ة مدرسة جونسون التقليدي
اإلعدادية

752:تسجيل الطالب

  Keith Cathey:المدير

8277-485 (502): هاتف

Wilson Avenue, Louisville, KY 40210 2509: العنوان

https://schools.jefferson.kyschools.us/Middle/Johnson: الويب

البالغين تلتزم مدرسة جونسون التقليدية اإلعدادية بإنشاء مجتمع آمن يتم فيه احترام جميع المراهقين و

الِمنح وبما إننا مدرسة تقليدية، فإنّا ملتزمون بترسيخ مفاهيم.وتمكينهم ليصبحوا متعلمين وقادة مدى الحياة

كما إننا نسعى جاهدين لكي يحقق كل طالب أعلى .والوطنية والمجاملة واالحترام والمسؤولية والمواطنة

لمسؤولية كفاءة ممكنة في المهارات األساسية، وأفضل مستوى في المواطنة، والقيم األخالقية والروحية، وا

.عن السلوك الشخصي، وروح اإلنجاز الفردي، والمنافسة

Westernمدرسة 
اإلعدادية للفنون

654:تسجيل الطالب

Hollie Smith: المدير

8345-485 (502): هاتف

West Main Street, Louisville, KY 40212 2201: العنوان

www.westernmiddlearts.com: الويب

ي اإلعدادية للفنون تتمثل في تعليم الطالب وإلهامهم من خالل األداء فWesternإن مهمتنا في مدرسة 

منا المناهج األكاديمية والفنون من أجل إعدادهم ليكونوا مواطنين ناجحين وعطوفين ومبدعين في عال

تدعم ومن أجل ذلك، نسعى جاهدين لنصبح مدرسة تتميز بجودة األداء، وتعزز اإلبداع والخيال، و.المتنوع

.رغبات ط ابنا في التفوق في كل من المناهج األكاديمية والفنون المرئية والمسرحية

أهم مميزات المدرسة

المعايير يركز علىتعليًما تقليديًاتوفِّر •

اطنة األكاديمية العالية والسلوك السليم والمو

.ل يوموضبط النفس وقيم الفخر بالمدرسي ك

الموسيقية،الفرق: األنشطة الطالبية•

، واألوركسترا، والشطرنج، والروبوتات

، والفريق األكاديمي، والفريق األخضر

، والرياضيات المعجلة، وفرص1والجبر 

رونيةالتسجيل في المدارس الثانوية اإللكت

لوجيا برنامج قيادة تكنو: فرص القيادة الطالبية•

، والمعلمين األقران، وسفراء(STLP)الطالب 

(Jag  Ambassadors) جاج 

، التشجيع، وفريق الرقص:األنشطة الرياضية•

وفريق الرقص بالخطوات،

ين وسباق اختراق الضاحية، وكرة السلة للبن

للينةوالبنات، والكرة الطائرة للفتيات، والكرة ا

ت للفتيات، والبيسبول لألوالد، وسباقا

المضمار، وكرة القدم

العالميةالدراسات:الجديدةالدوراتعروض•

عامةالوالموسيقىوالكورالاإلنسانيةوالعلوم

أهم مميزات المدرسة

ئيةالمرللفنونمتخصصةمدرسةستصبح•

امالعفيالمنطقةمستوىعلىوالمسرحية

2024-2023الدراسي

المتقدم وبرنامجبرنامج المستوى •

.والموهوبينالمتفوقين 

:Verizon Innovative Learningمدرسة •

الرقص الموسيقى اآللية والموسيقى الصوتية و•

لتعلم والدراما والفنون البصرية المضمنة في ا

اليومي

يشارك الطالب في العروض والمعارض•

األخرى المفتوحة للجمهور على مدار 

.العام

نادي بيتا ومجلس : فرص القيادة الطالبية•

الطالب وبرنامج قيادة تكنولوجيا الطالب 

(STLP)

افي، نادي التصوير الفوتوغر: األنشطة الطالبية•

يت، ونادي الفنون الجميلة لألطفال، وبروجيكت ل

وفريق الرقص، وفريق الرقص بالخطوات، 

ونادي الشعر، ونادي الكتاب السنوي، 

ة والروبوتات، وكرة السلة، والتشجيع، وفرق

الرقص، ونادي الكرة الطائرة، وكرة القدم، 

ةوسباقات المضمار والميدان، والسباحة، والرماي
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.دود ميل واحدال يتم توفير وسائل النقل إذا كنت تعيش بالقرب من مدرستك، بشكٍل عام في ح* 

