2022-2023

دليل التخطيط

للمدارس اإلعدادية
)نسخة ملخصة(

المدارس اإلعدادية في مديرية مدارس روكفورد العامة
إعدادية أوبرن
 | 5110 Auburn Street, Rockford, IL 61101 | 815-966-3300المديرة :جيني كيفر

طاقم االستشارة
كرستا فريند :أكاديمية العمل

دان ابينو :اكاديمية الموهوبين ,الصف 12-10

مورغان هاتش :اكاديمية المبتدئين()Freshman

إنديرا بيتس :اكاديمية الصحة  ,N-Z* ,اكاديمية الخدمات
اإلنتاج
اكاديميةأكاديمية
بايج كامبل:
واكاديمية كابا ,الصف التاسع
الموهوبين
:TBD

تيفاني ويذرلي أكاديمية كابا ,الصف 12-10

اإلنتاج
أكاديمية
جنيفركامبل:
بايج
اإلنتاج,A-M * ,اكاديمية الخدمات
أكاديمية
جارلس:
*
أكاديمية اإلنتاج
بايجاسمكامبل
الطالب :االخير
بايج كامبل :أكاديمية اإلنتاج

إعدادية إيست
 | 9292 Charles Street, Rockford, IL 61108 | 815-229-2100المدير :جيم باركر

طاقم االستشارة
طاقم االستشارة
ليشاندا اوسلر :اكاديمية الصحة

كاثرين بليسنر ,A-K* :أكاديمية المبتدئين ,القادمون الجدد

ايرين فريمان :أكاديمية الخدمة

ايريكا ترويت :اكاديمية االنتاج

الونزو التيمور :اكاديمية االعمال

انثوني ويلسن ,L-Z* :أكاديمية المبتدئين

اسم الطالب االخير

*

إعدادية جلفورد
| 5620 Spring Creek Road, Rockford, IL 61114 | 815-654-4870المدير :رونالد(جس) كارتر
طاقم االستشارة
طاقم االستشارة
ميلسا دوالن :أكاديمية األعمال

كريستين روبرت :اكاديمية الصحة ,اكاديمية االعمال

جاكلين غريغيل :أكاديمية الخدمة ؛ أكاديمية االنتاج

ليسا سوانك :اكاديمية المبتدئين

سارا نيلسن :اكاديمية االنتاج

ليسلي فنينج :اكاديمية المبتدئين

دونا باولي :اكاديمية الصحة
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المدارس اإلعدادية في مديرية مدارس روكفورد العامة
إعدادية جيفرسون
 | 4145 Samuelson Road, Rockford, IL 61109 | 815-874-9536المدير :دون راندل
طاقم االستشارة
ميغان تشنيل :اكاديمية الصحة

تايسي جونو :أكاديمية األعمال

كريستي كامرالندر :أكاديمية الخدمة

يانتسي رايز :الناطقين بلغتين

ايمي كاسيمانو :أكاديمية اإلنتاج

اليزابيث اولرك :اكاديمية المبتدئين

ميلسا ميرامونتس :اكاديمية المبتدئين

مركز روزفلت للتعليم المجتمعي
 | 978 Haskell Avenue, Rockford, IL 61103 | 815-966-3250المدير :تامي شيبرت
موظفو االستشارة
جنيفر كارسون :أكاديمية اإلنتاج وأكاديمية األعمال
ستيفاني وينتر :اكاديمية الخدمات و اكاديمية الصحة
سكوت فييل :اكاديمية المبتدئين( )Freshmanواكاديمية المرحلة العاشرة ()Sophomore
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ما هي الكلية
و االكاديمية المهنية؟
األكاديميات هي مجتمعات تعليمية صغيرة تقدم تجارب واقعية مع الشركات
والعاملين المحليين  ،وتربط العمل المدرسي بالعمل الحقيقي .الدورات الدراسية
العادية يتم تقديمها في سياق اهتمام األكاديمية.
توفر األكاديميات مجتمعات تعليمية صغيرة داخل كل مدرسة ثانوية للمساعدة
في ضمان استعداد الطالب المتخرجين بشكل أفضل للكلية وللعمل.

إختيار األكاديمية والمسار
الطالب الجدد :حددوا اهتماماتكم
سيرشدكم تحديد اهتماماتكم الشخصية (الهوايات ومجاالت الدراسة) الختيار أفضل أكاديمية لكم  ،مما يجعل المدرسة ومهنتكم
المستقبلية محفزة وممتعة!
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طالب الصف التاسع ( :)Freshmenإختيار األكاديمية  /الكلية واالستعداد المهني
يأخذ جميع الطالب الجدد دورة االستعداد للكلية والوظيفة لمعرفة المزيد عن كل أكاديمية واتخاذ قرارهم بشأن ما يريدونه.

مالحظة :إذا كان الطالب يرغبون في تغيير األكاديميات  ،فمن المستحسن أن يتم هذا التغيير خالل المرحلة العاشرة لهم .يجب على
الطالب التحدث مع مستشارهم ومديرهم.

طالب المرحلة العاشرة ( :)Sophomoresإختيار المسار االكاديمي
عند التسجيل في الدورات لطالب السنة العاشرة  ،سيختار الطالب المسار المناسب لهم.

