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السيارات
تكنولوجيا هندسة التصنيع

ان مهمة مدرسة ساوثرن الثانوية هي استخدام عملية تعاونية تركز على التعلم،
وضمان على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين لجميع الطالب بحيث يكونون
على استعداد الى الكلية والوظيفة .في قلب مدرسة ساوثرن الثانوية هي رؤيتنا لتطوير
وتخرج الطالب و جاهزيتهم الى الجامعة و الوظيفة .نحن نقود الطريق في أكاديميات
مبادرة لويزفيل باعتبارنا واحدة من احد عشر مدرسة ثانوية مشاركة في مقاطعة
مدارس جيفرسون ستفتح كمدرسة أكاديمية للعام الدراسي  .2019- 2018نحن نركز
على الطالب ،مع العلم أن التدريس يحدث فقط إذا تعلم جميع الطالب .يمكن للطالب
أن يتوقع أن تعطى الفرصة لهم ليصبح ناجحين في أي مجال يختارونه .ويمكنهم أن
يتوقعوا من معلميهم استخدام الجهد التعاوني ،في حين يجب أن تكون ثابتة وعادلة
ومتسقة ،لضمان أن يتعلم جميع الطالب .ساوثرن لديها شعور وحس للمجتمع،
وسرعان ما أصبحت معروفة البتكارها واهتمامها لجميع الطالب .الطالب والمعلمين
على حد سواء أكتسب اعتراف لعملهم على مستوى الوالية والمستوى الوطني.
إبرازات الطالب


التدريس و التعليم

فيلق تدريب ضباط الجبش االحتياطي
للجيش

إصالح فني األضرار
غير الهيكلية



)(JROTC



معلومات سريعة
: Linda Duncanعضو البورد
: Tyler Shearonالمدير
: James McCabeالمدرب االكاديمي
:الموقع االكتروني
https://schools.jefferson.kyschools.us/High
/Southern/

: 1,372إجمالي عدد الطالب المسجلين
: 8620 Preston Highway, Louisville,العنوان
KY 40219
: (502) 485-8330الهاتف

القيادة المدرسية
:معاون مدير التربية
Paige Hartstern




مجتمع تعلم صغير  -فرق صغيرة من الطالب والمعلمين لتقديم تجربة
تعليمية شخصية.
دروس أساسية اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية
وكذلك االختيارية وفترة استشارية لجميع الطالب.
سيتم تعيين لجميع المستجدين طالب المرحلة التاسعة فترة استشارية حيث
سيكون لديهم فرصة الى لقاء مع مستشار ومجموعة صغيرة من زمالء
الدراسة .جنبا إلى جنب مع التنقيب والتطوير المهني ،وهذه الفترة سيتعلم
مهارات النجاح األساسية ،مثل كيفية اتخاذ المبادرة والمسؤولية ،والعمل
الجماعي الفعال والتواصل والتفكير النقدي ،وحل المشاكل .هذا بالطبع
سوف يساعدك على اتخاذ قرار مستنير بشأن أي اكاديمية سوف تسجل فيها
من المرحلة العاشرة الى المرحلة النهائية وما الشخصية ،الجامعية ،و
المسيرة التي ترغب في الشروع فيها بعد المدرسة الثانوية.
استعداد لبرنامج التوجيه من خالل جامعة لويزفيل.
برنامج تدريب ضباط الجيش االحتياطي ()JRTOC

