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2022ینایر   

 عزیزي الوالد، 

مدارس  اً  مرحب      في  العامة  آبك  أو   اً نظر  ھنا!  یسعدنا وجودك  –رلینغتون  األطفال  ریاض  أو  األطفال  ریاض  قبل  ما  برنامج  یدخل  قد  ألن طفلك 
رلینغتون، نحن محظوظون إلشراكنا في  آ في    .ةسلسستكون عملیة  االنتقال لطفلك    عملیة  الخریف، فنحن نرید التأكد من أنفصل  الصف االبتدائي في  

 مستوى المنطقة.العدید من الخیارات على  في الحي، إلى جانباً التعلم والمدارس االبتدائیة الداعمة اجتماعی
القادمة من خالل تزویدك بمعلومات حول الخیارات المتاحة لطفلك، وعملیة التسجیل على مستوى   الدلیل لمساعدتك خالل األشھر    تم تصمیم ھذا 

لتقدیم الطلب.المنطقة العث  .الممیزةطفلك  أثناء دراستك لخیارات المدرسة، ضع في اعتبارك صفات    ، والجداول الزمنیة  القیام بذلك في  ور سیساعدك 
 على المدرسة والبرنامج الذي یلبي المواھب الفردیة واالھتمامات والتحدیات لطفلك والنجاح في المستقبل. 

االبتدائیة. البرامج في كل من مدارسنا  الطفل    نحن فخورون بجمیع  احتیاجات  لتلبیة  البرامج  تتمثل مھمتنا في ضمان تعلم    ككل.وقد صممت ھذه 
الطالب   وداعمة.جمیع  وصحیة  آمنة  تعلیمیة  بیئة  في  ترحب    وازدھارھم  مھمتنا،  العامةلتحقیق  آرلینغتون  المجتمع    مدارس  في  العائالت  بجمیع 

 المدرسي، وتتواصل بفعالیة، وتدعم نجاح الطالب، وتدافع عن كل طالب، وتتقاسم المسؤولیة مع الموظفین والعائالت، وتتعاون مع المجتمع. 
ً أود أیض التفكیر اآلن في دورات طفلك الدراسیة في المدرسة  أن أغتن  ا البدء في  على   والثانویة وما بعدھا.  اإلعدادیةم ھذه الفرصة لتشجیعك على 

م ا في ذلك التعلیالرغم من أن ھذا یبدو بعید المنال، إال أن األبحاث تظھر أن القرارات المتخذة في المدارس االبتدائیة تؤثر على الفرص المستقبلیة، بم
والوظائف. الثانوي  بعد  إلى   ما  للوصول  طفلك  توجیھ  في  وتساعد  العالیة  التوقعات  تعزز  أن  یمكن  الصحیح  االتجاه  في  دفعة صغیرة  أن  نعلم  نحن 

الكاملة. على  إمكاناتھ  األكادیمي  بالتخطیط  الخاصة  الویب  زیارة صفحة  الفرص    www. apsva.us/academicplanning  یرجى  استكشاف  لبدء 
 الیوم.

وتطلعاتك حول   أفكارك  ومعلمیھم حول  مدیر مدرستھم ومستشارھم  مع  التحدث  على  بشدة  العائالت  أشجع  الجدیدة،  تتأقلم مع مدرسة طفلك  بینما 
یتطلع موظفو مدارسنا إلى العمل معك    مستشار المدرسة ھو أفضل شخص یمكن البدء بھ عندما یستكشف طفلك االھتمامات األكادیمیة.  مستقبل طفلك.

 دعم تعلم طفلك ونموه. ل
كما  أو من خالل قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا./https://www.apsva.usعلى  مدارس آرلینغتون العامةابق على اطالع بأحدث أخبار 

مع  یسھّ  "المشاركة  قسم  العامةل  آرلینغتون  وتقدیم مدارس  الحالیة  المجتمعیة  المشاركة  فرص  حول  معلومات  على  العثور  اإللكتروني  الموقع  في   "
ً تعتبر مدخالت المجتمع والتعاون المنسق جزًءا حیوی   المالحظات. ستشكل  من العملیة مع استمرار نمو مدارس آرلینغتون العامة واتخاذ القرارات التي    ا

 نتطلع إلى العمل معك لضمان أن تكون تجربة طفلك المدرسیة في مدارس آرلینغتون العامة ثریة وناجحة.  مستقبل طالبنا بشكل إیجابي.
        مع خالص التقدیر واالحترام، 

 

Francisco Durán, Ed.D. 
   المشرف

https://www.apsva.us/


 

 برنامج ریاض األطفال
 

مدارس   أطفالتقدم  ریاض  برنامج  العامة  الجودة   أرلینغتون  عالي 
یوم یدوم  الذي  البرنامج  ھذا  تصمیم  تم  التنمویة.  الناحیة  من  ً ومناسب   ا

واألكادیمیة   والبدنیة  واالجتماعیة  العاطفیة  االحتیاجات  لتلبیة  كامالً 
آرلینغتون  مدارس  ومنھج  فرجینیا  والیة  معاییر  إلى  ویستند  لألطفال 

م وأفضل  اآلباء  وفی مارساتھا.  العامة  یتوقعھ  قد  لما  وصف  یلي  ما 
 والمجتمع من برنامج ریاض األطفال الخاص بمدارس آرلینغتون العامة.

 األساتذة والطلبة 
مھنیاً    فصول • تطویراً  یتلقون  مھني  وشبھ  معتمد  معلم  مع  دراسیة 

 مستمراً 
 والموظفین التفاعالت اإلیجابیة والغنیة باللغات بین األطفال  •
 التي تدعم تنمیة المجتمع داخل الفصل الدراسي  الخبرات •

 المناھج الدراسیة في الفصول الدراسیة
توازن مجموعة كاملة، ومجموعة صغیرة، ودروس وأنشطة فردیة  •

 مصممة لتلبیة اھتمامات واحتیاجات األطفال
األصوات  • وعلم  الطباعة  (مفھوم  الناشئة  األمیة  محو  في  التعلیم 

والعلوم -والحروف االجتماعیة  والدراسات  والریاضیات  األصوات) 
 والصحة 

التدریس من قبل المتخصصین في الموسیقى والتربیة البدنیة والفنون  •
 والمكتبة 

اللغة  • تطور  تدعم  التي  واألنشطة  والمحادثة  والمواد  الخبرات 
 والمفردات

الریاضیة   • المفاھیم  ارتباط  كیفیة  الكتشاف  لألطفال  بمفاھیم تجارب 
 أخرى (مثل القیاس والوزن)

والقوافي  • واألغاني  الحروف  مع  للعمل  لألطفال  المتاحة  الفرص 
 والقصص 

 فرص للقراءة والكتابة المشتركة والموجھة والمستقلة •
عالٍ  • بصوت  یقرأون  النصوص   المعلمون  من  متنوعة  مجموعة  من 

 على أساس یومي
 لمطابقة والتجربةفرص لألطفال للعد والتصنیف والتسلسل والفرز وا •
 فرص لإلجابة على األسئلة المفتوحة وتوسیع نطاق التفكیر  •
 الخبرات التي تطور المھارات الحسیة والحركیة (الدقیقة والعامة)  •
 حة استرا •

 التواصل
 المستمر بین المدرسة والفصل الدراسي والمنزل التواصل •

 بیئة الفصول الدراسیة
ومجھزة  فصول   • بالطباعة  لدعم  غنیة  ومصممة  جیداً  تجھیزاً 

 االستفسار والتحقیق 
 احترام ثقافة كل طفل ولغتھ وعرقھ وأسرتھ وقدرتھ  •
 ة اآلمنة البیئ •

 

 األطفالإعداد طفلك لمرحلة ریاض 
 
من    العدید  ھناك  لطفلك،  االبتدائیة  المدرسة  من  األولى  السنة  اقتراب  مع 

 االنتقال إلى ریاض األطفال.المھارات التي یمكنك تشجیعھا لتسھیل 
یوم. كل  لطفلك  والمفردات   القراءة اقرأ  اللغة  تبني  لطفلك  عال  بصوت 

 التي ھي مھمة للنجاح في المدرسة.  المفاھیمیةوالمعرفة 
غني مجموعة متنوعة من "األغاني األبجدیة ". العب باأللغاز   تعلم األبجدیة.

األشیاء    والحروف  األبجدیة ابحث عن  األبجدیة.  الكتب  اقرأ  المغناطیسیة. 
 في المنزل التي تبدأ بحرف محدد.

طفلك إلى  وأنشطتھ.  تحدث  بیئتھ  األشیاء    عن  أسماء  طفلك  یعرف  أن  یجب 
 على التحدث معك بشأنھا.  اً قادر یكونوأن  الشائعة

طفِلَك.  استمع قادراً   إلى  طفلك  یكون  أن  األفكار   یجب  عن  التعبیر  على 
 على إعادة سرد حدث بالتسلسل المناسب. اً قادریكون  وأنبوضوح 

 وردد أغاني األطفال معاً. غني األغاني
المالبس عند خروجھا   عد كل شيء.  المطبخ وأصناف  األلعاب وأدوات  عد 

الكائنات    .المجففمن   إلى  اإلشارة  طریق  عن  العد  على  طفلك  ساعد 
أثناء نطق كل رقم بصوت عاٍل. أماكن   وتحریكھا  عد لألمام وللخلف من 

 البدء المختلفة.
المنزلیة.   األدوات  أو  فرز  األلعاب  بترتیب  یقوم طفلك  ناقش بینما  المالبس، 

شجع طفلك على    العناصر التي یجب أن تتماشى مع بعضھا البعض ولماذا.
أقالم التلوین حسب اللون، أدوات المائدة    –فرز األدوات المنزلیة األخرى  

 حسب النوع أو الشكل، العمالت المعدنیة حسب الفئة. 
واألحجام. األشكال  شكل  تحدید  حسب  األشیاء  حدد  طفلك،  مع  اللعب  ھا  عند 

 "أخرج أكبر علبة حبوب من الخزانة."  وحجمھا: "مرر لي مكعب سكر".
قصاصات بدفتر  الخاصة    .احتفظ  والرموز  الصور  بجمع  لطفلك  اسمح 

مع بھا  مررت  التي  ً باألنشطة  طفلك.   .ا علیك  یملیھ  كما  النشاط  عن   اكتب 
 اقرأھا معاً.

المقص  باستخدام  لطفلك  المواد.  اسمح  من  متنوعة  مجموعة  أظھر   على 
 لطفلك الطریقة الصحیحة لحمل المقص واستخدامھ.

