
المتضامن باويقطاع مدارس
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مھّمة قطاع مدارس باوي المتضامن:

“تحضیر جامعي و مھني لجمیع الطالب”

 متضامنباوي ھو قطاع مدارس:
من االبتداءي حتى الثانوي◦
مدارس تمھیدیّة25◦
)تمھیدي حتى الصف الخامس(مدرسة إبتداءیة  25◦
)من الصف السادس حتى الصف الثامن(مدارس تكمیلیّة 6◦
)39تصمیم (حتى الصف الثامن -مدرسة تحضیریة من اإلبتداءي◦
ثانویة شاملة) عادیة(مدارس 5◦
متواصلة ) إختیاریّة(مدرسة ثانویة واحدة ◦
باإلضافة إلى برامج عدیدة  لمساندة حاجات الطالب◦
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ألُمدیر

مستشا رون
)متوسط و ثانوي(

مساعدو الُمدیر 
)متوسط و ثانوي(

ُمدرسون ُمعتمدون
)یشمل مدبرو البرامج( ألھیئة ألمصنّفة

ھیئة ألصیانة 

مساعدون تعلیمیون

ھیئة اإلدارة
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إذا یھ،المكان الذي یعیشون فعلى أساسفي المدرسةالطالبیتم وضع
في المدرسةكان ھناك أمكنة

سنھمالمعیّن، على أساسالمستوىالطالب فيیتم وضع

لتعلیم اللغة اإلنجلیزیةلدیھا برامججمیع المدارس
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لغایة الصف الخامس)ت ك(صفوف الثحضیریّة اإلبتداءیة
سنوات من 5أن یكونروضة األطفال، یجب على الطالبللبدء في

.  سبتنمبر1في أو قبل  العمر
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لمعظم الیومنفسھمع المعلمیبقى الطالب

الطالب الذین  ھم على مستوى إبتداءي في اللغة اإلنجلیزیة یحصلون على
. منفصلة لجزء من الیومفي مجموعات صغیرةاضافیةمساعدة

لترویجمحددةال توجد متطلبات
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13-11تتراوح أعمارھمعادة(8-6الصفوف(

يالتعلیم األساس"لمدرس واحدمعالمدارس،  یبقى الطالبمعظمفي  "
بشكل عام دراسات اللغة ("العلوم االنسانیة"أو برنامج 
.لجزء من الیوم) والعلوم االجتماعیةاإلنجلیزیة

علوم للریاضیات ،الإلىى مختلف المعلمینبشكل عامیذھب الطالب
الفن والموسیقى وأجھزة (واالختیاریة،)بي إي(والتربیة البدنیة

)الكمبیوتر، وغیرھا
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لفئة التربیة البدنیة یرتدي الطالب زي
.من المدرسةوالذي یمكن شراءهخاص موحد

لترویجمحددةال توجد متطلبات
م خاصة لھم حصص دعإن المبتدئین في تعلّم  اللغة االنجلیزیة یكون

.لجزء من الیوم
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 18-14تتراوح أعمارھمعادة(12-9الصفوف(

یكون للطالب معلمین مختلیفین لكل فئة خالل النھار
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لوم الفئات، بما فیھا العإن الطالب  ملتحقین في مجموعة متنوعة من
بدنیة ،و ،الریاضیات، العلوم،والتربیة الاللغة اإلنجلیزیةاالجتماعیة

وما إلى والدراما والموسیقى، واللغة األجنبیة،الفن(العلوم االختیاریة
).ذلك

خاصة لجزء لھم حصص دعمإن المبتدئین في تعلّم  اللغة االنجلیزیة یكون
.من الیوم
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في مختلف المواضیع"قرض ” 230) بنجاح(كاملتمریر 1.

".اعتمادات"5بنجاح قیمتھایمر فیھا الطالبفئةكل مدى◦

یمكنحیث الوثائق المدرسیّة من البلدان األخرىیمكن أن یتم تقییم◦
".الإلعتمادات”إعتمادھا تجاه 
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o350كل قسم ھي المرورفيدرجة
o صفوففيالإلمتحان العدید من الفرص إلجراء لدى الطالب

.12-10ال

2.ج-أ“متطلبات إضافیة تدعىللمئھالت الجامعیّة“”a-g”
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دةإلجاالوالیةختمعلىللحصولطلبتقدیم12الصفللطالبیمكن
لغتین

oالشھادةعلىملصق
oالعالماتوثیقةعلىإلیھیشار
oغاتاللمنأكثرأوأخرىوبلغةباإلنجلیزیةمتعلًمایكونأنیجب