فروع أكاديمية األعمال

فروع أكاديمية االنتاج

• األعمال وريادة األعمال
• التصميم الجرافيكي
• تكنولوجيا المعلومات
• اإلنتاج اإلعالمي
• الفن التشكيلي

• اعمال بناء
• هندسة
• التكنولوجيا الصناعية
• تصنيع
• تكنولوجيا النقل

فروع اكاديمية الصحة

فروع اكاديمية الخدمة

• الطب الحيوي  /علوم مختبر
• الصحة والسالمة
• تمريض  /طب تمهيدي

• الضيافة
• برامج تدريب ضباط االحتياط
المبتدئين
• السالمة العامة
• جامعة روكفورد للتعليم

مدارس روكفورد العامة | 4

خيارات التخرج
دبلوم تقليدي
•

للحصول على دبلوم تقليدي في البداية  ،يجب على الطالب ان يكون ضمن المستوى المطلوب وقت التخرج .ال يُسمح للطالب الذين ال يحصلون
على شهادات بالمشاركة في حفل التخرج ؛ تشمل االستثناءات طالب التبادل األجنبي والطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص (أولئك الذين
يواصلون الدراسة حتى نهاية السنة الدراسية والتي يصبحون فيها في سن الثانية و العشرون ).

•

يجب على طالب مدارس روكفورد العامة المنقول من مدرسة ثانوية ضمن المديرية إلى أخرى خالل سنته  /سنتها األخيرة إكمال الفصل
الدراسي األخير بأكمله من سنته  /سنتها األخيرة في المدرسة "الجديدة" للحصول على دبلوم صادر من تلك المدرسة.

•

يجب على الطالب الذين ينتقلون إلى مدرسة ثانوية تابعة لمدارس روكفود العامة بدون وثيقة من وكالة  North Centralالمعتمدة إكمال
الفصلين الدراسيين االخيرين قبل التخرج في مدرسة ثانوية تابعة لمدارس روكفورد العامة للحصول على دبلوم منها.

•

تخضع متطلبات التخرج للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص لسياسة مجلس التعليم  .8.13أثناء المراجعة السنوية لطالب الصف التاسع
 ،يجب على فريق التعليم الخاص تحديد السنة المتوقعة لتخرج الطالب من المدرسة الثانوية والخطة التي سيستخدمها الطالب لكي يتخرج)1 :
خطة التخرج القياسية للمديرية ؛  )2خطة التخرج المعدلة من المديرية أو  )3خطة التخرج البديلة حسب البرنامج التعليمي الفردي)(IEP

•

سيحصل الطالب الذين أكملوا متطلبات التخرج خالل الصيف (بحلول  1آب (أغسطس)) بعد فصل التخرج على دبلوم مؤرخ في حزيران
(يونيو) من ذلك العام .سيحصل الطالب الذين يستوفون المتطلبات بعد الموعد النهائي في  1آب (أغسطس) على دبلوم مؤرخ في حزيران
(يونيو) من العام التالي.

•

يتم تمييز طالب المرحلة االخيرة من خالل منحهم مراسم الوداع والتحية باإلضافة إلى مرتبة الشرف ( ، )3.7499 - 3.50وامتياز مع مرتبة
الشرف (المعدل التراكمي( )GPAمن  )3.999 - 3.75واالمتياز مع مرتبة الشرف ( GPAمن  4.0أو أعلى) بنا ًء على متوسط درجة
تراكمي من ثمانية فصول دراسية

•

احتفاالت التخرج في مدارس روكفورد العامة هي احتفاالت رسمية ؛ يجب على الطالب االلتزام بقواعد الملبس والسلوك .يجب دفع جميع
الرسوم بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد للمشاركة في حفل التخرج.

التخرج المبكر
يجوز للطالب الذي يخطط إلكمال متطلبات التخرج قبل ثمانية فصول دراسية التقدم للتخرج المبكر من خالل تقديم سبب مكتوب وإكمال خطة التخرج المبكر
خالل العام الدراسي السابق لعام التخرج المطلوب .يجب أن يتم توقيع الطلب من قبل ولي أمر الطالب أو الوصي عليه  ،والمستشار  ،ومدير المدرسة قبل
تقديمه إلى المشرف للنظر فيه .يجب على الطالب المؤهلين استيفاء جميع المتطلبات من المعدل ،والدورة التدريبية  ،والتخرج والتي تنطبق على الفصل
الدراسي األول لمدة أربع سنوات .لن يتم اعتبار المتخرجين المبكرين ضمن الطالب المتميزين او الخريجين او من افضل خمسة وعشرين طالبا متخرجا .يتم
ابقاء صف المتخرجين مبكرا ضمن فئة الصف الحادي عشر .سيتم تضمين جميع الخريجين األوائل في انشطة الصف الثاني عشر خالل السنة األخيرة من
المدرسة الثانوية.
يجب على الطالب المهتمين بالتخرج المبكر مقابلة مستشاريهم لمناقشة وبدء عملية التقديم .يحين موعد التقديم بحلول نهاية العام الدراسي ،لذلك من أجل
إتاحة الوقت الكافي للعمل في االجراءات ،يوصى بأن يبدأ الطالب مناقشات مع مستشارهم بحلول نوفمبر من العام الدراسي السابق المحدد للتخرج.
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متطلبات التخرج
يتم احتساب المعدل التراكمي ) ( GPAبنظام قائم على النقاط .تحتوي معظم الدورات على النقاط التالية:
 4 Aنقاط | 3 Bنقاط |  2 Cنقاط | 1 Dنقطة |  0 Fنقطة
يتم ترجيح صفوف المستوى المتقدم ( )APو النقاط المزدوجة .يُطلب من الطالب الذين يأخذون دورات  APاجتياز امتحان  College Board APلكسب نقاط الجودة
المرجحة ؛ ليس من الضروري الحصول على درجة معينة في االختبار لكسب نقاط الجودة المرجحة .تحتوي صفوف المستوى المتقدم  APو صفوف النقاط المزدوجة على
نقاط الجودة المرجحة التالية:
 5 Aنقاط | 4 Bنقاط |  3 Cنقاط | 2 Dنقطة |  0 Fنقطة
يتم احتساب المعدل التراكمي  GPAبقسمة النقاط المكتسبة على عدد النقاط الدراسية ) (creditsالتي تم الحصول عليها .يتم تكريم طالب المرحلة االخيرة عند التخرج
على اختالف تخصصاتهم األكاديمية.