خاص بنوع الجنس ومجاالت  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 

**والرياضيات

Olmsted Academy North(بنين:)على مستوى المقاطعة

Olmsted Academy South(بنات:) ون برنامج  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن)** على مستوى المقاطعة
(والرياضيات يُقدَّم فقط في الجنوب

دام تعمل المدارس المخصصة لجنس معين على إعداد الشباب والشابات من خالل منهج أكاديمي قوي يركز على استخ

سانية والتعلم ويتم التركيز على تطوير القيادة الذي يدمج الهندسة والتكنولوجيا والفنون والعلوم اإلن.مهارات الجيل التالي

.الخدمي في بيئة متنوعة

بإشراك الطالب في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون( OAS)تقوم مدرسة أولمستيد أكاديمي ساوث 

ما في ذلك المضمن في المواد األكاديمية األساسية ومن خالل استراتيجيات التعلم المختلفة، ب( STEAM)والرياضيات 

.التعلم الشخصي للطالب والخيارات القائمة على المشاريع

المتفوقون والموهوبون

على مستوى المقاطعة:نوي

تميزين من خالل يتم وضع برنامج المتفوقين والموهوبين المتخصص بغرض تلبية االحتياجات الفريدة للمتعلمين الم

ويُتوقع من الطالب التفوق على مستوى الصف الدراسي .اختيار الطالب والتعليم القائم على المشاريع وفرص القيادة

وتعمل .وتعميق فهمهم من خالل التعليم الموجه نحو أساليب التعلم المفضلة لديهم( KAS)وفقًا لمعايير كنتاكي األكاديمية 

.طالبالتوقعات األكاديمية القوية والتسارع والمهام الفردية واألقران على تعزيز المواهب األكاديمية واإلبداعية لل

التكنولوجيا/العلوم/مدرسه الرياضيات

Farnsley: ًالمنزلعنوانعلىبناء

فيالمنزلعنوانعلىبناءً :ميزيك

المنزلعنوانعلىبناءً :نيوبورغ

يتم تصميم .أو مدرسة ميزيك أو مدرسة نيوبورغ بناًء على عناوين منازلهمFarnsleyيتم إلحاق الطالب بمدرسة 

هم بما للطالب الفضوليين الذين يبحثون عن فرص إلثراء وتعزيز تعلم( MST)التكنولوجيا /العلوم/برنامج الرياضيات

ويُتوقع من الطالب، عند الدخول .للرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا( KAS)يتجاوز معايير كنتاكي األكاديمية 

ر النقدي والبحث في البرنامج، المشاركة في التعلم والتحرك بوتيرة متسارعة في حل المشكالت من خالل التعاون والتفكي

.ويمكن للطالب المشاركة في مسابقات اإلثراء والمسابقات األكاديمية.  والعروض التقديمية العامة لنتائجهم

Montessoriمدرسة 

Westport :على مستوى المقاطعة

ز برنامج  إلدراكي ا-التفوق القوي القائم على الدوافع الذاتية في جميع مجاالت التطور Montessoriيُعّزِ

تخدام مواد غالبًا باس)حيث يعمل الطالب بشكٍل مستقل وفي مجموعات . والعاطفي واالجتماعي والجسدي

نفسهم كما إنهم يحترمون أ. ، مما يسمح لهم بالعمل كقادة وأمثلة يُحتذى بها(تعليمية مصممة خصيًصا

برنامج أساًسا ثابتًا ويوفر ال. واألشخاص المحيطين بهم ويشاركون في التفكير النقدي والتعلم الذاتي التوجيه

ع بيئة وتُشجِ . فنون اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية: في أربعة مجاالت أساسية، هي

رام الذات الفصل الدراسي الطالب على تطوير العمل الجماعي ومهارات حل المشكالت والثقة بالنفس واحت

، يرتقي وبفضل الحرية والدعم في طرح األسئلة، والتحقيق العميق، وإقامة الروابط. والوعي االجتماعي

م ليكونوا واثقين ومتحمسين ومتعلمين ومواطنين مسؤولين أمام أنفسهMontessoriمستوى طالب 