 مع أنشطة مثل: أظھر لطفلك أن التعلم ممتع
 ،ترتیب األدوات المنزلیة •
 إعداد الوجبات الخفیفة •
 زراعة النباتات •
 اللعب بالكلمات واألرقام واأللوان •

 طفلك: جعلمن خالل   شجع العادات المفیدة
 وضع األشیاء بعیداً  •
 التوجیھات اتباع  •
 القیام باألعمال المنزلیة البسیطة  •
 العمل واللعب بشكل تعاوني مع األقران   •
 اتبع جدوالً زمنیاً، و  •
 ارتداء المالبس دون المساعدة  •

مخاوف أي  المدرسة.  ناقش  بدء  بشأن  طفلك  لدى  تكون  بعض    قد  وجود 
ما  على  سیكون  شيء  كل  بأن  طفلك  طمئن  ولكن  طبیعي  أمر  المخاوف 

 تإذا استمر ھشارك مخاوف طفلك مع معلم یرام.
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 رلینغتون العامة آتسجیل طفلك في مدارس 
 

 الشروط العمریة 
في   الخامسة  یبلغون سن  الذین  لألطفال  ذلك    30یجوز  قبل  أو  سبتمبر 
في   التسجیل  یبدأ  األطفال.  بریاض  یلتحقوا  للسنة   األول من أن  فبرایر 

الدراسیة التالیة، وال یوجد موعد نھائي للتسجیل. ومع ذلك، یتم تشجیع  
متطلبات  جمیع  استیفاء  یجب  مبكر.  وقت  في  التسجیل  على  اآلباء 

األطفال، التسجیل   بریاض  ینصح  الطفل  لقبول  الصحیة  والمتطلبات 
ً ولكن لیس مطلوب بموجب القانون. ومع ذلك، یجب علیك إبالغ النظام   ا

كتابی ً المدرسي  یبلغ من   ا كان طفلك  إذا  تسجیل طفلك.  عدم  قررت  إذا 
سبتمبر، فإن قانون فرجینیا یتطلب منك    30العمر ست سنوات بحلول  
 . تسجیل طفلك في المدرسة

لمعرفة   12في الصفحة    ریاض األطفالانظر خیارات برنامج ما قبل  
 األھلیة ومتطلبات العمر وعملیة التقدیم.

 مكان التسجیل 
 apsva.us/registerعبر اإلنترنت على  •
في المدرسة االبتدائیة في منطقتك أو في المدرسة التي تم قبول طفلك  •

 فیھا. 
، من االثنین إلى الجمعة مدارس آرلینغتون العامة  ركز استقبالفي م •

مساًءا    الساعة  من الثالثة  وحتى  صباحاً  بالرقمالثامنة  -8000  اتصل 
ً إلكترونیاً  برید  أرسل  أو  228-703 إلى    ا

schooloptions@apsva.us لتحدید موعد 
 الوثائق الالزمة لتسجیل طفلك 

 .الوالدةمن شھادة نسخة مصدقة  –إثبات عمر الطفل واسمھ القانوني  •
الوالد/الوصي من تقدیم نسخة مصدقة من شھادة   ، الوالدةإذا لم یتمكن 

إرسال نسخة مدراس آرلینغتون العامة  ل   ق خطیة. یحفیجب إكمال إفادة  
 من اإلقرار إلى وكالة إنفاذ القانون التابعة لھا.

في   • یعیش  للطالب  القانوني  الوصي  أو  الوالد  أن   منطقةإثبات 
 .ائق شراء منزلعقد إیجار أو وث –رلینغتون آ
إن  • آخر،  بلد  أو  آخر  الرسمیة من نظام مدرسي  المدرسیة  السجالت 

 . وجدت ومتاحة
سجالت   • تشمل  التي  الطبیة  وتقریر   التطعیمالمعلومات  المحدثة، 

غضون   في  إجراؤه  تم  الذي  البدني  االلتحاق   اً شھر  12الفحص  قبل 
غضون   في  إجراؤه  تم  الذي  السل  وفحص  قبل   اً شھر  12بالمدرسة، 

قبل   ما  لطالب  مطلوبة  بالمدرسة  األطفالااللتحاق  وطالب    ریاض 
الصفوف   في  الجدد  والطالب  األطفال  ال  الخامس.    –األول  ریاض 

إلى   ینتقلون  الذین  الطالب  على  العامةیتعین  آرلینغتون  من    مدارس 
الخطوات.نظام مدرسة ع تحقق مع   امة أخرى في فرجینیا تكرار ھذه 

األطفال الذین التحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة  ال یزال    مسجل مدرستك.
ً فحصمدارس آرلینغتون العامة یحتاجون    في ً بدنی  ا   السل وتقییم مخاطر    ا

غضون   في  إجراؤه  تم  األطفال.  اً شھر  12الذي  ریاض  بدء  لن    من 
في بالبدء  لألطفال  الصحیة   یُسمح  المتطلبات  یستوفوا  حتى  المدرسة 

 (انظر المتطلبات الصحیة أدناه.)المدرسة. لدخول 
ھذا النموذج متاح في أي مدرسة  .  إكمال نموذج تسجیل الطالب  یجب •

موقع  آفي   في  "التسجیل"  قسم  في  أو  آرلینغتون رلینغتون  مدارس 
 . register/apsva.usالعامة، 

 
 

 المتطلبات الصحیة
وفحص السل)   والتطعیمیجب تقدیم المعلومات الطبیة للطالب (الفحص   .1

فرجینیا كومنولث  مدرسة  إلى  الدخول  نموذج صحة  في  في  والمتوفر   ،
 أي مدرسة في آرلینغتون، أو عبر اإلنترنت في قسم "التسجیل" على  

. us/register,apsva    التابع أو عن طریق االتصال بمركز الترحیب 
الرقم   العامة على  آرلینغتون  إجراء     .703-228-8000لـمدارس  یجب 

أو   تمریض  ممارس  أو  مرخص  طبیب  یجریھ  الذي  البدني،  الفحص 
المناسب، في غضون   الخاضع لإلشراف  الطبیب  قبل    12مساعد  شھراً 

الشھر والسنة والیوم    التطعیمسجل  یجب أن یسرد     الدخول إلى المدرسة.
 . مطعوملكل 

متطلبات  .2 على  االطالع  على   التطعیمیمكن  بالمدارس    لاللتحاق 
www.vdh.virginia.gov/immunization/   .یمكن   المتطلبات

أن یبدأوا المدرسة بمجرد استیفائھم الحد    التطعیمللطالب المتأخرین في  
التھاب  DTaP/DTP  ،HIB  األدنى من المتطلبات (جرعة واحدة من  ،

،  PCV  ،IPV[جرعتان مطلوبتان لریاض األطفال]،    B  ،MMRالكبد  
األطفال]).  لریاض  مطلوبتان  [جرعتان  الماء  تسجیل   وجدري  سیتم 

مشروط   بشكل  المتطلبات  ھذه  یستوفون  الذین  علیھم الطالب  ویجب 
ً اللحاق بالمتطلبات الكاملة وفق  الزمني للحاق بالطالب. للجدول ا

3. ) السل  فحص  توثیق  خالل  TBیجب  االلتحاق    اً شھر  12)  قبل 
، إال عند النقل من نظام مدرسة عامة أخرى في فرجینیا حیث  بالمدرسة

ً تم االنتھاء من فحص السل مسبق  یجب إكمال فحص و/أو اختبار السل    .ا
الوالیات المتحدة أو في منشأة أمریكیة والتحقق منھ وتوقیعھ من قبل في  

أو ممرض مسجل  تمریض  ممارس  أو  (طبیب  أخصائي طبي مرخص 
یجب أن یتضمن الفحص مراجعة األعراض، وتقییم    أو مساعد طبیب).

المخاطر، وإذا تمت اإلشارة إلى ذلك، نتائج إما اختبار السل في الجلد أو 
 "). IGRAالدم (یشار إلیھ عادة باسم "اختبار السل في 

رلینغتون،  آ في  مدرسة  یمكن اإلجابة على األسئلة من قبل الممرضة في كل
، أو یمكنك زیارة 703-228-1651من قبل مكتب الصحة المدرسیة على 

انتقل إلى قسم   apsva.us/schoolhealthموقع الصحة المدرسیة، 
، apsva.us/register، مدارس آرلینغتون العامة"التسجیل" في موقع 

 للحصول على معلومات إضافیة وجمیع النماذج الالزمة للتسجیل.
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 جلسات المعلومات المدرسیة وعملیة النقل   خیارات المدرسة االبتدائیة 

منطقة  قبل  من  المعینة  الحي  مدرسة  في  القبول  الطالب  لجمیع  یُضمن 
فیھا. یعیشون  التي  المحددة  الحدود  طفلك    الحضور/  مدرسة  لتحدید 

على   وحدودھا  االبتدائیة  المدارس  مواقع  خریطة  إلى  ارجع  المجاورة، 
آرلینغتون   الغالف بمدارس  الخاص  الویب  موقع  إلى  انتقل  الخلفي؛ 
. 703-228-8000؛أو اتصل بالرقم    apsva.us/boundariesالعامة،  

االنتقال  أو  اختیاریة  مدرسة  على  للحصول  بطلب  التقدم  للطالب  یجوز 
إلى مدرسة مجاورة تقبل النقل، بناًء على التحدیث السنوي للمشرف إلى 

 مجلس إدارة المدرسة. 
 مدارس اختیاریة

رلینغتون التقلیدیة آن للتقدم إلى مدرسة  جمیع الطالب في المنطقة مؤھلو 
ATS  التقدم إلى برنامج التعلیم االستكشافي . یمكن لجمیع الطالب أیضاً 

القائم على المشروع في مدرسة كامبل االبتدائیة أو مدرسة مونتیسوري 
عبر  االختیاریة  المدارس  طلب  تقدیم  یجب  آرلینغتون.  في  العامة 

الدراسي   للعام  البرامج    23-2022اإلنترنت  أو  المدارس  من  ألي 
 المذكورة أعاله.