المتطلبات اإلضافية للتخرج  ،حسب القانون المدرسي في والية إلينوي:

.
 .أكمل  ، FAFSAأو التطبيق البديل للمساعدة المالية في إلينوي  ،أو نموذج عدم التقديم ل .FAFSA
خذ اختبار  SATفي موقع المدرسة  ،في يوم االختبار المحدد.
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متطلبات التخرج
متطلبات التخرج لمنطقة
205
متطلبات التخرج للمنطقة

كليات وجامعات
عالية االنتقائية

الذين يبدؤون بالعام
الطالب
205
التعليمية
2019
2018
الطالب الذين يبدأون بالعام
2019-2018

المجال االكاديمي
انجليزي

 4سنوات ( 8نقاط دراسية)

رياضيات

 3سنوات ( 6نقاط دراسية)
• الرياضيات المتكاملة 1
• الرياضيات المتكاملة 2
• الرياضيات المتكاملة 3
 3سنوات ( 6نقاط دراسية)
• احياء
• العلوم المتكاملة  1أو الكيمياء
• العلوم المتكاملة  2او الفيزياء

علوم

 3سنوات ( 6نقاط دراسية)
• دراسات عالمية
• التاريخ االمريكي
• التربية المدنية والحكومة
• المعرفة االقتصادية والمالية
• اجتياز اختبار الدستور

العلوم االجتماعية

تربية بدنية  3.5 -سنوات ( 7نقاط
دراسية)
الصحة  .5 -سنوات ( نقطة دراسية
واحد)

التربية البدنية\ الصحة

متطلبات مجلس والية
إلينوي للتعليم العالي

 4سنوات
دورة لثالث سنوات والتي تتضمن
الجبر و المحتوى الهندسي

سنتين

 4سنوات

فصل واحد

االختيارات االخرى

اختيارات لتحقيق إجمالي نقاط دراسية
المطلوبة بموجب سياسة مجلس اإلدارة

متنوعة

دورة  / APنقطة دراسية مزدوجة
()dual credit

نشجع و بشدة على أي دورة / AP
او نقطة دراسية مزدوجة حتى لو
كانت واحدة.

 48ارصدة
المجموع الكلي

 4-3سنوات

سنتين

سنتين ( 4نقاط دراسية)

الفنون الجميلة  ،اللغة الثانية

 4سنوات

 4سنوات

سنة واحدة

CTE ،

كليات وجامعات
عالية االنتقائية

تستخدم الكليات والجامعات
االنتقائية نه ًجا شامالً للقبول .ال
لدرس معين تضمن
توجد صيغة
ٍ
القبول .توضع العوامل األكاديمية
وغير األكاديمية في نظر االعتبار
للقبول فيها.

نشجع بشدة على  APأو
دورة نقطة دراسية مزدوجة
المجموع

 sتعني فصل واحد

العاشر (سوفتمور)
المرحلة التاسعة

المرحلة العاشرة

المرحلة الحادية عشر

المرحلة الثانية عشر

11.5 – 0

23.5 – 12

33.5- 24

 34وما فوق
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مثال :خطة المدرسة اإلعدادية ألربع سنوات
مسار مهني :

األعمال وريادة األعمال

مسارات
اختيارات
عامة سنتين
اختيارية 3
اللغة اإلنجليزيةLA/
( 4ارصدة)
سنوات
المرحلة
 4سنوات

الدراسية

9

10

الخيار االكاديمي:

ارصدة)
( 8نقاط (6
دراسية)

اللغة االنجليزية 9

اللغة االنجليزية
للمتفوقين 10

11

 APاللغة
اإلنجليزية والتأليف

12

 APاألدب
اإلنجليزي والتأليف

اعمال و تدريب

رياضيات
الرياضيات
 3سنوات
(  6نقاط دراسية)

العلوم
العلوم
LA
اإلنجليزية /
االجتماعية
 3سنوات
43سنوات
( 6نقاط دراسية)
سنواتدراسية)
( 6نقاط
( 8ارصدة)

دراسات

الرياضيات
المتكاملة 1

احياء

الرياضيات
المتكاملة 2

الكيمياء

الرياضيات
المتكاملة 3

الفيزياء

لقد استوفى هذا
الطالب متطلبات
التخرج في
الرياضيات
ولديه اآلن بعض
المرونة في
جدوله الدراسي
ألخذ درس آخر
في الرياضيات أو
أي مادة اختيارية

