أكاديميات ومسارات
الصف 9
اكادمية المرحلة االولى فرشمان

 10-12صفوف
(اإلنشاءاتSTEMأكاديمية
الكهربائية والهندسة المدنية)

أكاديمية العلوم الصحية

أكادمية المجتمع

الطب الرياضي
الدعم اإلداري
الهندسة المدنية

فني تكنلوجيا تخطيط القلب

نظم التكنولوجيا الحيوية
الزراعية

صيدلة تقني

خدمات الطهي والغذاء

مشروع قيادة الطريق
العلوم الطبية الحيوية

مهارة مهن الكهرباء
للبناء
التدريس و التعليم

التمريض التمهيدي

ثقافتنا في ماريون مور تنبع من رسالتنا ورؤيتنا .والرؤية هي ان ماريون .مور
ستكون المدرسة حيث يريد الطالب أن يكونوا فيها ،كبار يريدون العمل،
والمجتمع فخور بأن يكون أطفالهم يحضرونها.
نحن أكبر مدرسة في مدينة لويزفيل وبفخر تبداء الصفوف من المرحلة
السادسة إلى الثانية عشر .يمكن لطفلك أن يكون معنا لمدة سبع سنوات .هذه
فائدة فريدة من نموذج المدرسة المجتمعة في مور .مدرسة مور تقود الطريق
في أكاديميات مبادرة لويزفيل باعتبارنا واحدة من احد عشر مدرسة ثانوية
مشاركة في مقاطعة مدارس جيفرسون ستفتح كمدرسة أكاديمية للعام الدراسي
. 2019- 2018وتشمل األكاديميات :أكاديمية المرحلة االولى وأكاديمية العلوم
الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و اكادمية (ستيم) ،
وأكاديمية المجتمع فضال عن سالح الجو االحتياطي الضباط القوات الجوية
(جروتك) .نحن نشجعكم على  KnowMoore#ومتابعتنا على تويتر
@ mooremustangsو @robfulkوعلى إينستاجرام والفيسبوك.
إبرازات الطالب

المسار العام
سالح الجو االحتياطي لضباط القوة الجوية
)(JROTC
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Louisville, KY 40228
: (502) 485-8304الهاتف

القيادة المدرسية
:معاون مدير التربية
Paige Hartstern

 يلتزم المدير ،المستشار ،وفريق من مدرسين الدروس األساسية على
التطوير الخاص بك.
 باإلضافة إلى المقررات األساسية ،وتقدم المدرسة مجموعة واسعة من
االختيارية التي تتماشى بشكل وثيق مع المسار الخاص بك،
والوظيفي ،والمصالح الشخصية .وتشمل الدورات األكاديمية دروس
مرتبة الشرف ،المتقدمة ،والدروس العليا المتقدمة ( ،)APمع القدرة
على كسب االعتمادات)كردت)في الكلية وشهادات الصناعة.
 تم تصميم دورة دراسية لطالب المرحلة االولى الصف التاسع لمدة
عام لتعليمك المهارات التي تشجع على المبادرة والمسؤولية و التعلم
والعمل الجماعي والتواصل الفعال ،والتفكير الناقد ،وحل المشكالت.

