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ثانوية فالي لديها ماضي متميز ومستقبل واعد .هدفنا التعليمي في فالي هو إعداد ابنك
أو ابنتك لدخول الحياة بعد المدرسة الثانوية مع المعرفة والمهارات  ،واإلرادة لمعالجة
كل ما لديه مخزن في الحياة .نريد لخريجينا أن يكونوا مواطنين منتجين وقادة سعداء
في الحياة .في عام  ،2012استثمرت  JCPSأكثر من  26مليون  $في مدرسة فالي
الثانوية من خالل بناء قاعة الوالية للفن وأكبر صالة رياضية  /للمدارس الثانوية في
لويزفيل .فالي في وضع جيد إلعداد الطالب للمستقبل ألن كل شيء في مدرستنا بنيه
عمدا للمستقبل .المدرسة لديها تقليد طويل األمد من التفوق األكاديمي .نحن نقود
الطريق في أكاديميات مبادرة لويزفيل باعتبارنا واحدة من احد عشر مدرسة ثانوية
مشاركة في مقاطعة مدارس جيفرسون ستفتح كمدرسة أكاديمية للعام الدراسي 2018
 .2019جنبا إلى جنب مع األكاديميات المهنية  ،توفر ثانوية فالي دروس المتقدمين( )APفي مجاالت مختلفة ودورات مكتملة لكسب االعتمادات الكردت ل الكلية
وشهادات الصناعة.
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مجتمع تعلم صغير  -فرق صغيرة من الطالب والمعلمين لتقديم تجربة
تعليمية شخصية.
الدروس األساسية :اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وكذلك االختيارية
ودورات الندوة اكادمية المرحلة االولى
استشارات األسبوعية  /دورة التدخل مكثفة في إدارة الوقت والمهارات
التنظيمية ،واتخاذ القرارات ،وتحديد األهداف مع توفير التدخالت األكاديمية
وقت الفايكنج هو فرصة أسبوعية للطالب لتلقي  45دقيقة من التدخالت
الفردية على أساس االحتياجات األكاديمية الحالية .هؤالء الطالب الذين هم
على الطريق الصحيح يستفادون من هذه الفرصة لتعميق التعلم في
المواضيع المفضلة لديهم أو تعلم مهارات جديدة في أنشطة ذاتية.
خطة الحوافز األكاديمية سوف يكون الطالب جزءا من نظام هيرو لدينا،
والتي تعزز خيارات الحضور والسلوك اإليجابي.