أیض  للطالب  ً یمكن  اللغة    ا في  االنغماس  برامج  أحد  إلى  التقدم 
في   الموجودة  واإلنجلیزیة)  (اإلسبانیة   Claremontالمزدوجة 

لمزید   بناًء على مدارس الحي المخصصة لكل منھا.  ،Escuela Keyو
بالرقم   اتصل  المعلومات،  إلى    703-228-8000من  انتقل  أو 

apsva.us/schooloptions.  
من یت أي  في  المسجلین  المؤھلین  للطالب  بالحافالت  النقل  توفیر  م 

 المدارس أو البرامج االختیاریة ویعیشون على بعد أكثر من میل. 
تقدیم  وعملیة  االبتدائیة  المدرسة  خیارات  حول  المعلومات  من  لمزید 

الدراسي   للعام  بالرقم  2023-2022الطلبات  اتصل   ،8000-228-703 
 .options-apsva.us/schoolأو انتقل إلى 

 الحيالتحویالت إلى مدارس 
ً وفق إد  ا مجلس  المدرسة  لسیاسة  الحي J-5.3.31ارة  مدارس  تقبل   ،

لمزید   للقیود المالیة وحدود السعة.   اً التحویالت إلى أقصى حد ممكن نظر
للعام  للتحویالت  الحي  االبتدائیة في  المدارس  قبول  المعلومات حول  من 

بالرقم  2023-2022الدراسي   اتصل  إلى    8000-228-703،  انتقل  أو 
موقع   في  والتحویالت"  "الخیارات  العامةقسم  آرلینغتون  على  مدارس   ،

options-apsva.us/school. 
 

ریاض  من  اختیاریة  مدرسة  على  للحصول  بطلب  للتقدم  الزمنیة  الفترة 
الدراسي   للعام  الحي  نقل  أو  الخامس  للصف  ھي   2023-2022األطفال 

الرابعة مساًء، حتى   الساعة  فبرایر،  ، بحلول 2022أبریل،    15األول من 
 الساعة الرابعة مساًء.

المدارس االختیا  یجب الحي من خالل إكمال طلب   ریة و/أو طلب نقل 
  . 2022أبریل    15مساء،    الرابعةبوابة الطلب عبر اإلنترنت بحلول الساعة  

اإلنجلیزیة   باللغتین  األحیاء  ونقل  االختیاریة  المدارس  تطبیقات  تتوفر 
واإلسبانیة، وھي متاحة عبر اإلنترنت في قسم "الخیارات والتحویالت" في  

العامةموقع   آرلینغتون  الویب،    مدارس  apsva.us/school-على 
options.    للحصول على المساعدة في إكمال طلب عبر اإلنترنت، اتصل

 . 703-228-8000 بمركز الترحیب على الرقم  
)، انظر الصفحة  ةوض لالطالع على خیارات برنامج ما قبل الروضة (ما قبل الر

13. 
 جلسات المعلومات 

في    یتم مدرسیة  معلومات  جلسة  حضور  على  األمور  أولیاء  تشجیع 
تقدیم   یتم  الذي  االختیاري  البرنامج  أو  المدرسة  في  و/أو  الحي  مدرسة 

 الطلب إلیھ. 
كوفید  بسبب  معلومات  19-جائحة  جلسة  المدارس  جمیع  ستستضیف   ،
على   افتراضیة.  اإلنترنت  عبر  وإتاحتھا  الجلسات  جمیع  تسجیل  سیتم 

-choices/primary-school-options/mary-apsva.us/school
sessions-info-school/. 
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 برنامج الیوم الممتد 
 

لمدارس    الیومبرنامج   ھوآالممتد  العامة  عن   رلینغتون  عبارة 
برنامج تقدم  لألسر  وبعدھا   اً مخطط  اً خدمة  المدرسة  قبل  لھ 

أو  المدرسة  في  آباؤھم  یعمل  الذین  االبتدائیة  المدارس  لطالب 
 .فاقدي القدرة على العمل

آمنة    یقدم أنشطة  الممتد  الیوم  لإلشرافبرنامج   وخاضعة 
احتیاجات   لتلبیة  مصممة  األصول  طفل.  واھتماماتلبناء    كل 

موظفو   البرنامج  في  آرلینغتون  یعمل  وھو  مدارس  العامة 
 في كل مدرسة ابتدائیة. متواجد

المجدولة   المدرسیة  األیام  جمیع  في  الممتد  الیوم  برامج  تعمل 
مدرسیة  مواقع  (في  الصیفیة  المدرسة  مع  وبالتزامن  بانتظام 

البرامج في  صیفیة محددة). السابعة صباح  تمام  وتفتح  ً الساعة    ا
الدراسي. الیوم  بدایة  حتى  ال  وتعمل  فتح  إعادة  عند یتم  برامج 

مساًء. إذا أغلقت    6من المدرسة وتشغیلھا حتى الساعة    التسریح
المثال،  سبیل  (على  بانتظام  المحدد  الوقت  من  أبكر  المدارس 
في  الممتد  الیوم  برامج  فستغلق  الجویة)،  األحوال  سوء  بسبب 

 مساًء.  4الساعة 
 األھلیة  

مدارس   في  الطالب  تسجیل  واستیفاء  آیجب  العامة  رلینغتون 
بحلول  ش المدرسة  سن  في  األھلیة  أن   سبتمبر.  30رط  ویجب 

معیشیة  أسرة  في  الوالدان/الوصي  أو  الوالدان/األوصیاء،  یعمل 
فاقدي القدرة على    أن یكونوا  ، في المدرسة أوذات العائل الواحد

 إذا كان الوالد یعمل لحسابھ الخاص، یجب تقدیم الوثائق.  .العمل
معلومات  كما   إكمال  علیھا یجب  والموافقة  الممتد  الیوم  تسجیل 
ً سنوی  قبل دخول الطفل في برنامج الیوم الممتد. ا

 عملیة التسجیل
 .2022سیبدأ التسجیل في ربیع عام 

مواقع   خالل  من  والمعلومات  اإلعالنات  توزیع  مدارس سیتم 
العامة الممتد و  آرلینغتون  اتصال    الیوم    المدارس ومنصات 

   ).apsva.us/extday( األخرى
المكتب المركزي للیوم الممتد في مركز تعلیم السیفكس،    یقع

رلینغتون، فیرجینیا  آطن،  واشن  بولیفارد  2110،  2سیكویا بالزا  
یرجى   .22204 االستفسارات،  أو  المعلومات  من  لمزید 

االتصال  طریق  عن  الممتد  للیوم  المركزي  بالمكتب  االتصال 
اإللكتروني    703-228-8000بالرقم   البرید  طریق  عن  أو 

 .extended.day@apsva.usعلى:
 

 االبتدائیة  العامة مدارس آرلینغتون    
 بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا.  جمیع المدارستم اعتماد     
 

ABINGDON ELEMENTARY SCHOOL 
 2019جائزة األداء النموذجیة  ، فرجینیا

الجمیلة    –    GIFTمشروع   الفنون  خالل  من  التعلیم  على  الحصول 
 والتكنولوجیا

  David Horakالمدیر، 
6650-228-703 

(تغییر التعلیم من خالل الفنون)، یبرز    CETAكمدرسة مركز كینیدي 
الفني   التدریس لالتكامل  في  الفنون  دمج  خالل  من  التعلیمي  لبرنامج 

من   والتعلم. والفھم  المعرفة  لبناء  اإلبداعیة  العملیات  الطالب  یستخدم 
الدراسیة. المناھج  في  والتكنولوجیا  الفن  دمج  مدرسة  تعزز    خالل 

Abingdon  والتكنولوجی الفن  من تكامل  المدرسة  أنحاء  جمیع  في  ا 
العلوم  ومختبر  الحي  التاریخ  في  متخصصة  فصول  توفیر  خالل 

المسرحیة. مشروع    والفنون  الستخدام    GIFTیتحدى  الطالب 
الواقع العالم  مخاوف  لحل  المتعددة   Abingdonمدرسة  ي.  الذكاءات 

المدرسة. مستوى  على  األنشطة  من  العدید  في  متخصصة    االبتدائیة 
تشج لتعزیز    یعویتم  أطفالھا  تعلیم  في  نشطة  تكون  أن  على  األسر 

مجموعة واسعة من خبرات التعلم الھادفة التي تشجع كل طفل على أن 
ً یصبح متعلم  مدى الحیاة.  ا

ARLINGTON SCIENCE FOCUS SCHOOL 
 مختبر تفاعلي لمحطة التحقیق 

 2019جائزة األداء النموذجیة   ،فیرجینیا
 19-2013التمیز لمجلس التعلیم جائزة ، فیرجینیا
 2020جائزة مجلس التعلیم ألعلى إنجاز ، فیرجینیا

 المدرسة الوطنیة للتمیز في إنتل 
 Mary E. Begleyالمدیرة، 

7670-228-703 

 

برنامج   تصمیم  ھذه  تم 
فھم المدرسة   لتطویر 

العلوم   لمحتوى  واسع 
خالل  من  والعملیة 
على  القائم  التعلم 

 االستفسار. 

استخدام طرق  یتم  المناھج، حیث  لتدریس جمیع  العلم كمحفز  یستخدم 
والتحلیل،  الطالب،  لدى  التفكیر  مھارات  لتطویر  الطبیعیة  االستقصاء 

واالفتراض. المشكالت،  وحل  دمج   والتفكیر،  یتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
) في تقدیم جمیع  STEMالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات (

 

Abingdon 
Elementary    تركز

العالي  التفكیر  على 
وتقدیر   المستوى، 
واستخدام   التعلم، 
الفني،  التكامل 
محو   واستراتیجیات 

المبتكرة   طوال األمیة 
 برنامجھا التعلیمي. 



 

 یتم تشجیع الطالب   التعلیمات.
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 استخدام استراتیجیات مختلفة لمعالجة المشاكل المعقدة. على 
نظریة    المدرسةفلسفة    تحتفل تنفیذ  مع  والتفرد.  بالتنوع 

ینصب  الدراسیة،  الفصول  في  المتعددة  التسعة  للذكاءات  غاردنر 
المجتمع  في  تقییمھا  یتم  التي  المھارات  تعزیز  على  التركیز 
مسؤولیة  بتحمل  للطالب  النھج  ھذا  یسمح  األوسع.  والمجتمع 

ً  ASFSمدارس  یوفر         تعلمھم تدریجیاً.   قویاً برنامجاً أكادیمیا
غنیاً بالعدید من التجارب الصعبة. وبذلك، یكون طالبھا ھم بالفعل 

 علماء شباب یبنون المستقبل.
ARLINGTON TRADITIONAL SCHOOL 

 2019 ،2012 ،2004المدرسة الوطنیة للشریط األزرق 
رقم العامة  االبتدائیة  من    1المدرسة  فرجینیا   US News andفي 

World Report and Niche 2021 
 12-2008جائزة المحافظ للتمیز التربوي 

 2019، 2016جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 2020جائزة مجلس التعلیم ألعلى إنجاز فرجینیا، 
 Holly Hawthorneالمدیر، 
6290-228-703 

 

على نھج تقلیدي للتعلیم   المدرسةویرتكز نجاح    دولة.  25أكثر من  
األكادیمیون، والسلوك، والشخصیة؛   :أبجدیات النجاحیركز على  

الدراسیة الفصول  األساسیة   ومعلمو  المواد  جمیع  یدرسون  الذین 
في الفصول الدراسیة القائمة بذاتھا؛ والواجبات المنزلیة المنتظمة 
والملخصات األسبوعیة لتقدم الطالب إلى أولیاء األمور في جمیع 

ا مستوى  إتقان  أساس  على  والترقیة  الصف؛  لصف؛ مستویات 
مستوى  على  األسبوعیة  والتجمعات  واللباس؛  السلوك  ومعاییر 

والتعلم   المدرسة.  الدراسیة  الفصول  في  التفاعلي  التعلم  یدعم 
أثناء تعلمھم المسؤولیة   المدرسةاالجتماعي العاطفي جمیع طالب  

في   المطلوبة  المشاركة  خالل  من   ة المسرحی  العروض والقیادة 
(اةالمصمم الموسیقى  وتعلیم  األوركسترا)، ،  الفرقة،  لكورال، 

الكرنفال  ویوم  الصیفیة،  القراءة  وتحدي  السالمة،  ودوریات 
تدل ألوان المدرسة، الزرقاء والذھبیة، على أھمیة اإلنجاز  للقراءة.

