Masomo na Njia
Darasa la 9

SENECA
Shule ya Sekondari Seneca ni jamii ya hakika, ya kujenga
ambapo wafanyakazi na wasomi wamejitolea kuwa mfano wa
mafanikio katika jamii ya kimataifa. Ujumbe wetu ni ya
kutayarisha wasomi kwa malengo ya chuo na kazi kama
ilivyopimwa na viwango vya kitaaluma vya serikali.
Tumefungua njia ya masomo kupitia matengenezo ya
Louisville sawa 1 wa ma shule ya sekondari 11 ya JCPS
inafungua masomo mahali pote ambako wanafunzi wata shiriki
mu progrmu hii kwa mwaka wa shule 2018-2019. Pamoja na
masomo, tuna toa
toa nafasi kwa wana funzi kushiriki mu programu ya majifuzo
ya juu na programu ambayo inatoa wanafunzi fursa ya
kuchukua madarasa ya mafunzo ya masomo kikuu. Tuna toa
wifi katika jengo hilo na tuna tumia
kompyuta zaidi ndani ya district.
Wanafunzi wata fania

Masomo ya Mwaka wa Kwanza
Darasa la10-12

IT Masomo ya Sheria

Masomo ya Sayansi ya
Kulima

Health and Education

Ufumo ya Yayasi ya wa
Nyama

Elimu ya Utoto

Academy

Uhandisi wa Uendeshaji

Sayansi ya Mazingira/Mfumo
wa rasilimaliza Asili
Masomo ya kabla ya
sheria

Ufumo ya Sayansi ya
Kilimo cha Bustani

Ufundisanifu ya wa
Gonjwa

kufunza na Kufundisha

o Kundi ndogo ya kujifunza - timu ndogo ya wanafunzi
na walimu wana toa aina mbalimbali za mipango ya
elimu.
o Darasa la msingi- Kingereza, hesabu, sayansi, masomo
ya kijamii, Seneca 101, na ma kozi mengine.
o Wanafunzi wa mwaka ya kwanza ya masomo
watafunza Seneca 101, Kozi hii ya mwaka moja
inafundisha utafutaji na maendeleo ya kazi pamoja na
ujuzi wa mafanikio muhimu., kama vile jinsi ya
kuchukua hatua na madaraka, kutumika pamoja na
wengine, mawasiliano,kufikiri muhimu, kutatua tatizo.
Uzoefu huu utakusaidia kufanya uamuzi sahihi kuhusu
shule ambayo utajiandikisha katika mwaka ya pili na
hata mwaka ya kumaliza , na chuo na kazi gani
unaweza kuchagua baada ya shule ya sekondari.

Njia ya Kimataifa
Marine Junior Reserve Officers
Training Corps (JROTC)
Ukweli
Wanfunzi wana andikishwt: 1,300
Anwni: 3510 Goldsmith Lane, Louisville,
KY 40220
Phone Number: (502) 485-8323
Ungozi wa shule
Musaidizi wa Superintendent:
Joseph Leffert

Mwanachana wa bodi: Dr. Chris Kolb
Mukuurungezil: Tina Carraro
Kocha wa masomo: Mary Louise Pozaric
Websit ya shule:
https://seneca.jcps.schooldesk.net/