عالمية

علوم اجتماعية

تاريخ الواليات
المتحدة AP

لقد استوفى هذا
الطالب متطلبات
التخرج في
العلوم ولديه
اآلن بعض
المرونة في
جدوله الدراسي
ألخذ درس آخر
في الرياضيات ,
العلوم أو أي
مادة اختيارية

التربية المدنية
والحكومة /
االقتصاد
والمعرفة المالية
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التربية 3سنوات الدروس االختيارية
البدنية/الصحة
 3سنوات
ارصدة)
(6
سنوات
4
( 6نقاط دراسية)
( 8نقاط دراسية)

التربية البدنية
للصف التاسع

تعلم السياقة/
الصحة

اللياقة
البدنية
1

اللياقة
البدنية 2

االستعداد
االكاديمي والمهني

الدروس
المرحلة

االختيارية
العامة
سنتين
( 4نقاط
دراسية)

االسبانية 1

مفاهيم األعمال
والتكنولوجيا

االسبانية 2

المؤسسة الدولية
االفتراضية

االسبانية 3

Incubator EDU
( دروس متقدمة)

االسبانية 4

الملف الشخصي للخريجين
تتوقع مدارس روكفورد العامة أن جميع الطالب سوف يتخرجون من الكلية  ،ويحصلون على وظيفة  ،ويستعدون لمواجهة الحياة .الملف الشخصي للخريجين هو
مستند تستخدمه المدرسة أو المنطقة التعليمية لتحديد الكفاءات المعرفية والشخصية واالجتماعية التي يجب أن يتمتع بها الطالب عند تخرجهم .يحدد ملف الخريج
الخاص بنا ما نريد أن يعرفه جميع الطالب وأن يكونوا قادرين على القيام به كخريجين من مدارس روكفورد العامة.

الكلية
يظهر جميع الطالب نموا و سيطرة

 .1معدل تراكمي  2.8وخطة ما
بعد المرحلة االعدادية
 .2أحد المؤشرات األكاديمية
التالية:

.

نقاط دراسية مزدوجة مزدوج

•

دروس االستعداد للكلية
( 3 )APأو اعلى

 .الرياضيات المتطورة /
القراءة المكتملة
 C .أو أعلى في الرياضيات
المتكاملة 3

أو
 1080 .درجة في امتحان التهيؤ
للجامعة )(SAT

.

المهنة

الحياة

ينتقل جميع الطالب بصورة ناجحة من
صف ما قبل الروضة وحتى ما بعد
المرحلة االعدادية

يظهر جميع الطالب الكفاءة الذاتية
والثقة والمسؤولية والمواطنة

 %95 .1حضور

 .1ملف الطالب الشخصي الرقمي
الرقمي

 .2سيكمل  ٪95من الطالب سلسلة من ثالث
دورات في مسارهم

 ٪100 .2من الطالب سيضعون خطة
عشرية

 ٪95 .3من الطالب لديهم أربع خبرات
رئيسية في التطوير الوظيفي

 ٪100 .3من الطالب سوف يقومون
بتجربة خدمة المجتمع

 ٪100 .4من الطالب سيكون لديهم خبرة
في المناهج الدراسية او عمل

 ٪100 .5من الطالب سيكون لديهم خبرة
تتوج بمشروع أو تدريب مهني

 22درجة في امتحان ACT
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صا بالغًا
 .4سيحدد  ٪100من الطالب شخ ً
موثوقًا به في حياتهم

رسوم الطالب
* رسوم القبول في االلعاب الرياضية

*رسوم ركن السيارة في المرآب

تعليم قيادة السيارة

* رسوم الدراسة الصيفية

*الصفوف المسائية

 $20.00تذاكر موسمية  -تسمح بحضور األحداث الرياضية في االدارة العامة لذلك الموسم

 $80.00للسنة

 $275.00لدورة واحدة

في المديرية  $170 -لدورة واحدة  $320/لدورتين
خارج المديرية  $300 -لدورة واحدة  $580/لدورتين

في المديرية  $170 -لدورة واحدة  $320/لدورتين
خارج المديرية  $300 -لدورة واحدة $580/لدورتين

جدول الرسوم  ،كما تم تمريره من قبل مجلس التعليم  ، RPS 205عرضة للتغيير

* ال يمكن التنازل عن الرسوم
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األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية
التعليم الثانوي الشامل هو أكثر من مجرد عمل في الصف .تقدر الكليات وأصحاب العمل الطالب الذين لديهم مجموعة واسعة من الخبرات المدرسية .تقدم مدارس روكفورد
العامة مجموعة واسعة من األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية :تتوفر قائمة في مدرستك .يمكن تشكيل مجموعات أخرى من الطالب اذا كانوا مهتمين كفاية .يجب أن يكون
لدى جميع مجموعات الطالب مستشار هيئة تدريس وموافقة من المدير.