 الفردي والقاعدة الذھبیة. 
ً للطالب واألسر والمجتمع التزام  المدرسةتقدم   بالتعلم وتطویر    ا

التقالید. مع  آمنة  منظمة  بیئة  في   حول   ھدفھایتمركز    الشخصیة 
 إشراك جمیع الطالب وتعلیمھم وتمكینھم من النجاح.

 

 

عام   في  ،  1978تأسست 
ابتدائیة  مدرسة  وھي 
الصعید   بھا على  معترف 
أنحاء   جمیع  في  الوطني 
بتنوع   تحتفل  المقاطعة 
أحیاء   جمیع  من  الطالب 

 أرلینغتون التي تمثل

ASHLAWN ELEMENTARY SCHOOL 
 مشروع المواطنة العالمیة 

 18-2017 ،14-2010جائزة التمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 2016المتمیز لمجلس التعلیم جائزة اإلنجاز فرجینیا، 
 Breonna Zeballosالمدیر، 
5270-228-703 

 

 

مدرسة   ابتدائیة ھي 
بروح   تتمتع  ترحیبیة 

قویة. یخلق   مجتمعیة 
والطالب   الموظفون 
مع األمور  ً وأولیاء    ا

ً إحساس "فخر   ا بـ 
 فھي عبارة عن  آشلون".

 
 

الحي في  متماسكة  ودود    مدرسة  مجتمع  كونھا  سمعة  وشامل مع 
رلینغتون، آیعكس عدد الطالب المتنوع التركیبة السكانیة في    ومھتم.

من   أكثر  تمثل  مختلفة.  30والتي  وثقافة  تقدیر   دولة  یعزز  وھذا 
المواطن  مشروع  مع  ویتزامن  الفردیة  واالختالفات  العالم  ثقافات 

بأكملھ.  العالمي. الطفل  على  تركز  بیئة  ھي  إلى كما    أشلون  تسعى 
أجل خلق   من  ویعملون  الناس،  جمیع  یقبلون  عالمیین  مواطنین 

البیئة. ویحمون  المحتاجین،  ویساعدون  أولیاء  و  السالم،  مع  تشترك 
طالبنا. لدعم  والمجتمع  خالل   األمور  من  المجتمع  بناء  نحب  نحن 

مثل   العائلیة  التجارب  والمرح  لیالي  الرقص  یتخللھا  لیالي الوالتي 
 ودة إلى المدرسة. ة الصیفیة ونزھة العیالمكتب

BARCROFT ELEMENTARY SCHOOL 
 2019عام لامدیر 

 Judy Apostolico-Buckالمدیر، 
5838-228-703 

 

لممر  مجاورة  مدرسة  ھي 
النابض   بایك  كولومبیا 

  المدرسة   تفتخر  بالحیاة.
ثقافی ً بمجتمع متنوع  ً ولغوی  ا ،  ا

حالی من   24اً  ویمثل  دولة 
 جمیع انحاء العالم.

كن لطیفاً مع   اً. استمتع بوقتك.كن ذكی  مدرستنا ھو "اعمل بجد.شعار  
المتجاو  "الناس. الدراسي  الفصل  نھج  أعضاء بمن خالل  یضمن   ،

عضو طفل  كل  یكون  أن  والموظفون  التدریس  في اً  مھم  اً ھیئة 
األكادیمیة  الطفل  احتیاجات  تلبیة  یتم  وأن  المدرسي  المجتمع 

والعاطفیة. الموا  واالجتماعیة  تعلیم تسمح  یكون  بأن  اإلضافیة  رد 
تخصیصھ   یتم  الذي  الطالب  تعلم  جوھر  ھو  الصغیرة  المجموعات 

قراءة    وتمییزه. مدرستنا  تقالید  بعض    BARCROFTتشمل 
األكادیمیین،   األمور  أولیاء  فریق  ولیلة  دولیة،  ولیلة  الشھریة، 

STEAM  .األمیة محو  على    ولیلة  نعتمد  اآلباء  نحن  رابطة 
نشطة والدعم من شبكة المجتمعات في المدرسة الو  قویةال  والمعلمین

على استعداد لمساعدة وواحدة،    BARCROFTونفخر بكوننا عائلة  
البعض. انتقل2022-2021في    بعضنا  المدرسة  ،  التقویم ت  إلى 

 المدرسي التقلیدي. 
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BARRETT ELEMENTARY SCHOOL 
 مدرسة خریجین ناسا إكسبلورر 

 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Catherine Hanالمدیرة، 

6288-228-703 

 

في  أبوابھا  المدرسة  افتتحت 
االحتیاجات   1939عام   لتلبیة 

األحیاء  في  لألطفال  التعلیمیة 
وسط   في  التطور  سریعة 

 آرلینغتون. 

احتیاجات   المدرسةیستخدم معلمو   للتركیز على  نھج ورشة عمل 
الطالب الحالیة واتخاذ خطوات للوصول إلى المستوى التالي، مع 

الطالب. لجمیع  المواھب  تطویر  على  الموظفون   التركیز  یدمج 
باإلضافة  الدراسیة  للفصول  المتجاوبة  المجتمع  بناء  استراتیجیات 

یربط مشروع   إلى مبادئ عقلیة النمو لتلبیة احتیاجات الطفل ككل.
Barrett  الفرید من نوعھ بین اكتشاف المشروع وتفاعل المشروع

العملي  التعلیم  باستخدام  متكامل  برنامج  في  بأكملھا  المدرسة 
الیومیة،  الحیاة  في  والریاضیات  للعلوم  المتعمق  الفھم  لتعزیز 
وإتقان األدوات التكنولوجیة، وأساس قوي في فنون االتصال التي 

 لنقدي والتعبیر الواضح.  تعزز التفكیر ا
ناسا Barrettموظفو    یعمل مدرسة  خریجي  بصفتھم   ،

تعلیم   متخصصي  مع  والریاضیات   NASAإكسبلورر،  وعلماء 
المبتكرة  االستراتیجیات  لدمج  ناسا  في  والعلماء  والمھندسین 

 والموارد واألدوات التكنولوجیة في تعلیم الریاضیات والعلوم.
CAMPBELL ELEMENTARY SCHOOL 

 (المعروفة سابقًا باسم التعلیم االستكشافي)  ELمدرسة 
  2011فرجینیا، جائزة الكفاءة في التمیز لمجلس التعلیم 

 2011مجلس التعلیم اللقب المتمیز األول جائزة المدرسة 
 Maureen Nesselrodeالمدیرة، 

6770-228-703 

 

عضو    Campbellتُعتبر  
التعلیم  منظمة  في 

 ELاالستكشافي/  
Education    في الوطنیة. 

تأكید  ELمدارس   ھناك   ،
الحقیقي،  التعلم    على 
وثقافة  صارمون  أكادیمیون 

 مدرسیة داعمة. 
تسمى  التخصصات  متعددة  وحدات  في  المدرسة  طالب  ینخرط 
الواقعیة  الحیاة  تجارب  في  المحتوى  دمج  یتم  التعلم".  "حمالت 

واإلنصاف. وذات   العالیة  والتوقعات  الشخصیة  نمو  تعزز  مغزى 
والعروض  الذروة  مشاریع  خالل  من  تعلمھم  الطالب  یعرض 

للوالدین. الھواء   التقدیمیة  في  التعلم  على  المدرسة  تركز  كما 
الطالب من خالل زراعة الخضروات وإعداد  الطلق، حیث یتعلم 

 األطعمة العضویة ومراقبة الطبیعة.

لطالب في كامبل مع معلمھم لمدة عامین، مما یعزز یتواصل ا  كما
واألقران. المعلمین  مع  األجل  طویلة  التقریر   العالقات  بطاقة  تسلط 

البدیل لكامبل الضوء على التقدم األكادیمي للطالب، والعادات كمتعلم، 
والمسؤولیة االجتماعیة/الشخصیة. تسمح مؤتمرات أولیاء األمور التي 

للطال الطالب  الفصل  یقودھا  تقنیات  تعمل  تعلمھم.  بمشاركة  ب 
المستجیبة واالجتماع الصباحي الیومي على تعزیز بیئة آمنة وداعمة. 

 كامبل ھو مكان طبیعي للتعلم.
CARDINAL ELEMENTARY SCHOOL 

 حیث التعلم ھو الفن
 2017، 2012، 10-2008جائزة المحافظ للتمیز التربوي 

التعلیم   لمجلس  التمیز  جائزة   -2018،  16–2013،  2011فرجینیا، 
19   

 2017٪ لعام  100جائزة عضویة رابطة اآلباء والمعلمین بنسبة 
 2017شركاء شركة آرلینغتون للنقل، الفئة الفضیة 

 Colin Brownالمدیر، 
5280-228-703 

 

 Cardinalمدرسة  
مدرسة  ھي  االبتدائیة 

حیث   الموظفون مجاورة 
وأعضاء  والعائالت 
بشكل  یعملون  المجتمع 
تجربة  لتوفیر  تعاوني 

 تعلیمیة ثریة لطالبھا 
مجموعة   یتضمن  والذي  التدریس،  على  المركز  المدرسة  نھج  أدى 
متعلمین  إنتاج  إلى  بالبحث،  المدعومة  االستراتیجیات  من  متنوعة 

بتج طالب  كل  لتزوید  جاھدین  الموظفون  یسعى  للغایة.  ربة ناجحین 
تنشئة، ولكنھا صعبة، تحاكي الفضول الفكري، وتشجع التفكیر النقدي 

 واإلبداعي، وتبلغ ذروتھا في التحصیل األكادیمي. 
النموذجي   مشروعھا  دمج   –  Kaleidoscope  –ویركز  على 

الدراسیة. المناھج  ذلك، یشمل مسرح   الفنون في جمیع  إلى  باإلضافة 
اإلثراء لدروس  واسع  عرض  وھو  المدرسة،    األطفال،  بعد  ما 
االبتدائیة   Cardinalومعرض علمي مشھور للغایة. ال تزال مدرسة  

مواطنین   لیصبحوا  الطالب  وإعداد  التعلم  في  التمیز  بتوفیر  ملتزمة 
 ، یعتقد الجمیع أن "التعلم ھو الفن."Cardinalعالمیین في الغد. في 
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CARLIN SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL 
 

 جائزة المدرسة المجتمعیة الوطنیة الحائزة على  
   لعام الحائزة على جائزة المدرسة الثانویة للطیران 2016جوائز 

 Dr. Melaney Mackinالمدیر، 
6645-228-703 

 

مدرسة    Carlinتخدم 
Springs مجتمعاً    االبتدائیة

سن   دون  األطفال  من  دولیاً 
الصف   حتى  الروضة 
المھمة  تتمثل  الخامس. 
تعلیم   في  للمدرسة  األساسیة 
لیكونوا  وتمكینھم  الطالب 

 متعلمین مدى الحیاة.
استخدام مرفق یتم  على جوائز،  ھا كمدرسة مجتمعیة وطنیة حائزة 

اً شریكاً تجاری   30كقاعدة لدعم الطالب وأسرھم بمساعدة أكثر من  
 ومجتمعیاً. 