.ومجتمعهم

برنامج الفنون المرئية والمسرحية المتخصص

على مستوى المقاطعة:نوي

م برنامج الفنون المرئية والمسرحية المتخصص دراسات متخصصة ومكثفة في الرقص والدراما رح والموسيقى المس/يُقّدِ

مج فنون جاذب ويرتقي الطالب بإمكاناتهم الفنية وتُتاح لهم الفرصة لالستعداد للدخول المحتمل في برنا.والفنون البصرية

( KAS)اديمية ويُتوقع من الطالب التفوق على مستوى الصف الدراسي وفقًا لمعايير كنتاكي األك.  بالمدرسة الثانوية

وتعمل التوقعات األكاديمية القوية والتسارع .وتعميق فهمهم من خالل التعليم الموجه نحو أساليب التعلم المفضلة لديهم

.والمهام الفردية واألقران على تعزيز المواهب األكاديمية واإلبداعية للطالب

ن عمل ستطلب بعض المدارس التي تقدم برامج متخصصة معلومات إضافية كجزٍء من عملية التقديم، مثل عينات م:مالحظات مهمة

ذ فإذا طلبت منك المدرسة معلومات إضافية، يُرجى الرد على الفور وإرسال المعلومات مباشرة إليها،  إ.الطالب أو درجات اختباراته

.ستعتبر الطلبات غير مكتملة إذا لم يتم إرسال المعلومات المطلوبة إلى المدرسة

*وسائل النقل متوفرةيلزم تقديم طلبةحقائق سريع

البرامج المتخصصة

خيارات المدارس اإلعدادية46
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اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

بلوجراس أفنيو لألُسر التي 1325خدماته من مقره الكائن في ( ESL)يقدم مكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

ي كما يعمل القسم بشكٍل وثيق مع الطالب واألسر لضمان إجادة متعلم.تحتاج إلى مساعدة في اللغة اإلنجليزية

ل التواصل بين األُسر والمدارس بغ.اللغة اإلنجليزية للغة اإلنجليزية ية المساعدة ويقدم القسم خدمات لغوية ويُسّهِ

قم اتصل بمكتب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية على رقم على رفي الحفاظ على قوة االتصال في العملية التعليمية

لتحديد485-3623 (502)

.موعد

أكاديمية الوافدين الجديد

تسم إلى توفير بيئة ترحيبية ت( NCA)تسعى أكاديمية الوافدين الجدد 

العاطفية /باالحترام وتلبي االحتياجات اللغوية واألكاديمية واالجتماعية

منالفريدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية من الصف السادس إلى الثا

وعادةً ما يكون طالب.في منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة

وعادةً ما .هذه األكاديمية في سنتهم التعليمية األولى في مدرسة أمريكية

لهم يكونون في المستويات األولية من إجادة اللغة اإلنجليزية، وقد تكون

.تجارب تعليمية محدودة أو متقطعة في بلدانهم األصلية

متعلمي يتم إحالة الطالب إلى أكاديمية الوافدين الجدد من قبل مركز قبول

، الذي يتم فيه تسجيل جميع(ESL Intake Center)اللغة اإلنجليزية 

األُسر غير اإلنجليزية عند التحاق طالبهم بمنطقة مدارس مقاطعة 

لغةكما يخضع الطالب الجدد لتقييم في ال. جيفرسون العامة ألول مرة

ن يحصلون اإلنجليزية في مركز قبول متعلمي اللغة اإلنجليزية، وتتم إحالة طالب المدارس اإلعدادية والثانوية الذي

ًما، ويُعتبر التسجيل في األكاديمية أمًرا اختياريًا تما.على درجات أقل من حد معين إلى أكاديمية الوافدين الجدد

وينتقل طالب األكاديمية إلى مدرسة .ويمكن لآلباء التنازل عن خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في أي وقت

بعد مدة تتراوح من فصل دراسي إلى ثالثة ( ESL)إعدادية أو ثانوية أخرى بها برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

.فصول دراسية

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

خدمات الطالب ذوي اإلعاقات 
التعليمية

للطالب ذوي اإلعاقة بموجب قانون تعليم ذوي (ECE)تتوفر خدمات تعليم األطفال االستثنائيين 

ويتلقى الطالب تعليمات مصممة (.KARs)واللوائح اإلدارية في والية كنتاكي ( IDEA)اإلعاقة 