العاب الخريف

العاب الشتاء

العاب الربيع

•

الفتيان عبر البالد

•

البولنغ للفتيان

•

كرة المضرب

•

الفتيات عبر البالد

•

البولنغ للفتيات

•

كرة المضرب المصغرة

•

كرة القدم االميركية

•

كرة السلة للفتيان

•

ساحة وميدان داخلي للفتيان

•

السباحة/الغوص للفتيات

•

كرة السلة للفتيات

•

ساحة وميدان داخلي للفتيات

•

الغولف للفتيات

•

التشجيع

•

كرة قدم للفتيات

•

الغولف للفتيان

•

التشجيع التنافسي

•

صيد االسماك

•

كرة القدم للفتيان

•

السباحة /الغوص للفتيان

•

كرة الطائرة للفتيان

•

التنس للفتيات

•

المصارعة

•

التنس للفتيان

•

كرة الطائرة للفتيات

•

الرفص التنافسي

•

التشجيع الرياضي

•

ساحة وميدان داخلي للفتيان

•

الروبوتكس (روبوتات)

•

ساحة وميدان داخلي للفتيات

•

مسابقات اسئلة

•

الشطرنج

•

العاب الكترونية

•

أولمبياد العلوم

•

روبوتات

•

مسابقات االسئلة

•

الشطرنج

•

الرياضات المائية

•

أولمبياد العلوم

مدارس روكفورد العامة  -أهلية المشاركة في االنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية
تشمل األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية جميع األنشطة الرياضية وغير الرياضية التي يرعاها مجلس التعليم في المدارس المتوسطة واالعدادية .يتم تشجيع مشاركة
الطالب في هذه األنشطة بشرط أن يستوفي الطالب أوالً متطلبات أكاديمية معينة.

األهلية
من أجل المشاركة في األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية  ،يجب على الطالب استيفاء الشروط التالية:
 .1يجب أن يكون جميع الطالب في الصفوف من السابع ( )7إلى الثاني عشر ( )12المشاركين في األنشطة المشتركة للمناهج الدراسية قد حصلوا على درجة النجاح في ما ال
يقل عن خمس ( )5نفاط دراسية ( )creditsفي الفصل الدراسي السابق * .وهذا يشمل المدرسة الصيفية  ،والمدرسة المسائية  ،والدروس المهنية  ،ودروس روك فالي ،
ودورات أخرى معتمدة إذا كانت متوفرة .بمعنى أنه يمكن استخدام هذه الدورات اإلضافية الستيفاء شروط األهلية .تتطلب المشاركة المستمرة أن يجتاز الطالب ( )5نفاط
دراسية على أساس أسبوعي  ،دون أي غيابات في الدروس بدون عذر .تتطلب المشاركة المستمرة أن يحضر الطالب الحاصل على درجة واحدة ( )1فاشلة دروس
خصوصية إلزامية على أساس أسبوعي.
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األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية
 .2يجب على جميع الطالب في الصف السادس ( )6اجتياز خمس ( )5نقاط دراسية ،مع عدم وجود غياب بدون عذر على أساس أسبوعي  ،من أجل
الحفاظ على األهلية .تتطلب المشاركة المستمرة أن يحضر الطالب الحاصل على درجة رسوب واحدة ( , )1دروس خصوصية إلزامية على أساس
أسبوعي.
 .3يُعتبر جميع الطالب في الصف التاسع ( )9مؤهلين تلقائيًا للمشاركة في أنشطة المناهج المشتركة في الفصل الدراسي األول من الصف التاسع .ومع ذلك ،
بمجرد بدء برنامج األهلية األسبوعي  ،يجب على طالب الصف التاسع اجتياز ما ال يقل عن خمس ( )5نقاط دراسية على أساس أسبوعي  ،مع عدم وجود
حاالت غياب في الصف الدراسي بدون عذر .تتطلب المشاركة المستمرة أن يحضر الطالب الحاصل على درجة رسوب واحدة ( , )1دروس خصوصية
إلزامية على أساس أسبوعي.
 .4بالنسبة للطالب الذين يتلقون خدمات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ( )IDEAأو القسم  504من قانون إعادة التأهيل لعام ، 1973
ستتم مراجعة خطط التعليم الفردي الخاص( )IEPأو  504الخاصة بهم للتنفيذ المناسب قبل تحديد عدم األهلية.
* يعرف درس النجاح التام بأنه الدرس الذي يحصل فيه الطالب على نقطة دراسية كاملة.

فترة عدم االهلية

وفقا ً لسياسة  I.H.S.A.تبدأ فترة عدم االهلية الجتياز خمسة صفوف أسبوعية في األسبوع التقويمي التالي  ،األحد  -السبت .على سبيل المثال  ،يوضح تقرير
الدرجات أن الطالب لم يجتاز خمس ( )5دورات يوم الخميس  ،وهذا الطالب غير مؤهل للمنافسة يومي األحد  -السبت التاليين .يجوز للطالب االستمرار في
المنافسة لبقية األسبوع الذي يصبح فيه غير مؤهل .في حين أنه غير مؤهل ،يجوز للطالب االستمرار في التدرب مع فريقه ولكن ال يجوز له ارتداء أي زي
للنشاط أو الدخول في مناوشات أو االستعراض ،إلخ.

حضور دروس التقوية التعليمية االلزامية خالل فترة الغداء للطالب غير المؤهلين
يجب على الطالب غير المؤهلين في الصفوف من التاسع ( )9إلى االثني عشر ( )12حضور أربع ( )4دروس تقوية تعليمية خالل أسبوع عدم األهلية.
إذا فشل الطالب في حضور أربع ( )4دروس تقوية تعليمية خالل أسبوع عدم األهلية ،يظل هذا الطالب غير مؤهل في األسبوع التالي حتى إذا كان
الطالب قد اجتاز خمسة ( )5فصول دراسية.
يجب على الطالب غير المؤهلين في الصفوف من السادس ( )6إلى الثامن ( )8حضور ثالث ( )3دورات تعليمية خالل أسبوع عدم األهلية .إذا فشل
الطالب في حضور ثالث ( )3دورات تعليمية خالل أسبوع عدم األهلية  ،يظل هذا الطالب غير مؤهل في األسبوع التالي حتى إذا كان الطالب قد اجتاز
خمسة ( )5صفوف دراسية.