التعلیمي ھو تحدي وإثراء. یسمح     Carlin Springsبرنامج  
التدریس المتمایز للمعلمین بتلبیة االحتیاجات المتنوعة للطالب من 
واھتماماتھم  الستعدادھم  یستجیب  الذي  التدریس  تخطیط  خالل 

بھم. الخاصة  التعلم  الواعیة   وأسالیب  االنضباط  مھارات  تعزز 
والبدء الذكي للدماغ بیئة آمنة وتعزز صنع القرار الحكیم. یتضمن 
والھندسة  والتكنولوجیا  العلوم  أنشطة  القوي  العلوم  برنامج 

والعدید من فرص التعلم التفاعلیة والمبتكرة   STEMوالریاضیات  
توسیع نطاق لجمیع الطالب. تكون نسب حجم الفصل صغیرة ویتم  

من   أكثر  خالل  من  المدرسة   25التعلم  بعد  ما  لإلثراء  نادیاً 
التدریس. الفرص   وجلسات  من  واسعة  مجموعة  المدرسة  تقدم 
 لمشاركة الوالدین. 

CLAREMONT IMMERSION —  
ESCUELA DE INMERSIÓN CLAREMONT 

 مدرسة العام  11–2010األكادیمیة اإلسبانیة الدولیة 
 Dr. Jessica Panfilالمدیرة، 

2500-228-703 

 

 Claremontمدرسة  
Immersion   ھي االبتدائیة 

فیھ  ینغمس  تعلیمي  مجتمع 
اإلسبانیة  باللغتین  الطالب 

برنامج   واإلنجلیزیة. وھناك 
روضة   في  المزدوجة  اللغة 
الصف   وحتى  كلیرمونت 

 الخامس
خالل   من  الطبیعیة  بالطریقة  ثانیة  لغة  األطفال  المحادثة یتعلم 

فصل  في  یومھم  نصف  الطالب  یقضي  المحتوى.  وتعلیم  الیومیة 
والقراءة/الكتابة  الریاضیات  یتعلمون  اإلسبانیة  باللغة  دراسي 
الیوم  من  اآلخر  والجزء  الفن،  أو  والموسیقى  والعلوم  اإلسبانیة 
البدنیة  والتربیة  االجتماعیة  والدراسات  والكتابة  القراءة  یتعلمون 

لفن باللغة اإلنجلیزیة. تطور بیئة التعلم ھذه الطالقة والموسیقى أو ا
الرعایة  على  القائمة  الثقافات  بین  العالقات  وتعزز  اللغتین  في 

 واالحترام والدعم. 

الطالب SPARKالنموذجیة "  Claremontتُشعل مبادرة   تعلم   "
باللغة   الخاصة  الفریدة  الفن  فرص  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من 

 وتجارب متعددة الثقافات.اإلسبانیة 
والعبو      اللغة،  ثنائیو  عالمیون  مواطنون  ھم  المدرسة  ھذه  طالب 

مشاكل  ومحللو  فعالون،  ومتواصلون  ولطیفون،  مھتمون  فریق 
الحیاة. مدى  مستمرون  ومتعلمون  بتعلم   مستقلون،  فخورون  نحن 

 طالبنا بلغتین! 
DISCOVERY ELEMENTARY SCHOOL 

 19-2017لمجلس التعلیم فرجینیا، جائزة التمیز 
األمریكي   الخضراء  المباني  مجلس                            2016لعام  جائزة 

 .2016جائزة آرلینغتون لشركاء النقل على المستوى الذھبي 
 2020فرجینیا، جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم 

 Dr. Erin Russoالمدیر، 
2685-228-703 

 

االبتدائیة Discoveryمدرسة  
حیث  الحي  في  مدرسة  ھي 
الطالب في ممارسات  ینخرط 
كمشرفین  ویعملون  االستدامة 
عبارة   وھي  البیئة.  على 

 Net Zero“مدرسة  
Energy”  أن صافي    أي 

الكمیة   وأن  صفر  الطاقة 
 اإلجمالیة للطاقة 

تم  التي  المتجددة  الطاقة  لكمیة  مساویة  تقریباً  سنة  في  تستخدم  التي 
السنة.إنشا تلك  خالل  تدعم   ؤھا  بذلك  المدرسة  فإن  أخضر،  كمبنى 

البیئة  على  مشرفین  یكونوا  أن  على  الطالب  وتشجع  التجریبي  التعلم 
في الحي وركض   ”John Glenn“من خالل الخدمة والقیادة. عاش  

اسم إن  المدرسة.  موقع  في  أطفالھ  مع  المداریة  األنماط   في 
“Discovery”    إلى إیماءة  ولكنھ یستحضر ”Glenn“لیس مجرد   ،

 روح التعلم.
معلمو   یتعاون  احترافي،  تعلیمي  وتقدیم    المدرسةكمجتمع  لتخطیط 

الدرجات  خالل  من  الطالب  تعلم  وتقییم  وتفاعلیة  جذابة  دروس 
الفصل  نھج  المعلمون  ینفذ  ذلك،  على  عالوة  المعاییر.  على  المعتمدة 

واالجتما األكادیمي  التطور  لدعم  المتجاوب  والعاطفي الدراسي  عي 
 للطالب.

المدرسة:   والحلم  رؤیة  لالستكشاف  الجمیع  ونشجع  كفریق  معاً  نتعلم 
 واالكتشاف مع إحداث تأثیر إیجابي في مجتمعنا. 

المدرسة: في    مھمة  العالم  ویضعون  ویتعاونون  المستكشفون  یتعلم 
 االعتبار.
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DR. CHARLES R. DREW ELEMENTARY 
 SCHOOL 

 

 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 2018رلینغتون العامة لعام آمدیر مدارس 

 Tracy Gaitherالمدیر، 
5825-228-703 

 

 
مدرسة ابتدائیة في الحي تخدم  
من   وغنیة  متنوعة  مجموعة 

للطالب    توفر  الطالب.
تعلیمیة قائمة و  حقیقیة  تجارب 
 تركز على  على االستفسار

التركیز على   التعلیمیة األساسیة مع  (تكامل   STEAMالمكونات 
والریاضیات) والفنون  والھندسة  والتكنولوجیا  یشارك .  العلوم 

الطالب في خبرات تعلیمیة مبتكرة ومتباینة لتعزیز التعلم، وتعزیز 
كما   التفكیر النقدي ومھارات حل المشكالت، وتنمیة الطفل بأكملھ.

ھذه في  والعائالت المدرسة    یتم  الموظفین  لربط  شراكات  تطویر 
وأفراد المجتمع لضمان مشاركة جمیع األعضاء بنشاط وتوصیلھم 
والعاطفي  واالجتماعي  األكادیمي  النجاح  لضمان  وتقدیرھم 

بین   ”DREW“یؤمن    للطالب. والمسؤولیة  االختیار  بتعزیز 
 الطالب عندما یتعلق األمر بتعلیمھم.

ALICE WEST FLEET ELEMENTARY 
SCHOOL 

 2016المدرسة الوطنیة ذات الشریط األزرق 
 2016جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 

بعنوان   عالیة  بدرجة  المتمیز  التعلیم  مجلس   ”l School“فرجینیا، 
2014 

 المدیر، یتم اإلعالن عنھ
5820-228-703 

 

فتحت  ،  2019سبتمبر    في
 Alice W. Fleetمدرسة  

وأصبحت  االبتدائیة   أبوابھا 
ثاني مدرسة صافیة للطاقة في  

على  آ التركیز  مع  رلینغتون 
 الحفاظ على البیئة. االستدامة و

الحي مدرسة  وھي   ریاض   في  قبل  ما  مرحلة  في  الطالب  تخدم 
بشعار   ھاوموظفی   ھاسیسترشد طالب  األطفال حتى الصف الخامس.

یوقفك". أحد  وال  شیئًا  تدع  "ال  اسمنا،   المدرسة،  إلى  إیماءة  ھذه 
Alice West Fleet أفریقیة قراءة  معلمة  أول  كانت  التي   ،

في   العامةأمریكیة  آرلینغتون  رد   .مدارس  أھمیة  الطالب  یتعلم 
النموذجي   المشروع  خالل  من  للمجتمع  األیدي ،  للمدرسةالجمیل 

 : المساعدة
المناھج إنشاء   في  الخدمة  تعلم  تدمج  التي  مجتمعیة،  اتصاالت 

وتفاعلي.  جذاب  تعلم  نھج  خالل  من  المدرسة  الدراسیة   وتعتبر 
مستوى   على  لبرنامجین  الصم/ضعاف المنطقةموطن  برامج   :

توقعات عالیة   .والتواصلالسمع   فیھا  المدرسي  المجتمع  كما ضع 
صول إلى أقصى لجمیع الطالب ویوفر لكل طالب الدعم الالزم للو

 إمكاناتھ. 

GLEBE ELEMENTARY SCHOOL 
 2017 ،2015جائزة التمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
التعلیمفرجینیا،   لمجلس  التمیز  الكفاءة في   NFL Play60 Super  جائزة 
School 

 2014رلینغتون العامة لعام آمدیر مدارس 
 Jamie L. Borgالمدیر، 
6280-228-703 

 

المدرسة   برنامج تقدم 
للغة   االبتدائیة  المدارس 
مدارس  في  األجنبیة 

(آ العامة    ). FLESرلینغتون 
طالبیحضر     فصل   ھاجمیع 

اإلسبانیة في    90  اللغة  دقیقة 
إلى   باإلضافة  تعلم األسبوع. 