وسيتم إلحاق كل طالب(.IEP)خصيًصا لتلبية احتياجاتهم كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي 

( IEP)فردي بالمدرسة التي قد يحضر فيها إذا لم يكن معاقًا، ما لم يتطلب برنامج التعليم ال

.الطالب بمدرسة مختلفة

ملية التعليم اآلباء في فهم عيساعد مركز موارد اآلباء التابع لبرنامج تعليم األطفال االستثنائيين

يقدم موقع تعليم .كما يساعد الموظفون اآلباء على العمل بالشراكة مع مدرسة أطفالهم.الخاص

فردي وموارد اآلباء األطفال االستثنائيين اإللكتروني معلومات حول التقييم وتطوير برنامج التعليم ال

والتنسيب والبرامج والسياسات واإلجراءات وقوائم المكالمات السريعة على العنوان 

https://www.jefferson.kyschools.us/node/5131

ة أو اإلقامة الليلي/يمكنك تسجيل طفلك في المدرسة بغض النظر عن حالة الهجرة و:يرجى مالحظة ما يلي

.الكافية والعادية والثابتة
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خيارات المدارس المتخصصة
لفة تقدم منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة خيارات مدرسية أخرى لتلبية االحتياجات المخت

لمزيٍد من المعلومات حول القبول في هذه المدارس، اتصل بقسم عالقات.لطالب مقاطعة جيفرسون

.3335-485 (502)الطالب على 

الثانويةLibertyمدرسة 

BigمدراسإحدىالثانويةLibertyمدرسةتُعتبر Pictureمنالطالبتسجلالتيالجديدة

يةإضافمواردإلىيحتاجونالذينالطالبلدعمالبرامجصُمّمتوقد.عشرالثانيإلىالسابعالصف

إلىنتقالاالفيوالمساعدةاألكاديميةاالحتياجاتلتلبيةمحاولةفيالحاليصفهممستوىتناسب

معلمتخصيصخاللمنللنجاحالفرصةللطالبLibertyمدرسةتتيحكما.التاليالصفمستوى

رصوفالحياتية،المهاراتوتعليمالفردية،التخرجخططخاللومنالطالب،منصغيرةلمجموعة

أساسعلىالدروستقدمLibertyمدرسةبأنالعلمويُرجى.العمليالتعلموتجاربالداخلي،التدريب

عجدولباستخدامسنويربع هذاإنّ فسنوي،ربعأساسعلىتُقدَّمالمدرسةفيالدروسأنّ وبما.مجمَّ

.التخرجأجلمنإضافيةمعتمدةساعاتعلىللحصولالفرصةللطالبيتيح

لالبتكارPathfinderمدرسة 

دارس لالبتكار، المدرسة االفتراضية الشاملة الوحيدة التابعة لمنطقة مPathfinderتهدف مدرسة 

ات مثالية ، إلى إنتاج مستويالصف السادس إلى الصف الثاني عشرمقاطعة جيفرسون العامة لطالب 

ويد طالب من اإلنجاز من خالل التعليم القائم على البحث والتقييم القائم على البيانات من أجل تز

قى طالب يتل.  المدرسة بأساس قوي لالستمتاع بمجموعة متنوعة من فرص ما بعد المرحلة الثانوية

تناسبهم، ليتمكنوا من التعلم بالسرعة التي( عند الطلب)تعليًما غير متزامن Pathfinderمدرسة 

لالبتكار Pathfinderتعمل مدرسة .والمراقبة المكثفة للتقدم المحرز( المباشر)مع الدعم المتزامن 

ي التدريس على تلبية احتياجات كل طالب أكاديميًا واجتماعيًا وعاطفيًا وسلوكيًا، مثلما تعمل ف

ة تتوفر دورات التنسيب المتقدم والساعات المعتمد.الشخصي، باستخدام األدوات والموارد الرقمية

.عبر اإلنترنت لطالب مدرسة باثفايندر( CTE)المزدوجة والتعليم الوظيفي والتقني 

لالكتشافPhoenixمدرسة 

منبالطالاحتياجاتتلبيةفيمتخصصةاختياريةمدرسةلالكتشافPhoenixمدرسةتُعتبر

.عشريالثانإلىالسادسالصفمنالطالبتسجيلالمدرسةوتقبل.المتمايزالتدريسخالل

ص فيها معلم ويتم إلقاء الدروس على يد معلمين مؤهلين تأهيالً عاليًا في بيئة يُخصَّ 

لوجيا كما يتم تعزيز التدريس بشكل أكبر من خالل التكنو.لمجموعة صغيرة من الطالب

وإلى جانب .والتدخالت التي تستهدف احتياجات الطالب االجتماعية والعاطفية واألكاديمية