حضور دروس التقوية التعليمية االلزامية خالل فترة الغداء للطالب غير المؤهلين الذين لديهم درجة رسوب ( )fواحدة
يجب على طالب المراحل من التاسعة ( )9الى االثني عشر( )12الذين يجتازون خمسة دروس و يحملون درجة رسوب من الدرس السادس حضور اربع
جلسات تعليمية خالل األسبوع التالي .إذا فشل الطالب الذي يحمل درجة رسوب واحدة في حضور اربعة دروس تقوي ٍة تعليمية خالل األسبوع المطلوب من
التدريس ,يصبح هذا الطالب غير مؤهل في األسبوع الذي يليه حتى إذا كان الطالب قد اجتاز خمسة دروس.
يجب ان يحضر الطالب من الصف السادس الى الثامن و الذين اجتازوا خمسة دروس و يحملون درجة رسوب من الصف السادس حضور ثالثة دروس تقوي ٍة
تعليمية خالل األسبوع التالي .إذا فشل الطالب الذي يحمل درجة رسوب واحدة في حضور ثالثة دروس تقوي ٍة تعليمية خالل األسبوع المطلوب من التدريس,
يصبح هذا الطالب غير مؤهل في األسبوع الذي يليه حتى إذا كان الطالب قد اجتاز خمسة دروس.
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التعليم ثنائي اللغة
التعليم االنتقالي ثنائي اللغة ()TBE

متطلبات االلتحاق ببرامج  TBEو TPI

الطالب الذين لغتهم األولى هي اإلسبانية وحصلوا على درجات أقل من  4.8في
اختبار  ACCESSالذي تفرضه الوالية أو فحص  ( WIDAلقياس تطور اللغة
االنجليزية ) مؤهلون للخدمات ثنائية اللغة.

يُطلب من الطلبة في برنامج  TBEو  TPIأن يأخذوا دروس اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية ( )ESLلتلبية متطلبات تخرج الطالب في اللغة اإلنجليزية .يتم وضع الطالب في
صف  ESLاعتمادًا على مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية .تم تصميم صفوف اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية لتحسين مهارات االستماع ,التحدث  ,القراءة والكتابة باللغة
اإلنجليزية لدى الطالب.

يتم تقديم صفوف ثنائية اللغة في جميع الدروس األساسية  .يتم وضع الطالب الذين
يحصلون على درجات أقل من  2.9درجة في فحص  ( WIDAلقياس تطور اللغة
االنجليزية ) في صفوف ثنائية اللغة .يتم إعطاء التعليمات في المقام األول باللغة
اإلسبانية.
تقدم دروس (  ) shelteredمع الدروس الرئيسية ايضا .عادة ً ما يتم وضع الطالب
الحاصلين على درجات أعلى من  2.9في اختبار فحص  WIDAفي صفوف (
 .)sheltered classesتستخدم هذه الصفوف مواد التعليم العام وكذلك المواد
التكميلية .لغة التدريس في المقام األول هي اللغة اإلنجليزية مع دعم اللغة األم إذا لزم
األمر .الهدف من هذه الصفوف هو اكتساب المعرفة األكاديمية في الدروس اليومية ،
قبل االنتقال إلى صفوف التعليم العام

درس قائ ُم على المعايير التي تتماشى مع المعايير األساسية
آداب اللغة اإلسبانية هي
ُ
المشتركة وقواعد اللغة اإلسبانية .يتم وضع الطالب في صفوف آداب اللغة اإلسبانية
بنا ًء على السنة التي قضوها في المدرسة .يُطلب من الطلبة في برنامج  TPIحضور
دروس (  )sheltered literacyلتقوية اللغة اإلنجليزية .تم تصميم Sheltered
 Literacyلمساعدة الطالب على تطوير مهارات القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.
(  )sheltered literacyهي درس مبني|ُ على المعايير التي تتوافق مع المعايير
الرئيسية المشتركة ومعايير تطوير اللغة اإلنجليزية .يتم وضع الطالب في دروس
 sheltered literacyبنا ًء على مرحلتهم الدراسية.

برنامج الوافدون الجدد
برامج التعليم االنتقالية ()TPI

مؤخرا إلى
يتم تقديم برنامج الوافدين الجدد لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين وصلوا
ً
الواليات المتحدة (يلتحق المتحدثون باإلسبانية في برنامج  .)TBEالبرنامج مصمم
صا ألولئك الذين لديهم مهارات محدودة جدًا في اللغة اإلنجليزية  ،تعليم عام
خصي ً
محدود  ،ومهارات محدودة بالقراءة والكتابة بلغتهم األم ايضا .يتم تقديم دروس
الوافدين الجدد في جميع الدروس العلمية األساسية .تهدف دروس الوافدين الجدد إلى
توفير تعليم مكثف للغة والمحتوى باإلضافة إلى الدمج الثقافي لتهيئة الطالب للنجاح
في دروس  .TPIيظل هؤالء الطالب في برنامج الوافدون الجدد لمدة عامين دراسيين
و المدرسة الصيفية لمرةٍ واحدة  ,ثم يتم وضعهم في برنامج .TPI