 اللغة 
شفھی ً وكتابیاً  اإلسبانیة  الناطقة ا البلدان  وفنون  ثقافة  الطالب  یتعلم   ،

في المشروع   المدرسةیشارك الطالب والعائالت في    اإلسبانیة.باللغة  
العلوم والریاضیات والفنون   أي  S.MArtالنموذجي المسمى مشروع  

من    المفھوم الرئیسي وراء المشروع ھو تدریس جوانب   والتكنولوجیا.
التكامل والمشاركة مع   للطالب من خالل  والعلوم  الریاضیات  مناھج 

أو   الحدیث  الفن  أو  شكل  الموسیقى  أو  الرقص  أو  البصري  الفن 
 المسرح.
بیئة ال  تلتزم على  والحفاظ  بخلق  مجتمعھا،  مع  بالشراكة  مدرسة، 

لیصبحوا  والھادف  الصعب  التعلم  في  الطالب  فیھا  یشارك  إیجابیة 
اجتماعی مسؤولین  ومواطنین  وناقدین،  مبدعین  ً مفكرین  ومتعلمین ا  ،

ً وأفراد واعین ثقافی الحیاة،مدى   .ا
 
HOFFMAN-BOSTON ELEMENTARYSCHOOL 

 
 2019جائزة األداء النموذجیة  فرجینیا، 
STEM (العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات) مناھج التركیز 

منذ   Edison Arts and Technology Focus Schoolمشروع مدرسة  
2001 

 2017جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Heidi Smithالمدیرة، 

5845-228-703 

 

 Hoffman-Boston  مدرسة
لجمیع   موطن  ھي  االبتدائیة 
عالمي  مجتمع  وھو  النجوم، 
وغنیة  متنوعة  مجموعة  یخدم 

واألسر.  من   تكرس الطالب 
لتوفیر    مدرسةال جھودھا 

قائمة  حقیقیة  تعلیمیة  خبرات 
 على االستفسار تشجع
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الواقعیة.لتعاون  لالطالب   الحیاة  لمشاكل  حلول  وخلق    والتجربة 

تعلیم   على  التركیز  للمدرسة  النموذجیة  البرامج   STEMتتضمن 
ومشروع   والریاضیات)  والھندسة  والتكنولوجیا   Edison(العلوم 

التكنولوجیا  خالل  من  االتصال  مھارات  تعزیز  على  یركز  الذي 
الفنون. المبتكر  ودمج  والتقنیات  التقنیات  دمج  البرنامج یتم  في  ة 

الحیاة. مدى  التعلم  لتعزیز  ممارسات   التعلیمي  الموظفون  یستخدم 
التعلم  أسالیب  وتحتضن  النقدي،  التفكیر  تعزز  متباینة  تعلیمیة 
وأعضاء  ناجحین  مساھمین  لیصبحوا  الطالب  وتعد  المتنوعة 

العالمي. المجتمع  في  في   تنافسیین  ویتعلمون  یعملون  الذین  أولئك 
في التعلم  والنزاھة   Hoffman-Boston  بیئة  االحترام  یظھرون 

 والمثابرة، ویسعون لبناء قیم وشخصیة قویة لجمیع الطالب.
INNOVATION ELEMENTARY SCHOOL  

 Claire Petersالمدیر، 
2700-228-703 

 

عام    المدرسة  تافتتح في 
مجاورة   2021 كمدرسة 

روسلین   ممر    -تخدم 
مدرسة   المحكمة. كأحدث 

في   رلینغتون،  آابتدائیة 
مدرستنا   تنمیة  نواصل 
لمجتمعنا   استجابةً  وثقافتنا 

 العائلي القوي  
مبدعین والمتنوع.   مفكرین  لیكونوا  الطالب  إعداد  ھو  ھدفنا 

وناقدین. لدین  وتعاونیین  المھني  التعلم  مجتمع  فلسفة یستخدم  ا 
والعاطفي  االجتماعي  النمو  لدعم  المتجاوب  الدراسي  الفصل 

لتولي   الطالب  نتحدى  بینما  خالل   مسؤولیةللطالب  من  تعلمھم 
الجودة. عالي  إلى   منھج  یؤدیان  والوكالة  الطالب  اختیار  أن  نعتقد 

أداء  زیادة  وبالتالي  التعلم  في  المشاركة  من  عالیة  مستویات 
 الطالب.

نضع   العالقات.نحن  على  عالیة  نتعرف    قیمة  أن  المھم  من 
تعاوني  مجتمع  إلنشاء  البعض  وبعضنا  وعائالتھم  طالبنا  على 

   وترحیبي للجمیع.

JAMESTOWN ELEMENTARY SCHOOL 
 19-2017 ،2012 ،2008جائزة المحافظ للتمیز التربوي 

 15-2014 ،2009جائزة التمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 17-2016 ،15-2013المتمیزة مدرسة أبل  

 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Michelle McCarthyالمدیر، 

 

المدرسة  مھمتنا   ھذه  ھي في 
والفضول  التعاطف  تعزیز 

للجمیع. یسعى   والنمو 
إلى   والموظفون  المعلمون 
تعلیمیة  بیئة  في  األطفال  تعلیم 

وإعدادھم في    مثلى،  للنجاح 
 مجتمع عالمي. 

منھج المعلمون  ً یطبق  ً غنی  ا ً ومتباین  اً وصارم  ا استخدام   .ا یدعم 
التقنیات المتعددة الممارسات التعلیمیة المبتكرة التي تشجع الطالب 

مبدعین،    لیكونوا فعالینا  وحالليمفكرین  ومتواصلین    .لمشاكل، 
نعتقد نواصل تطویر مساحتنا الخارجیة إلى "فصول دراسیة" ألننا 

الطبیعة. في  لكوننا  فوائد كبیرة  الطلق   أن ھناك  الھواء  في  التعلیم 
االستفسار   ھو على  القائمة  العلوم  دروس  في  رئیسي  عنصر 

 وأساسي لمبادرات التعلم القائمة على التحدي. 
، یخطط المعلمون )PLCفي مجتمعات التعلم المھنیة (  بالتعاون

التدریس من خالل معالجة لتنفیذ برنامج أكادیمي متطلب یمیز بین  
المتنوعة. التعلم  وأنماط  للطالب  المتعددة  نھج   الذكاءات  تنفیذ  یتم 

لتلبیة  المدرسة  مستوى  على  المتجاوب  الدراسي  الفصل 
التعلم  بین  الجمع  مع  للطالب  والعاطفیة  االجتماعیة  االحتیاجات 

 االجتماعي واألكادیمي للطالب على مدار الیوم. 
ESCUELA KEY ELEMENTARY SCHOOL  

 ثنائیة اللغة انغماسیھمدرسة ابتدائیة 
"Colegio del Año 2012  التعلیم وزارة  إسبانیا   -"،  سفارة 

 األكادیمیة اإلسبانیة الدولیة 
 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Marleny Perdomoالمدیر، 
4210-228-703 

 

 Escuela  مدرسةفخر  ت
بمرور     35باالحتفال 

االنغماس  اً  عام على 
مدارس  في  المزدوج 

منذ   العامة.  آرلینغتون
أصبحت ،  2008عام  

إسبانیة المدرسة   أكادیمیة 
) بالشراكة ISAدولیة   ،(

 مع
إسبانیا. التربیة والتعلیم في  یشارك كل طالب في مدرستنا   وزارة 

بھ   المعترف  البرنامج  ھذا  في  كامل  ً دولیبشكل  لتعلیم   ا والمصمم 
طبیعیة. بطریقة  عالمیة  لغة  اللغة   األطفال  بنمذجة  الطالب  یقوم 

أثناء تعلم منھج   البعض  أثناء تطویر آرلینغتونلبعضھم  ، كل ذلك 
 المھارات في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة بلغتین.
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جاھدین Escuela Key  مدرسة  في ونسعى  بتنوعنا  نحتفل   ،

الحیاة. مدى  التعلم  حب  نعزز  بینما  األكادیمي  دعم   للتمیز  یتم 
أنفسھم واآلخرین،   التقدیر   كذلكواألطفال في تعلم احترام  تطویر 

العالمي. والمجتمع  والثقافات  رؤیة    للغات  أن   المدرسةتتمثل  في 
یصبح الطالب أعضاء متعاطفین ومحترمین ومسؤولین وجدیرین 

 والعالم. آرلینغتونمدرسة ومجتمع البالثقة ولطفاء في 
LONG BRANCH ELEMENTARY SCHOOL 

، 2016،  2015،  2014جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم  فرجینیا،  
2019 

 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Jessica DaSilvaالمدیرة، 

4220-228-703 

 

عام    الحيمدرسة     1973منذ 
طالب صفویعكس  من  ما    ھا 

إلى  األطفال  ریاض  قبل 
الخامس سكان    الصف 

متنوعون آ رلینغتون 
بدورھا   ومتغیرون. توفر 

 لجمیع   اً متكافئةفرص
للتوسع في نقاط القوة وتلبیة احتیاجاتھم، مما یسمح لجمیع الطالب  

من   جزًءا  یكونوا  بأن  المجتمعاألطفال  دمج   رعایة  فیھ  یتم  الذي 
الدراسي. الیوم  بالكامل طوال  یلتزم   التعلم االجتماعي واألكادیمي 

بالتعرف على كل طالب كفرد ویسعون   Long Branchموظفو  
یكون فیھا جمیع الطالب   جاھدین لتوفیر بیئة إیجابیة وجذابة وثریة

 مشاركین نشیطین ویُظھرون تقدماً مستمراً.
إنجازات   مركزین    Long Branchإن  لموظفین  نتائج  ھي 

أولیاء  ومجتمع  الطالب،  من  مخصصة  ومجموعة  بجد،  یعملون 
تعد برامج الفنون   م ویدعم برامج المدرسة. األمور الذي یقدر التعلی

البرامج دینامیكیة  الجمیلة وفنون األداء في المدرسة من بین أكثر 
السنویة  الموسیقیة  الحفالت  یجعل  تنظم  حیث  آرلینغتون،  في 

 والفعالیات الشعبیة للمجتمع. 
 