التركيز األساسي للمدرسة على إعداد الطالب من الصف السادس إلى الثاني عشر

ياجات الطالب للوصول إلى مستويات الكفاءة الوالئية، تركز المدرسة أيًضا على تلبية احت

.أينما كانوا وتزويدهم بالمهارات الالزمة للنجاح في الحياة بعد المدرسة الثانوية

برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة

مصمم لمنع التغيب عن ( TAPP)إّن برنامج جورجيا شافي لألمومة في سن المراهقة 

لطالب المدارس كما إّن هذا البرنامج، المقدم .المدرسة بسبب الحمل واألمومة في سن المراهقة

ومنذ .نيبرهود بليس1010في جميع أنحاء مقاطعة جيفرسون، متاح في اإلعدادية والثانوية

ويُعد اإلنجاز .، أتاح البرنامج آلالف الشابات إكمال تعليمهن في المدرسة الثانوية1970عام 

ي البرنامج األكاديمي مكونًا رئيسيًا في مكونات البرنامج، حيث يلتحق عدد متزايد من خريج

ل العديد م.بالكليات المعتمدة وبرامج الوظائف التقنية ن وبما أّن األمومة في سن مبكرة تُشّكِ

ول الحواجز التي تحول دون النجاح في المدرسة، مثل المرض ورعاية الطفل والنقل والحص

ي الموقع على الرعاية الطبية،  فإّن البرنامج يقدم هذه الخدمات وغيرها من الخدمات القيِّمة ف

.حتى ال يضطر الطالب إلى مغادرة الحرم التعليمي
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خيارات المدارس اإلعدادية52

:اإلجراء المطلوب

ى يجب على جميع األسر إنشاء حساب جديد إلرسال الطلبات المدرسية عل

/http://jcps-apply.comالعنوان 

SchoolMint

SchoolMint عبارة عن منصة تقنية جديدة تسمح للعائالت بتتبع حالة طلباتهم وكذلك االنخراط

في نظام اختيار المدرسة الذي تديره منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة والذي يتضمن ما 

:يلي

التقديم المسبق للطالب الجدد في مدارس مقاطعة جيفرسون العامة•

تحديث عنواني•

التقديم في المرحلة االبتدائية•

عملية اختيار اإلقامة المزدوجة•

التقديم المتخصص•

طلب نقل الطالب•

نماذج التسجيل المدرسي•

ستعمل المنصة الصديقة للجوال والمتعددة اللغات على تبسيط عملية التقديم للسنة الدراسية 

على األسر من خالل المساعدة في فهم الخيارات المتعلقة باختيار المدرسة 2023-2024

وسيتم إدارة جميع طلبات المدارس التي تستخدم اليانصيب في عملية االختيار في .والتنقل فيها

باالتصال بالمنطقة في الوقت الفعلي SchoolMintتسمح .منصة سكول منت اآلمنة والعادلة

مع األسر فيما يتعلق بالمواعيد النهائية وحالة الطلب والوثائق اإلضافية المطلوبة التي يمكن 

.إرسالها عبر البريد اإللكتروني والرسائل النصية

http://jcps-apply.com/
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األسئلة الشائعة

كيف أسجل في المدارس وأقدم طلبًا لاللتحاق بها؟:سؤال

لالطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل والتقدم بطلب لاللتحاق بمدارس6الصفحة انظر:اإلجابة

خصصة يتم أيًضا سرد معلومات حول التقدم بطلبات االلتحاق بالمدارس والبرامج المت.مقاطعة جيفرسون العامة

.في تلك الصفحات

؟اختيار المدرسةماذا يعني :سؤال

م:اإلجابة لىنظام اختيار مدرسة يسمح لآلباء بالتقدم إمنطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامةتُقَّدِ

حيث تقدم المنطقة 2024-2023وثمة ما هو جديد في العام الدراسي .أفضل مدرسة تلبي احتياجات أطفالهم

