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تسعى ثانوية ويسترن إلى تزويد جميع الطالب بفرصة الحصول على كردت جامعي
أثناء الدراسة الثانوية والمساعدة في انتقالهم بنجاح إلى التعليم ما بعد الثانوي .في
ويسترن  ،طالبنا يتخرجون في استعداد الى الكلية ،مهنة من ذوي الخبرة ،يحركها
الهدف ،والواقع – المعين .برنامج الكلية المبكر في ثانوية ويسترن هو البرنامج
الكوالج الوحيد في مقاطعة جيفرسون طالب ويسترن قادرون على كسب ما يصل إلى
 60من اعتمادات الكلية كردت في إطار برنامج الكلية في وقت مبكر قبل ان يتخرج
من الثانوية العامة ،خالية من الرسوم الدراسية .ويسترن كذالك نقود الطريق في
أكاديميات مبادرة لويزفيل باعتبارنا واحدة من احد عشر مدرسة ثانوية مشاركة في
مقاطعة مدارس جيفرسون ستفتح كمدرسة أكاديمية للعام الدراسي .2019- 2018
جنبا إلى جنب مع الكلية المبكرة واألكاديميات المهنية في ويسترن  ،نوفر دروس
المتقدمين ( )APوبرنامج الشامل ،برنامج مرتبة الشرف ،وبرنامج المنح الدراسية .
إبرازات الطالب
 مجتمع تعلم صغير  -فرق صغيرة من الطالب والمعلمين لتقديم تجربة
تعليمية شخصية.
 الدروس األساسية :اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم و االختيارية
برنامج االستكشافي للمرحلة الفرشمن.
 وسوف تعطى لجميع الفرشمن فرصة للتعرض للخبرة في كل من المسارات
الوظيفية المقدمة .هذه الدورة سنة واحدة يتعلم فيها استكشاف المهنة والتنمية
ومهارات النجاح األساسية ،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 .