MONTESSORI PUBLIC SCHOOL OF 
ARLINGTON 
 المنطقة مدرسة على مستوى 

 Catharina Genoveالمدیرة، 
8871-228-703 

 

ھو    Montessoriبرنامج  
ابتدائي   Montessoriبرنامج  

ثالثة مستوى المنطقة مع  على  
للتعلیم   ابتدائي   –مستویات 

من 3-5)(األعمار   أصغر   ،
االبتدائیة المرحلة   سن 
 (الصفوف األول إلى الثالث)، 

الرابع   (الصفوف  العلیا  برنامج   والخامس).االبتدائیة  یوفر 
Montessori  نھج ً قائم  ا التخصصات  ً متعدد  االكتشاف   ا على 

مونتیسوري. ماریا  الدكتورة  مبادئ  باتباع  البرنامج   للتعلم  یعتمد 
التي تنبع من االعتقاد بأن األطفال ھم متعلمون  التعلم  فلسفة  على 

بیئة  بالفطرة في  أفضل  بشكل  یحدث  التعلم  وأن   للرعایة  مھیأة، 
التي   االستفسارزز  تع التدریس  طریقة  وتعزز  التلقائي.  التعاوني 

واالستقالل  بالنفس  والثقة  باألمن  الشعور  الفلسفة  ھذه  من  انبثقت 
یحترمون  أشخاص  إلى  التطور  من  یمكنھم  مما  األطفال،  لدى 

 أنفسھم واآلخرین والبیئة وجمیع أشكال الحیاة ویرعونھا. 
في   المعلمین  مونتیسوري    المدرسة جمیع  شھادة  لدیھم 

رخصة   إلى  بھم.  فرجینیاباإلضافة  المساعدون   الخاصة  حصل 
تدریب  على  لدینا  والمتخصصون  الدعم  وموظفو  التعلیمیون 

 .Montessoriأصول التدریس في    یدعمون بشدةمونتیسوري أو  
، ومدیرة المدرسة Catharina Genoveویحمل كل من المدیرة،  

مونتیسوري.  ،Ms. Yolanda Nashidالمساعدة،     شھادة 
برنامج   المعلمین   Montessoriویشجع  بین  العالقات  ویعزز 

األسر   لجمیع  شاملة  بیئة  لتھیئة  والطالب  إلى   وتفضيواألسر 
 التعلم.

NOTTINGHAM ELEMENTARY SCHOOL 
 مجتمع تعلیمي آمن ومھتم ومحترم

 2017، 2012-2011، 2008جائزة المحافظ للتمیز التربوي 
التعلیم  فرجینیا،   لمجلس  التمیز  ، 16-2013،  2010،  2009جائزة 

2018-19 
 2020جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 Dr. Eileen Gardnerالمدیرة، 

5290-228-703 

 

یزدھر  Nottinghamفي    ،
بیئة  في  األكادیمي  التمیز 

مواتیة یعمل   تعلیمیة  حیث 
جمیع أصحاب المصلحة في  
تعاوني  بشكل  المجتمع 

 یتلقى فرساننا  للحفاظ علیھا.
وتشجیع  الفكري  الفضول  لتحفیز  مصممة  صعبة  تعلیمیة  تجربة 
الدروس  التعلیمیون  الموظفون  یصمم  واإلبداعي.  النقدي  التفكیر 

 لتلبیة جمیع أسالیب التعلم والقدرات واالھتمامات. 
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الذي یؤدي إلى التعلم   العالمي  الفھم  تساھم التعلیمات المتمایزة في

الحیاة.  ImagiLab Makerspace and Knightsتقدم    مدى 
S.T.E.A.M.ing Ahead   على قائمة  أصلیة  تعلم  تجارب 

الحقیقیة الحیاة  مشاكل  تعكس  الخطوة .  االستفسار  استخدام  یتم 
والتعلم  األكادیمیین  لتعلیم  المستجیبة  الدراسیة  والفصول  الثانیة 

االجتماعي. اآلباء/   العاطفي  نوتنغھام  في  المتعلمین  مجتمع  یشكر 
ونحن نفخر بنھجنا  األوصیاء على كونھم شركاء في تعلیم أطفالھم.

في  المستقبل  قادة  لتثقیف  عالمي  أساس  على  القائم  المثالي 
 المستقبل. 

  
OAKRIDGE ELEMENTARY SCHOOL 

 2018المجتمعیة،  جائزة الحاكم للعمل التطوعي والخدمةفرجینیا، 
 2017جائزة المحافظ للتمیز واالبتكار في التعلیم: برنامج الفسیفساء، 

 2018-2015رلینغتون للنقل، الحالة البالتینیة آ شركاء
 Dr. Lynne Wrightالمدیرة، 

5840-228-703 

 

  Oakridgeمدرسة  
مدرسة  ھي  االبتدائیة 

الحي  دولیة یمثل    في 
من   أكثر    50طالبھا 

جمیع    دولة.  یعمل 
إنشاء  على  الموظفین 

 مجتمع من المتعلمین 
بأنفسھم  واثقین  متعلمین  عالمیین  مواطنین  األطفال  یصبح  حیث 

ومسؤولین. جید  بشكل  النموذجي   ومدربین  المشروع  ویحتفي 
األدبیات   -MOSAIC  -للمدرسة   باستخدام  والرسالة  بالتنوع 

ا لتعریف  استراتیجیات العالمیة  تنفیذ  مع  العالم  بثقافات  لطالب 
 .  لتعزیز قراءة الطالب وإلھامھم بالتعلم واالستكشاف

مدرسة   عملیة    Oakridgeتلتزم  ھو  التعلیم  بأن  باالعتقاد 
تتشارك   تنمویة مدى الحیاة تحدث في المدرسة والمنزل والمجتمع.

والمعلمین   اآلباء  في  رابطة  وعائالتھا   Oakridgeالنشطة 
تعاون األقویاء  والمتطوعون  المجتمعیون  ً دینامیكی   اً وشركاؤھا   ا

یعزز تنمیة الطالب للعادات والمواقف التي تعزز الرفاھیة الفكریة 
واالجتماعیة. والجمالیة  قبول   والبدنیة  كیفیة  الطالب  تعلیم  یتم 

 المسؤولیة عن أفعالھم ورعایة تطویر قیمة الذات اإلیجابیة. 

RANDOLPH ELEMENTARY SCHOOL 
 لسنوات االبتدائیة  لبرنامج البكالوریا الدولیة 

 Carlos Ramirezالمدیر، 
5830-228-703 

 

Randolph   االبتدائیة
البكالوریا  برنامج  ھي  
للسنوات IB(  الدولیة  (

مجتمع  االبتدائیة.   نحن 
المتعلمین  من  متنوع 
من   العدید  یمثلون  الذین 

و المنشأ  اللغات بلدان 
 المحلیة 

یشارك طالبنا في التعلم القائم على االستفسار الذي یركز على مھارات 
متعددة   الدراسة  وحدات  خالل  من  تدریسھا  یتم  التي  النقدي  التفكیر 

بما یتماشى البكالوریا الدولیة  یدمج التعلیم الیومي ملفات    التخصصات.
 . مع معاییر التعلم في فرجینیا

في    یقوم الدولیة  البكالوریا  الطالب   Randolphبرنامج  بتعلیم 
ً عالمی  اً منظور ، یؤكد على احترام اآلخرین، ویسمح بالدراسة والبحث  ا

الخدمة. ویعزز  ومشاریع   المستقلین،  المجتمعیة  المشاركة  خالل  من 
كیفیة اتخاذ إجراءات إلحداث فرق    Randolphالخدمات، یتعلم طالب  

العالم. في  الطالبیُ   إیجابي  مغزى    شارك  ذات  خدمة  مشاریع  في 
 بالشراكة مع العدید من المنظمات المجتمعیة. 

األسرة   دعمیتم   مشاركة  خالل  من  القوي  األكادیمي  برنامجنا 
ثقافیة وفنیة وریاضیة، ویغذي   الطفل   نمووالمجتمع، ویقترن بمساعي 

التعلیم ھو    المدرسة  تعتقد  بأكملھ. إلى   بالفعلأن  جواز سفر كل طالب 
 المستقبل. 

TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL 
 2017 ،2009جائزة المحافظ للتمیز التربوي 

 19-2018 ،16-2010جائزة التمیز لمجلس التعلیم 
 Iliana Gonzalezالمدیرة، 

6275-228-703 

 

ھي    Taylorمدرسة  
وجذابة  محفزة  مدرسة 

األطفال. یقدر    ترعى 
الفعّ الموظفون   ال التدریس 

إلعطاء   جاھدین  ویسعون 
لحل   الطالب مھارات 

 المشاكل بشكل 
   خالق بالتعاون مع اآلخرین.منھجي و
إحساس  ،STEMمدرسة    عن  عبارةھي   تعزز  ً والتي  ً قوی  ا  ا

التعاوني التعلم  خالل  من  والھندسة   بالمجتمع  والتكنولوجیا  العلوم  في 
والریاضیات. مدرسة    والفنون  لدى  أنحاء كما  جمیع  في  سمعة  تایلور 

 والیة فرجینیا الشمالیة لبرامجھا الفنون اللیبرالیة القویة. 
طالب، یقضي الطالب أیامھم في العمل في  500مع تسجیل حوالي 

الصف. مستوى  على  التعلم  على    مجتمعات  بسرعة  المعلمون  یتعرف 
وتقنیات   استراتیجیات  ویستخدمون  الفردیین  الدراسي الطالب  الفصل 

 المستجیبة لتلبیة احتیاجات الطالب االجتماعیة والعاطفیة.
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ً أن اآلباء یھتمون اھتمام  Taylorمدرسة  تدرك   ً عمیق  ا بتقدم   ا

  أطفالھم، وأن التواصل المتكرر یبقي اآلباء على اطالع ومشاركة. 
بآالف الساعات التي تساھم  في المدرسةباء اآلفي كل عام، یتطوع 

 بشكل مباشر في نجاح المدرسة.
TUCKAHOE ELEMENTARY SCHOOL 

 Discovery Schoolyardمقر برنامج 
 2019جائزة األداء النموذجیة  فرجینیا، 

 2016 ،2009جائزة المحافظ للتمیز التربوي 
 2018، 15-2010جائزة التمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 2019، 2017جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم فرجینیا، 
 2020جائزة مجلس التعلیم للتحسین المستمر فرجینیا، 

 المدیر، یتم اإلعالن عنھ
5288-228-703 

 

قوي   نھج  خالل  من 
ع االستفسار قائم  لى 

للتعلم، یتم تعلیم طالب  
Tuckahoe   بیئة في 

توقعات   على  تحافظ 
لكل  عالیة  ومعاییر 

أعضاء    طفل. یستخدم 
 ھیئة التدریس أفضل 

أعلى  مستوى  على  التفكیر  ومھارات  التعلیمیة،  الممارسات 
لضمان المشكالت  حل  واإلنجاز  واستراتیجیات  یطور .  التمیز 