.يدة عنهأيًضا للطالب الذين يعيشون في منطقة االختيار خيار الذهاب إلى مدرسة قريبة من المنزل أو بع

كم عدد االختيارات المتخصصة التي يمكنني تقديم طلب إللحاق طفلي بها؟:سؤال

.يمكن لآلباء اختيار ما ال يزيد عن خيارين من الخيارات المتخصصة في الطلب:اإلجابة

كيف يمكنني تغيير طلب التقديم إلى مدرسة أو برنامج مختلف؟  :سؤال

.2022ديسمبر 16يمكن تغيير الطلب عبر اإلنترنت حتى :اإلجابة

.ال يُسمح بالتغييرات بمجرد إغالق فترة التقديم

كيف يمكنني معرفة مدرستي القريبة؟:سؤال

د مكان المدرسة)school finderاستخدم أداة :اإلجابة من على موقع منطقة مدارس مقاطعة (ُمحد ِ

أداة جيفرسون العامة للعثور على مدرسة طفلك، أو امسح رمز االستجابة السريعة الموجود أدناه الخاص ب

SchoolFinderالتي توفرها منطقة مدارس مقاطعة جيفرسون العامة.

فماذا أفعل؟.لقد تقدمت بطلب، ولكن عنواني قد تغيَّر:سؤال

لتحديد ما إذا كان تغيير العنوان سيؤثر 6250-485 (502)اتصل بمكتب اختيار المدارس على الرقم :اإلجابة

وقد يعني تغيير العنوان فبعض المدارس أو البرامج تلتزم بحدود معينة،.على الطلب الُمقدَّم لطفلك أم ال

.تخصيص طفلك، إذا تم قبوله، إلى مدرسة مختلفة

متى وكيف سأعرف حالة الطلب الخاص بطفلي؟:سؤال

سيتم إخطار الطالب المتقدمين خالل فترة التقديم، عن طريق:اإلجابة

.2023أبريل خطاب أو بريد إلكتروني أو عبر الهاتف، بحالة طلبهم بحلول 

فما الخيارات المتاحة أمامي؟  لقد فاتتني فترة تقديم طلبات المدارس والبرامج المتخصصة:سؤال

ولكن ،2022ديسمبر 16يمكنك تقديم طلب االلتحاق بالمدارس والبرامج المتخصصة بعد :اإلجابة

ويمكن للطالب .لن يتم النظر في الطلب إال إذا كانت المدرسة بها أماكن شاغرة للطالب اإلضافيين

.دائًما حضور المدرسة الداخلية الخاصة بهم

فهل .أنا ال أعيش في مقاطعة جيفرسون اآلن ولكني سأنتقل إلى هناك قبل دخول المدارس:سؤال

يمكنني تقديم طلب التحاق بالمدارس والبرامج المتخصصة لطفلي؟  

ا الختيارك يمكنك تقديم طلب التحاق بالمدرسة المتخصصة لكي يُنظر في إلحاق طفلك وفقً :اإلجابة

يجب عليك تقديم دليل يثبت .وقد يظل الطالب دائًما في المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم.للمدرسة

نطقة مدارس اإلقامة في مقاطعة جيفرسون قبل أن يتمكن طفلك من التسجيل في إحدى المدارس التابعة لم

للحصول على 6250-485 (502)اتصل بمكتب اختيار المدرسة على الرقم .مقاطعة جيفرسون العامة

.مزيد من المعلومات

فما الخيارات المتخصصة المتاحة لطفلي؟.سأنتقل إلى مقاطعة جيفرسون بعد دخول المدارس:سؤال

2024-2023يمكن للطالب الذين ينتقلون إلى مقاطعة جيفرسون بعد بداية العام الدراسي :اإلجابة

وقد يظل .2023ديسمبر 31وحتى االستفسار عن خيار المدرسة المتخصصة من وقت وصولهم، 

اتصل بمكتب اختيار المدرسة على الرقم .الطالب دائًما في المدرسة المخصصة لعناوين سكنهم

.للحصول على مزيد من المعلومات485-6250 (502)

مدارس مقاطعة اختيار المدرسة

جيفرسون العامة

أداة 

SchoolFinder

https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
https://www.jefferson.kyschools.us/department/office-school-choice
https://apps.jefferson.kyschools.us/demographics/schoolfinder.aspx
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