األخرى
oالمدرسةمحرفيالمستشارینمنمتوفرةمفصلةمعاییرمعلتطبیقاتا
oتیاراتھماخمعالثامنالصففيبالتخطیطالبدءإلىالطالبیحتاجقد

التاسعللصف
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رقم ھویة الطالب)ID(
ول ھذاالرقم فرید لكل طالب، یخّولھم حق إستعمال أجھزت الكمبیوتر والحص

الصفوف، وجدول الفئاة، والوثائق (الطالبعلى معلومات
!على الألھالي والطالب أن یكون لدیھم ھذا الرقمیجب).الخ

 فقط12-6الصفوف(بطاقةھویة الطالب  (
راء مطلوبة من الطالب ألخذ كتب الدراسة أو كتب من مكتبة المدرسة، و لش

وینبغي أن )12-6الصفوف (الغداء من حساب الطالب 
كل یوممع الطالبالرقمھذایكون

)  12-6الصفوف(شبكة أرقام الطالب 
فھیة شبكة مركبة من ستة أرقام تعطى من المدرّس 
للطالب لكي یمكن اإلستطالع على عالمات الطالب 

على موقع ألیرنینغ بوینت
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المدرسي خالل الیومالخدمات المقدمةجمیع
میع وجخدمات التعلیم الخاصالعادي، بما في ذلك

.ةمجانیّ ھياإلنجلیزیة،لتعلیم اللغةالبرامج

الطالبفھیة إلستخدام جمیعالكتب المدرسیة
أن تدفع المفقودة أو التالفة یجبمجاناً ، لكن الكتب

.من قبل الطالب
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قبل خدامللطالب الستفي المدارس الثانویة المتوفرةأجھزة الكمبیوتر
.وبعد المدرسة

دخل األسرةالتأھل لوجبة غداء مجانیة، على أساسیمكن للطالب-
الطلب موجود في مكتب المدرسة والمعلومات تبقى سریة

اع توجھ إلى موقع القط-ھنالك نقل للحافالت محدود جدا مقا بل رسم
.في ھذا الشأناإللكتروني للمزید من المعلومات
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أثناء رعایة الطفل قبل المدرسة، وبعد المدرسة، خالل فصل الصیف، و
ھي متاحة للرسوم من  TK-5فترات الراحة للطالب في الصفوف 

.(ESSخالل تمدید الخدمات الطالبیة برنامج 
من االثنین حتى مساء،6حتى-صباحا6 30:من الساعة متاح

.المدارس االبتدائیةجمیعفيالجمعة
. (ESS)فيالتي یمضیھا الطالبعدد الساعاتالتكالیف علىوتستند◦
 المعظم تحت رسم–الدروس الخصوصیّة متاحة

تأكد من بعض تالمیذ الثانویة إن كان بإستطاعتھم المساعدة◦
عن إلحة معلمي الدروس ELLإسأل منسق متعلیمي اللغة اإلكیلیزیّة ◦

الخوصوصیة
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ةتتوفر لرسم نشطات في بعض المدارس اإلبتداءیّة والمتوسط
المدارس الثانویّة لدیھى النوادي والریاضة
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  قطاع مدارس باوي المتضامن
www.powayusd.com

o یوجد مترجم جوجلGoogle Translate 
رزنامات

معلومات عن البرنامج
موارد لألھل

المواقع اإللكترونیة للمدارس
موقع المدرسة/القطاعمن موقع◦
مدرسة ولدكعنمعلومات محددة◦

األنشطة المدرسیة
البرامج
موارد تكنولوجیا
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https://myplan.powayusd.com/

یمكن للوالدین معرفة الحضور ودرجات االختبار الموحد
ألصلة مع  مصادر الصف من خالل ماي كونكت 

روزنامة األحداث
 صلة إلى شبكة
الواجبات المنزلیّة \دعم تعلیمي•

يوجود عالمات طالب المدارس المتوسطة والثانویّة من خالل بوابة سینرجي لألھال
تحاناو نتیجة اإلمتحانات من خالل موقع مركز تقریر الطالب

http://www.learningpoint.org/


الموارد على االنترنت الزمة للوصول إلى
شھر آب  لجمیع الطالب المسجلینفي بدایةالمنزلترسل  إلى

