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القيادة المدرسية
:معاون مدير التربية
Paige Hartstern

مدرسة واغنر الثانوية متنوعة وفريدة من الطالب لخلفيات ثقافية مختلفة .ونحن نكرم،
نحتضن ،ونسلط الضوء على هذه االختالفات والمساهمات الدولية في مجتمعنا
المدرسي .واغنر هي تمكين لجيل جديد من الشباب الذين سوف يتخرجون من
المدرسة الثانوية لعدادهم للكلية ،والوظائف ،والنجاح في المستقبل الذي ينتظرهم.
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- 2018جنبا إلى جنب مع األكاديميات في واغينر ،نوفر دروس المتقدمين
( ، )APوبرنامج مرتبة الشرف لتزويد الطالب الدعم من جميع المستويات األكاديمية
للوصول إلى المستوى التالي.
إبرازات الطالب
 برنامج جسر طالب المرحلة االولى برنامج صيفي أكاديمية للطلبة لمدة
يومين هو برنامج توجيهي للطالب الجدد القادمين كي يتأقلمون مع مبنى
المدرسة  /المجتمع ،ويعلمهم أساسيات المدرسة الثانوية ،ويحدد احتياجات
الخاصة في التعلم ،ويقوم بتعريف الطالب على المدرسين األكاديمين.
 فترة التدخل األكاديمية ( CATوقت) يعمل على تطوير مهارات إدارة الوقت
والتنظيم مع توفير التدخالت األكاديمية وتطوير الشخصية.
 برنامج التوجيه يتم مطابقة الموظفين مع الطالب على أساس االحتياجات و
 /أو المصالح المماثلة .يتم إقران الموجهين مع طالبهم خالل وقت  CATأو
قبل أو بعد المدرسة.
 برنامج إدارة السلوك اإليجابي (هيرو) يتم منح الطالب النقاط ويعلن عنه
كل ستة أسابيع ويعرض في أركان واغنر األربعة للنجاح (كون آمن ،كون
مسؤولة ،أن تكون محترمة ،كون مستعد) .يقوم الموظفين في اعطاء نقاط
المكافأة إلكترونيا ،و على الطالب استخدام تطبيق هيرو للحصول على
نقاطهم وعلى غنيمة في متجر هيرو لدينا.