الطالب الذين لغتهم األولى غير اإلنجليزية أو اإلسبانية وسجلوا أقل من 4.8
في إما اختبار  ACCESSالذي تفرضه الوالية أو فحص WIDA MODEL
مؤهلين أيضًا للخدمات ثنائية اللغة في شكل تعليم مضمن حيث يستخدم المعلم
تقنيات واستراتيجيات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لجعل تعليم المحتوى مفهو ًما.
تستخدم هذه الصفوف مواد التعليم العام ولغة التدريس هي االنجليزية بصورة
عامة الهدف من هذه الصفوف هو اكتساب المعرفة األكاديمية في الدروس
اليومية.
يتم تقديم دروس (  ) shelteredمع الدروس الرئيسية ايضا .عادة ً ما يتم وضع
الطالب الحاصلين على درجات أعلى من  2.9في اختبار فحص  WIDAفي
صفوف (  .)sheltered classesتستخدم هذه الفصول مواد التعليم العام وكذلك
المواد التكميلية .لغة التدريس في المقام األول هي اللغة اإلنجليزية مع دعم اللغة األم
إذا لزم األمر .الهدف من هذه الصفوف هو اكتساب المعرفة األكاديمية في الدروس
اليومية  ،قبل االنتقال إلى صفوف التعليم العام

يتم تقديم هذه البرامج في مدارس مختارة .يرجى االتصال بمستشار التوجيه
الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات حول المدارس التي تتوفر بها هذه
البرامج.

دروس مع مرتبة الشرف( )Honorsودروس متقدمة
()Advanced Placement
الطالب في برنامج متعلمي اللغةاإلنجليزية ,لديهم الفرصة للتسجيل في دروس
مرتبة الشرف و المستوى المتقدم  APعندما يستوفون معايير المتطلبات المسبقة
لمثل هذه الدروس  .لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى أقسام  APو
 Honorsفي هذا الدليل أو التحدت مع مستشارك التوجيهي .
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دروس التعليم االنتقالي للناطقين بلغتين (TBE

)

فيما يلي قائمة بالدروس المقدمة باللغة اإلسبانية.

الدراسات االجتماعية

العلوم

يتبع كل من الفصول أدناه المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم توجيه
الطالب المسجلون في هذه الدروس و قس ُم من التدريس سيكون باللغة اإلسبانية.
سيعمل التدريس على ربط اللغات مع بعضها للطالب  ,ليكونوا ناجحين في دروس
التعليم العام.

يتبع كل من الفصول أدناه المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم توجيه
الطالب المسجلون في هذه الدروس و قس ُم من التدريس سيكون باللغة اإلسبانية..
ستقوم التعليمات بربط اللغات للطالب ليكونوا ناجحين في فصول التعليم العام.

•

 30141دراسات عالمية للناطقين بلغتين

•

 30309تاريخ الواليات المتحدة للناطقين بلغتين

•

 30313التربية المدنية والحكومة للناطقين بلغتين

•

 30314االقتصاد للناطقين بلغتين والمعرفة المالية

•

 30500علم األحياء للناطقين بلغتين

•

 30522علوم بيئية للناطقين بلغتين

•

 30510كيمياء للناطقين بلغتين

•

 30120علوم متكاملة للناطقين بلغتين 1

•

 30123علوم متكاملة للناطقين بلغتين 2

الرياضيات

آداب اللغة االسبانية

يتبع كل من الفصول أدناه المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم توجيه
الطالب المسجلون في هذه الدروس و قس ُم من التدريس سيكون باللغة اإلسبانية.
سيعمل التدريس على ربط اللغات مع بعضها للطالب ليكونوا ناجحين في دروس
التعليم العام.

سيتبع الطالب المسجلين في هذه الفصول المعايير التي وضعتها والية
كاليفورنيا والتي اعتمدتها  ISBEفي والية إلينوي.

•

 30470رياضيات متكاملة –  1للناطقين بلغتين

•

 30473رياضيات متكاملة  2-للناطقين بلغتين

•

 30476رياضيات متكاملة 3 -للناطقين بلغتين

•

 30100قواعد اللغة اإلسبانية 1

•

 30103قواعد اللغة اإلسبانية 2

•

 30106قواعد اللغة اإلسبانية 3

•

 30109قواعد اللغة اإلسبانية 4

الصحة
•  30701الصحة للناطقين بلغتين

التعليم المهني والتقني
•  30230االستعداد للكلية والوظيفة للناطقين بلغتين
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دروس البرنامج االنتقالي للتدريس (TPI

)

فيما يلي قائمة بالمواد المقدمة في دروس .TPI

دروس SHELTERED
الدراسات االجتماعية
يتبع كل من الدروس أدناه  ,المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم
ق لتعلم اللغة اإلنجليزية لربط
تزويد الطالب المسجلين في هذه الدروس بطر ٍ
اللغة األكاديمية لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .ستدعم الدروس الطالب ليكون
ناج ًحا في صفوف التعليم العام.

(تعليم اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها)ESL
تم تصميم هذه الدروس لدعم الطالب في اكتساب اللغة اإلنجليزية األكاديمية في
القراءة  ,الكتابة  ,التحدث واالستماع .يتم وضع الطالب في  ESLبنا ًء على إتقان
اللغة اإلنجليزية كما هو محدد في اختبار . WIDA
•

•

 )sheltered (31141دراسات عالمية

•

 ) sheltered( 31309تاريخ الواليات المتحدة

•

 ) sheltered ( 31313المدنية والحكومة

•

) sheltered ( 31314االقتصاد والمعرفة المالية

33127 ESL1

•

ESL 2

33148

•

ESL 3

33133

•

33136 ESL 4

الصحة
الرياضيات
يتبع كل من الفصول أدناه المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم تزويد
ق لتعلم اللغة اإلنجليزية لربط اللغة
الطالب المسجلين في هذه الدروس بطر ٍ
األكاديمية لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .ستدعم الدروس الطالب ليكون ناج ًحا
في صفوف التعليم العام.