دروس ً المعلمون  والقدرات   ا التعلم  أسالیب  من  مجموعة  تتناول 
المتعددة. والذكاءات  والتعلم   واالھتمامات  التدریس  تسھیل  یتم 

التعلیمات.  باستخدام لتقدیم  الحواس  متعدد  وبرنامج    التكنولوجیا 
وتحفیزھا  والمشاریع  واألنشطة  األكادیمیة  الدروس  إثراء  ویزداد 

 البیئیة.  داتالعامن خالل موضوع مدرسي موحد یركز على 
برنامج     Tuckahoeفي    Discovery Schoolyardیوفر 

باستخدام  بأكملھ  الطفل  احتیاجات  لتلبیة  ومبتكرة  إبداعیة  طریقة 
منھج   لدمج  كسیاق  المدرسة  العامة ساحة  آرلینغتون   مدارس 

 وتوفیر تجارب متقاطعة. 
الفصل   نھج  بتنفیذ  المعلمون  ومشروع    المتجاوبیقوم 

 التطور األكادیمي واالجتماعي والعاطفي للطالب. اإلیجابیة لدعم 

 خیارات برنامج ما قبل ریاض األطفال
 

رلینغتون العامة مجموعة متنوعة من البرامج لألطفال في آتقدم مدارس  
قبل   ما  األطفالسن  للبرامج    . ریاض  تفصیلي  وصف  أدناه  ویرد 

تخدمھا   التي  المدارس.واألعمار  ومواقع  األھلیة  ستكون    ومتطلبات 
األطفال   ریاض  قبل  ما  ببرامج  االلتحاق  آرلینغتون  طلبات  مدارس  في 

اعتبار  العامة الدراسي    2022فبرایر    1من    اً متاحة   . 23-2022للعام 
للنظر في جمیع الیانصیب، یجب على الوالدین تقدیم طلب عبر اإلنترنت  

مساًء. بالنسبة لبرنامج مبادرة    4لساعة  أبریل بحلول ا  15وفبرایر    1بین  
في   المدرسة  قبل  (ما  المجتمعي VPIفرجینیا  األقران  وبرنامج   (

)CPP(  الوالدةواإلقامة وإثبات    الدخل  إثبات، تحتاج العائالت إلى تقدیم 
أبریل في أسفل   15سیتم وضع الطلبات المقبولة بعد    .التقدیمخالل نافذة  

االنتظار. قبول  قائمة  في  بمجرد  طفلھم  تسجیل  المشاركین  على  یجب  ھ، 
استقبال   العامةمركز  آرلینغتون  إجراءات   مدارس  نفس  باستخدام 

االبتدائیة. المرحلة  لطالب  الصفحة    التسجیل  على    4انظر  للحصول 
 تفاصیل الوثائق والمتطلبات الصحیة الالزمة للتسجیل. 

ال على  المبكرة  الطفولة  بمكتب  اتصل  المعلومات،  من  رقم للمزید 
 . apsva.us/earlychildhoodأو  8632-228-703

APS MONTESSORI PROGRAM  
العامة آرلینغتون  مدارس  الذین   تقدم  لألطفال  كامل  لیوم  مونتیسوري 

 مونتیسوري،لالنضمام إلى برنامج    سنوات.  5و  3تتراوح أعمارھم بین  
بحلول   الثالثة  سن  في  األطفال  یكون  أن  یكونوا    30یجب  وأن  سبتمبر 

على المرحاض.  مدربین  على    استخدام  الدراسیة  الرسوم  وتُفرض 
أساس  على  سنوات  وأربع  ثالث  بین  أعمارھم  تتراوح  الذین  األطفال 

وال تُفرض رسوم دراسیة   یستند إلى دخل األسرة.  متدرججدول رسوم  
على األطفال الذین یواصلون المشاركة في البرنامج عن سنوات ریاض 

 .واإلعدادياألطفال واالبتدائي 
رلینغتون خدماتھا لألطفال في آتقدم مدرسة مونتیسوري العامة في  و

االبتدائي. التعلیم  من   سن  الزمني  الجدول  مونتیسوري  فصول  تتبع 
التي   للمدرسة  الجمعة  إلى  النقل    فیھا.  یتواجداالثنین  وسائل  وتوفر 

یعیشون   والذین  فوق  فما  سنوات  أربع  العمر  من  یبلغون  الذین  لألطفال 
وبخالف ذلك،    منطقة المواظبة على الدراسة في المدرسة االبتدائیة.في  

الیوم الممتد متاح لألطفال الذین تبلغ    یكون الوالدان مسؤولین عن النقل.
قبل   ما  مرحلة  تقدیم  فیھا  یتم  التي  المدارس  في  سنوات  أربع  أعمارھم 

 .ریاض األطفال
المدرج االبتدائیة  المدارس  في  مونتیسوري  فصول  أدناه. توجد   ة 

المبكرة   الطفولة  بمكتب  اتصل  المعلومات،  من  المزید  على  للحصول 
 /apsva.usأو بزیارة الموقع االلكتروني    703-228-8632على الرقم  

ychildhoodearl 
 

 •Jamestown • Barrett  
• Montessori Public  
School of Arlington 

• Carlin Springs 
• Discovery 

• Oakridge • Alice West Fleet  
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) المدرسة  قبل  ما  لمرحلة  فیرجینیا  قبل  VPIمبادرة  ما  برنامج   (
 ریاض االطفال 

لألطفال    ریاض االطفالھو برنامج عالي الجودة لمرحلة ما قبل  
الطالب  لجمیع  مجاني  وھو  سنوات  أربع  العمر  من  یبلغون  الذین 

واستكشاف   المؤھلین. التعلیمیة،  الخبرات  إثراء  في  األطفال  ینخرط 
استعدادھم  أثناء  مھاراتھم  وبناء  الجدیدة،  واألفكار  التعلیمیة  المواد 

ریاض   على    األطفال.لدخول  األطفال  ریاض  قبل  ما  منھج  یعتمد 
البحث، ویعزز تطویر مھارات القراءة والكتابة والریاضیات، ویبني 

الحیاة. مدى  للتعلم  والعاطفیة  االجتماعیة  فصل    األسس  كل  یحتوي 
مدرس معتمد ومساعد تعلیمي بدوام مع  طفالً    18على ما یصل إلى  

 كامل.
یجب   البتدائیة من االثنین إلى الجمعة.یتبع البرنامج جدول المدرسة ا

 أن تستوفي العائالت إرشادات الدخل لتكون مؤھلة لھذا البرنامج. 
الدراسیة   بالسنة  االلتحاق  طلبات  قبول    اً اعتبار  23-2022سیتم 

الساعة    1من   في    4فبرایر،  تقدیمھا  المقرر  ومن  أبریل   15مساًء، 
اتصل بمكتب    لومات،المعمساًء. لمزید من    4، بحلول الساعة  2022

الرقم   على  المبكرة   /apsva.usأو    703-228-8632الطفولة 
earlychildhood 

 في المدارس االختیاریة التالیة: البرنامج دروس تتواجد
• Arlington Traditional 

School (ATS) 
• Campbell 
• Claremont 
• Escuela Key 

 :والمدارس االبتدائیة التالیة في الحي
• Abingdon 
• Ashlawn 
• Barcroft 
• Barrett 
• Carlin Springs 
• Dr. Charles R. Drew 
• Alice West Fleet 
• Hoffman-Boston 
• Innovation  
• Long Branch 
• Oakridge 
• Randolph 

 
أسر    ,Arlington Science Focus, Cardinalستحضر 

Discovery, Glebe, Jamestown, Nottingham, Taylor, 
and Tuckahoe  المؤھلة للبرنامج إلىHoffman-Boston 

 ) CPPألقران المجتمع ( ریاض األطفالبرنامج ما قبل 
األطفال ذوي اإلعاقة الذین    العامة احتیاجاترلینغتون  آتلبي مدارس  

بین   أعمارھم  خدمات    4و   3و  2تتراوح  خالل  من   التربیةسنوات 
قبل    ةالخاص  ما  مرحلة  في  لألطفال  یمكن  الروضة.  ریاض قبل 

في بعض برامج  الذین ال یعانون من إعاقات محددة المشاركة األطفال
أشھر بحلول   6واألطفال الصغار (الذین تتراوح أعمارھم بین سنتین  

بین  سبتمبر)  30 أعمارھم  تتراوح  التي  البرامج  أو   سنوات  5و  3، 
بین   أعمارھم  تتراوح  بحلول   4أشھر و  6سنوات و  3(الذین  سنوات 

 سبتمبر)  30

خالل   الذین  .  برنامجالمن  األطفال  على  الدراسیة  الرسوم  وتُفرض 
رسوم  جدول  أساس  على  سنوات  وأربع  ثالث  بین  أعمارھم  تتراوح 

األسرة.  متدرج دخل  إلى  االعتبار   یستند  في  األولویة  إعطاء  یتم 
واألطفال األحیاء  مناطق  في  لألطفال  البرنامج  في  في    والتسجیل 

رلینغتون، وأطفال آمن متوسط الدخل في    ٪  80العائالت التي تقل عن  
 الحالیین.  مدارس آرلینغتون العامةموظفي 

 في: البرنامجتوجد دروس 
• Barcroft 
• Carlin Springs 
• Dr. Charles R. Drew 
• Alice West Fleet 
• Glebe 
• Hoffman-Boston 
• Innovation 
• Jamestown 
• Nottingham 
• Taylor 
• Tuckahoe 

 روابط ویب مفیدة  
www.apsva.us 

مجموعة   على  لالطالع  "العائالت"  قسم  بزیارة  من تفضل  واسعة 
 الموضوعات بما في ذلك: 

• APS Dashboard 
• APS Quick Facts 
• FACE (Family and Community Engagement) 
• Parent Academy (free courses for parents) 
• School Year Information 
• VDOE State Report Cards 

على   للحصول  والخدمات"  "البرامج  قسم  بزیارة  معلومات تفضل 
 حول:

• Aspire2Excellence-Academic Planning 
• Extended Day 
• Food & Nutrition Services 
• Parent Resource Center (PRC) 
 •School Health Services 
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 مواقع المدارس االبتدائیة وحدودھا 
 رلینغتون، فرجینیا آ 

 

لتحدید مدرسة الحي الخاص بك باستخدام محدد الحدود الذي یمكن البحث فیھ، انتقل إلى قسم "التسجیل" في  
العامة   آرلینغتون  مدارس  من  .   www.apsva.us/boundaries.علىموقع  اتصل  لمزید  المعلومات، 

 703-228-6005الرقم  بالعالقات المدرسیة والمجتمعیة على

http://www.apsva.us/boundaries
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