حدیثا
myplanhelp@powayusd.comأیضا على موقعمتاح

ال التصوالمعلوماتالھویة، وتاریخ میالده، والمدرسة،ورقمالطالباسمتشمل◦
)البرید اإللكترونيرقم الھاتف أو(باألھل
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قم بزیارة  فرع منھا إمأل طلب -المكاتب العامة ھي متاحة مجانیة
للحصول على بطاقة للمكتبة

ة مقابل وتقدم فصول تثقیف الوالدین من خالل مركز اتصاالت  الرعای
.الصفحة الرئیسیة/ األھل -على موقع المقاطعة -رسوم رمزیة 

 تعلیم الكبار یقدم دروسا للبالغین
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 جمیع الخدمات مجانیة-مركز األسرة للتعلم
13626Twin Peaks Road بواي ،
4:30 من اإلثنین إلى الخمیس  7:30إلى
 أجھزة الكمبیوتر والطابعة متوفرة لالستخدام العائالت
الدروس الخصوصیة متاحة للطالب في سن المدرسة من صفوفTK-12
 یُتوفرالكتب باللغة اإلنجلیزیة و بلغات أخرى
 شنط الظھر متاحة للمحتاجین/  اللوازم المدرسیة

كلیاتالمدارس المتوسطة والمدارس الثانویة تستضیف لیالي إستطالع لل

و من كما ان الطالب ینتقلون  من المرحلة االبتدائیة إلى المرحلة المتوسطة
.ألھاليالمتوسطة إلى الثانویة، فالمدارس المستقبلة تقدم  لیالي معلومات ل
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 سنویا باستخدام اختبار الدولة 11-3یتم تقییم الطالب في صفوف
SBAC یتم اإلبالغ. خالل ساعات المدرسة في نھایة العام الدراسي

.  االولیاء والمدرسة عن النتائج
 ات الذین یخططون باإللتحاق بكلیة ألربع سنو12-10طالب صفوف

- ACTأو  SATأوإلى الدخول على الجامعة بحاجة الى اتخاذ إختبار
ي ھنالك دفع مبلغ لھذه االختبارات حیث أنھا عادة خارج الحرم المدرس

یتم. یمكن الحصول على إعفاء من الرسوم. وخارج ساعات المدرسة
.تباراإلبالغ عن النتائج ألولیاء  الطالب والمدرسة من قبل شركة االخ
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CAHSEE -امتحان الخروج من المدرسة الثانویة یبدأ في الصف
فنون اللغة والریاضیات -10

MAPS- ثالث الكومبیوتر یقدمبرنامج التقییم المتوفر على جھاز
K-8مرات في السنة لصفوف 
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 لذین یتعلمون ل12التي كي إلى صف الصفمن یقدم الدعم للطالب
.اللغة اإلنجلیزیة

 االجتماعیة واللغة اإلنجلیزیة األكادیمیة

ن تقدمھم كل عام للتحقق ماإلنجلیزیة في اللغةمھارة الطالبیتم اختبار
.نحو إجادة اللغة اإلنجلیزیة
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 غة اللمتعلمبرنامجللخروج منالطالب " تصنیف"یتم
تشیر إلى ومعاییر أخرىELPACعندمااإلنجلیزیة

.اإلنجلیزیةیجید اللغةالطالبأن
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 التعلیم الخاص
صعوبات التوحد،(العاجزین  للطالبالخدمات المتخصصة

.)الخالبكم،والصم،والمكفوفینالتعلم
.إعاقةاللغة اإلنجلیزیة لیسكون علم◦
الموھوبین والمتفوقینGATE

تفوقھم من خالل إمتحان من القطاع علىتم التعرفللطالب الذیندعم◦
 AVID

االستعداد للكلیةلمساعدة الطالب علىمزید من الدعم◦
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المدرسةالنجاح فيمساعدة اوالدكم علىجزءا ھاما فيأنكم.
معاوالمعلمین والطالب یعملوناآلباء. 
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في فصل المدرسةلیلة للعودة إلىلدیھاجمیع المدارس
لكي یتعرفون بھا علىاآلباء واألمھاتوالدعوة موجھة إلى.الخریف