•  ) sheltered( 31701صحة

التعليم المهني والتقني
•

 )sheltered( 31230الكلية واالستعداد الوظيفي

•

 ( sheltered) 31470رياضيات متكاملة 1

•

 ( sheltered) 31473رياضيات متكاملة 2

العلوم

•

 ( sheltered) 31476رياضيات متكاملة 3

يتبع ك ُل من الدروس أدناه المعايير التي وضعتها مناهج التعليم العام .سيتم في هذه
ق لتعلم اللغة اإلنجليزية للطالب المسجلون لربط اللغة األكاديمية
الدروس توفير طر ٍ
لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .ستدعم الدروس الطالب ليكون ناج ًحا في صفوف
التعليم العام.
•

 31500علم األحياء sheltered

•

 31510الكيمياء sheltered

•

 31120العلوم المتكاملة sheltered 1

•

 31123العلوم المتكاملة sheltered 2

•

 31525الفيزياء sheltered

مدارس روكفورد
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السياقة
تعليم السياقة ()160019
المرحلة الدراسية 9, 12-9 :أسابيع .مطلوب مسبقا :العمر  15سنة .يشترط قانون
الوالية أن يكون الطالب قد حصلوا على درجة النجاح في ثماني دروس على األقل
خالل الفصلين السابقين قبل ان يستطيع /تستطيع التسجيل في دروس تعلم السياقة.
يتم تقديم هذه الدورة مقابل دورة الفرق الرياضية لمدة  9أسابيع ( .)163569كل
دورة مدتها  9أسابيع تحصل على  0.5نقطة.

رسوم دروس القيادة
مطلوب رسوم بقيمة  275.00دوالر تدفع إلى  RPS 205باإلضافة إلى

دوالرا يتم دفعها كرسوم تصريح مؤقت لمكتب سكرتير شؤون
20.00
ً
الوالية في والية إلينوي .يرجى مالحظة التالي :الطالب المؤهلين للحصول

على إعفاء من رسوم االدارة العامة سيحصلون على إعفاء من دروس تعليم
السياقة في االدارة المذكورة  ،وليس رسوم الوالية .أي إعادة تسجيل في
دروس تعليم السياقة بسبب فشل سابق أو تركٍ للدرس سيتطلب دفع الرسوم
دوالرا مرة اخرى ،بغض النظر عن أي إعفاء.
البالغة 275
ً
سيتلقى الطالب تعليمات السالمة حول التشغيل اآلمن للمركبات وقواعد الطريق
وقوانين الوالية المتعلقة بالمركبات .يلبي الدرس المتطلبات القانونية للوالية في إعداد
الطالب ليصبحوا مستخدمين آمنين وفعالين لنظام النقل على الطرق السريعة .إلكمال
الدرس بنجاح  ،يجب أن يحضر الطالب ما ال يقل عن  30ساعة على االقل،

مدارس روكفورد

بدون استثناء .يتم تعليم السائق على مرحلتين :تعليم في الصف (نظري)( 30ساعة)
والقيادة خلف عجلة القيادة(عملي () 6 (BTWساعات كحد أدنى) .يأخذ الطالب
دروس ( ) BTWخارج اليوم الدراسي العادي .يجب أن يحصل الطالب على نسبة
نجاح  ٪79كحد أدنى الجتياز الدورة.
يجب على الطالب اجتياز اختبار القيادة المؤقت لوالية إلينوي  ،واختبار فحص
النظر والحصول على رخصة مؤقتة ليتقدم للتسجيل في دروس القيادة العملية  .خالل
مرحلة  ، BTWسيحصل الطالب على درجة النجاح  /الرسوب وقد يكونوا مؤهلين
للحصول على إعفاء من رسوم برنامج اختبار السائق التعاوني ( .)CDTPالطالب
الذين حصلوا على درجة " "Bأو أفضل في الفصل الدراسي  ،ويحضرون جميع
دروس  BTWالمجدولة ويقدمون إثباتًا للقيادة لمدة  15ساعة مع توجيه من ولي
االمر ،سيكونون مؤهلين إلجراء اختبار  CDTPالذي يديره مدربوا .RPS 205
وفقًا لقانون رخصة القيادة الحكومية( )GDLسيكون االهل مسؤولون عن ما ال يقل
عن  50ساعة من القيادة الخاضعة لإلشراف (منها  10ساعات من القيادة ليالً) مع
ابنهم  /ابنتهم وتسجيل ذلك في مستند ليتم تحويله لمكتب سكرتير شؤون الدولة عندما
يحصل الطالب /الطالبة على الرخصة
**مالحظة :قانون  :PA 98-167يتطلب من جميع األشخاص الذين تتراوح
أعمارهم بين  18و  20عا ًما االلتحاق بدورة تدريبية لتعليم القيادة قبل الحصول
على رخصة القيادة .دروس القيادة في مدارس روكفورد العامة تستوفي هذه
الشروط.
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