?WHAT SCHOOL SHOULD MY CHILD ATTEND
school choice options
خيارات إختيار المدرسة
إن مدارس الجوارهي أساس ملف المنطقة التعليمية ( )HISDللخيارات التعليمية .وتوفرهذة المداارس منهجا َ شامالً وجيداً ولها
تأريخ من المشاركة المجتمعية .يتم تنسيب الطالب الى مدارس المنطقة حسب عناوين سكناهم .وترتبط كل منطقة بعالقة من
التتنسيق التي تربط بين المدارس األبتدائية والمتوسطة والثانوية .أن هذة اإلستمرارية ستسمح إلنسيابية التعليم من رياض
األطفال الى المرحلة الثانية عشر.
مدارس الجذب ( )Magnet schoolsهي المدارس التي تقوم على توفير المنهج المبني على الموضوع والتي تتيحح للطالب
إختيار المدارس على أساس الرغبات والمواهب والمهارات أو المسار المهني .ويتلقى المعلمون تدريباً متخصصاً في الموضوع
الذي تركز علية المدرسة  ،وكذلك في الشراكات المجتمعية والتجارية القوية لدعم أهمية الموضوع في نظرة العالم الحقيقي.
وتسعى مدارس ال ( )Magnet schoolsلتشكيل هيئة طالبية متنوعة عرقيا ً من جميع أنحاء المدينة.
إن الطليعة ( )Vanguardهي برامج جذب التي تخدم الطالب الذين تم تحديدهم على انهم من الموهوبين أو موهوبين في
المقدرة الفكرية واإلبداع أو القيادة .وتقدم (  ) Magnet Vanguardمنهاج متباين في الغنى والتسريع على حد سواء .ويتطلب
إختبار وإستعمل إستمارات ال(.)Vanguard
( )Magnet Vanguard
القبول في برنامج
ٍ
وتركزمدارس()Charterعلى مفهوم خاص من التعليم وعدد الطالب .وتدير المنطقة التعليمية ( )HISDخمسة أنواع من
مدارس ( : )Charterمدرسة بأكملها  ،برنامج (داخل المدرسة) تعاوني ،داخلي ،ومدرسة خارجية .جميع مدارس
ال( )Charterتنظوي تحت نظام المسائلة لوكالة التعليم في والية تكساس.
 Montessoriهو نظام تعليمي يجمع بين فلسفة نمو الطفل والطرق التي توجه نمو كل طفل الى كامل امكانياتة .ينشأ األطفال
في مدارس  Montessoriفي جو من اإلحترام المتبادل ليصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين .وقد تم تجهيز كل الفصول
الدراسية بمواد . Montessoriويستفاد األطفال من المنهاج المستمد والمرتبط بمبادئ .Montessori
البكالوريا الدولية ()B Iهي البرامج الدراسية المتقدمة التي تركزعلى حل المشكالت ومهارات التفكيرالمبدع المستقل والتي هي
افضل ما يعد الطالب الى الجامعة والتعليم.
تتيح كلية المدارس الثانوية المبكرة ) ) Early College High Schoolsللطالب فرصة للمضي قدما ً في الطريق الى
تطلعات الكلية .ويستطيع العديد من الشباب ان يتخرج بشهادة الدراسة الثانوية و"درجة مشارك  " associate's degreeفي
وقت واحد مما يوفرعليهم بشكل كبير األالف من الدوالرات في التعليم الجامعي.
تسمح برامج مدارس المستقبل ( (Futures Academyللطالب الحصول على شهادة " " associate's degree
والشهادات المهنية المرموقة لمساعدتهم في الحصول على وظائف مريحة في بعض المجاالت المهنية التي هي اكثر طلبا في
المنطقة  ،بما في ذلك مجاالت الطب و الشحن والطاقة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات.
توفر المدارس المهنية ( )Career Academiesدورات في في ست عشر تخصص وظيفي مختلف آلعداد الطالب لسوق
العمل  .بعض هذة البرمامج تعد الطالب للحصول على الشهادات المهنية  ،في حين يقدم البعض األخر دورات في اإلتمان
المزدوج لمنحهم السبق في األلتحاق في الجامعة.

 STEMهو برنامج لتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات من خالل حل المشكالت ومهارات التفكير المبدع
المستقل وتشدد على اإلستكشاف المختبري واألنشطة العملية األخرى.
برامج اللغة تعطي الفرصة للطالب ان يتعلم لغة أوعدة لغات في بيئة تعليمية حيث يتم دمج المحتوى األكاديمي للمضوع
المعروض باللغة األنجليزية وبلغة أخرى .تختلف النماذج إعتماداَ غلى اللغة وعلى مستوى المدرسة .يقدم هذا البرنامج سلسلة
متصلة من التجارب التعليمية التي تؤدي الى تنمية المهارات اللغوية المتقدمة.
تقدم برامج الفنون الجميلة تعليم تخصصي في مجموعة من المجاالت بما في ذلك الفرق الموسيقة  ،والبيانو  ،والفن ،
والرقص ،والكتابة اإلبداعية  ،والجمباز  .التميز في الفنون ودمجة في البرامج الدراسية مسألة طبيعية  .تختلف الدورات
المعروضة من مدرسة الى أخرى.
مالحظة :بموجب قواعد األهلية المنصوص عليها في ( University Interscholastic League (UILأن الطالب الذين
لديهم الخيار في الحضور في أكثر من مدرسة ثانوية ضمن المنطقة التعليمية بدالً ان يتعين عليهم حضور مدرسة محددة في
مدارس الحضور  ،فإنهم مؤهلين للمشاركة في منافسة األسكواش الرياضية في المدرسة التي يختارونها كإختيار أول .إذا انتقل
الطالب الى مدرسة أخرى الحقا ً ضمن المنطقة التعليمية سوف اليكونوا مؤهلين للمشاركة في منافسة األسكواش الرياضية اآل
بعد حضورهم تلك المدرسة بشكل منتطم لمدة التقل عن العام الدراسي المنصرم.