.مدرسو اوالدھم
 إلجتماع األھالي مع في بعض المدارسأوقات محددةأیضاھنالك

.دكممع معلمین اوالللقاءلتحدید موعدمدعوون ایضاوانتم .المعلمین
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نواح عدیدةفياوالدھممدرسةللتطوع فيمدعووناآلباء:
في الفصول الدراسیةاألوالدمجموعات صغیرة منالعمل مع◦
المواد الالزمة للمعلمین والطالب إعداد ونسخ◦
ترتیب الكتب في المكتبة◦
لمتعلماللجنة االستشاریة أو)منتخب(المدرسةمجلسعضوا فيأصبح◦

)اللغة اإلنجلیزیة مرحب بھمجمیع أھالي  متعلمي(االنجلیزیة
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طفلكالرجاء مساعدة.الیومیةمن الدروسكیفیة التعلمبنیت:
كل یومحضورإلى الصف◦
لتعزیز التعلم المخصصةالواجبات المنزلیةفعل◦
.خالل العطالت المدرسیةتحضیراالجازاتیرجى◦
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المدرسة والمعلمین التمویل لبرامجیستند
.الطالبحضورعلى

یبقى فيسوفإذا كان ولدكبالمدرسةیرجى االتصال
.مریضألنھالمنزل
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عافات لالسالخدمات األساسیةیوفرالذيللصحةتقنيلدیھاكل مدرسة
.االولیة

یمي الدعم التعلالصحة ویوفرواھم المشرفین علىممرضي  المقطاعة
.احتیاجات الرعایة الصحیةللطالب ذويوالتمریضي

قضایا صحیة جاریة أيولدك لدیھالمدرسة ما إذا كانالرجاء اعالم
.)مرض السكري، والربو، والحساسیةالخطیرة، الخ(
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لذلك"خالیة من المخدرات"ھي مدارسنا ،...
محلول العدسات لجلبملء  طلب للطالبیجب على الوالدین

واقیة من أوأو قطرات السعال،) للشفاه(chapstickالالصقة،
.إلى المدرسةالشمس

یة وصفة طبأومعدون وصفة طبیةدواء منأيیحتاجإذا كان الطالب
.طلب معیّنوالطبیب توقیع علىیجب على األھل

الدواءإلى المدرسةسوف یحملإذا كان الطالبإضافيطلب مطلوب
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حتى اآلن  الخاصة بھماللقاحاتاألطفال أن یكون لدیھمیلزم من جمیع
على النحو العفوالدراسیة،إال  إذایكنالمراحلجمیعااللتحاق بالمدرسة فيقبلو

.في القانونالمنصوص علیھ
دلیال یحتاجون12إلى 7من الصفوفالطالب الذین یدخلونجمیع

قبل حقنة معززة)  السعال الدیكي(الدیكي للمراھقین السعالعلى
). (Tdapالمدرسةبدء

ة اسعار منخفضالتي توفرمن العیاداتتقدیم قائمةیمكن على المدارس
.للقاحات الخاص بطالبكالتكلفة
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ورقم الھاتفالصحیحعنوانكلدیھاأن  یكون المدرسةمن المھم.
.االتصال بكإلىفي المدرسة، ونحن بحاجةحالة الطوارئفي◦
لألھلإشعاراتترسل المدرسة◦
، والذي ).Connect Ed.(االتصالإدبألھل من خاللأحیانایتم االتصال◦

.ھامةةمدرسینعلمھم بمعلومات لإلتصال بألسر لكيالھاتفي اآللينظامناھو
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إذا تغیر االتصال بالمدرسةیرجى
.رقم الھاتفأوالعنوانلدیك
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لمتعلم اإلنجلیزیةلجنة استشاریةلدیھاكل مدرسة)ELAC(
جلیزیة اللغة االنمتعلمبرنامجالمساعدة في تحسینھواللجنةالھدف من

.المدرسةفي
ن جزءا مبھم لیكونوامرحبجمیع اھالي متعلیمي اللغة اإلنجلیزیة

.ولیقدیموا المشورةالجنة
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بمعلمھعلم ولدك، یمكنك االتصالأسئلة عنإذا كان لدیك.
المدرسة، اللغة االنجلیزیة فيمتعلمبرنامجتساؤالت حولإذا كان لدیك

مدیر المدرسةأواللغة اإلنجلیزیةمتعلمبمنسق برنامجاتصل
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أسئلة؟

.حضوركمعلىشكراً 
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Christine Cloutier
ccloutier@powayusd.com

858-521-2748

mailto:ccloutier@powayusd.com
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