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 2021  نوفمبر                                   أولیاء األمور الكرام،                                                                                                        

 المستقبلیة. الرحلة إلى المدرسة الثانویة والتفكیر في فرصھم اً سیبدأ طفلك قریب تھانینا،     
ثانویة لألحیاء تشاركیة وداعمة اجتماعیآفي   ً رلینغتون، نحن محظوظون لوجود مدارس  ً ، جنبا الخیارات األكادیمیة األخرى   ا العدید من  إلى جنب مع 

االجتماعیة والعاطفیة؛ نحن نقدم إن تلبیة احتیاجات الطفل بأكملھ تعني أننا ملتزمون تجاه الطالب األكادیمیین والرفاھیة    على مستوى المدرسة الثانویة.
المھمة لنجاح الطالب، مع ضمان أن لدینا أشخاص بالغین موثوق بھم    الالمنھجیةمجموعة متنوعة من األندیة والفن والموسیقى والریاضة واألنشطة  

 لمساعدة الطالب على الشعور باألمان والدعم. 
ھذا ھو الوقت   والعائالت الفرصة ألخذ لحظة إلعادة تعیین وإعادة التركیز على خطط الطالب للمستقبل.یتیح االنتقال إلى المدرسة الثانویة للطالب 

لقد تعلم الطالب  .COVID -19المثالي إلجراء مناقشة مع الطالب حول أھدافھم التعلیمیة وتطلعاتھم المھنیة، والتي قد تكون تغیرت منذ بدایة جائحة 
والتي یمكن أن تكون الكثیر خالل فترة الوباء؛ ربما اكتسبوا اھتمامات جدیدة أو أصبحوا غیر مھتمین بالمواضیع المفضلة،  واختبرواالكثیر عن أنفسھم 
 لالنتقال القادم إلى المدرسة الثانویة. عامالً في التخطیط

ً نحن ھنا لجعل االنتقال سلس  قدر اإلمكان للطالب والعائالت.  ا
  م كما أنھ  المدرسة الثانویة وبعدھا.  خاللالتعلیم المھني في كل مدرسة ثانویة الدعم والتوجیھ أثناء استكشاف عائلتك للخیارات  سیقدم موظفو اإلرشاد و

المساعدة المرحلة  ل  سیقدمون  بعد  ما  وأھداف  للتخرج  المطلوبة  الدورات  وتشمل  اھتماماتھ  تعكس  أربع سنوات  مدتھا  أكادیمیة  في وضع خطة  لطالب 
تحدث مع مدیر المدرسة والمستشار والمعلمین حول الدعم المتاح   سیتم إرسال نسخة من الخطة األكادیمیة إلى المنزل لمراجعتھا ومساھمتك.  الثانویة.

الثانویة   ھ، وشارك األفكار والتطلعات التي أعرب عنھا الطالب.یتإلنجاز الطالب ورفاھ الخطة على أھداف الطالب الخاصة بالمدرسة  یجب أن تركز 
 والحیاة بعد التخرج. 

تھم  أشجعك على مناقشة دورات التحدي األكادیمي في الریاضیات والعلوم واللغات األجنبیة مع طالبك والتي یمكنھم أخذھا في وقت مبكر من مسیر
أشجع جمیع  ف واالستعداد لھا.ستبدأ ھذه الدورات في مساعدة الطالب على اكتشاف أفضل فرص ما بعد المرحلة الثانویة والوظائ في المدرسة الثانویة.

إن   –أو االلتحاق المزدوج خالل حیاتھم المھنیة في المدرسة الثانویة  (AP)المتقدم  التنسیبالطالب على التفكیر في االلتحاق بواحد أو أكثر من فصول 
ً یمكن أن یؤدي ھذا التدریب أیضھذا من شأنھ أن یساعد الطالب على االستعداد لتحدیات التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة والحیاة.    ائتماناتإلى كسب  ا

 الكلیة أثناء وجودك في المدرسة الثانویة. 
 /http://www.apsva.usالمتاحة عبر االنترنت على الموقع  2024-2018لمدارس آرلینغتون العامة  على التعرف على الخطة االستراتیجیة أشجعك

engage   ومنصفة وداعمة، وتوفر مجتمعتضمن الخطة االستراتیجیة لجمیع الطالب التعلم واالزدھار في بیئات تعلیمیة آمنة وصحیة ً شامالً من شأنھ   ا
 تمكین جمیع الطالب من النجاح. 

ابحث عن  أو من خالل قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا. psva.uswww.aعلى  مدارس آرلینغتون العامةابق على اطالع بأحدث أخبار 
آرلینغتون العامة   بمدارسالخاص " في موقع الویب APSالمشاركة مع معلومات حول فرص المشاركة المجتمعیة الحالیة وقدم مالحظاتك في قسم "
في النمو واتخاذ القرارات التي ستشكل مستقبل طالبنا  آرلینغتون العامة  تعتبر مدخالت المجتمع والتعاون المنسق جزًءا حیویًا من العملیة حیث تستمر

 وناجحة. ثریة آرلینغتون العامةنتطلع إلى العمل معكم في ھذه الشراكة لضمان أن تكون تجربة طفلك في المدرسة الثانویة في  بشكل إیجابي.
 مع خالص التقدیر واالحترام،

 
 .Francisco Duran.  ،Ed.Dالمشرف

 
 

 

 

http://www.apsva.us/%20engage
http://www.apsva.us/%20engage
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 خیارات مدرستك الثانویة 
 

الطالب   لجمیع  قبل یُضمن  من  المعینة  الحي  مدرسة  في  القبول 
فیھا. یعیشون  التي  المحددة  الحضور/الحدود  الخریطة   منطقة  (انظر 

بالرقم   اتصل  الخلفي،  الغالف  إلى    8000-228-703على  انتقل  أو 
العامةموقع   آرلینغتون  اإللكتروني،   مدارس 

apsva.us/boundaries(.الحي مدرسة  لتحدید  للطالب    ،  یجوز 
أو نقل إلى مدرسة  اختیاري  برنامج  التقدم بطلب للحصول على مدرسة/

النقل،   تقبل  السنوي    بناًء علىمجاورة  إلى مجلس    للمشرفالتحدیث 
 إدارة المدرسة.

 المدارس والبرامج االختیاریة
في   الطالب  إلى  المنطقةجمیع  للتقدم   H-Bبرنامج    مؤھلون 

Woodlawn  للكتنولوجیا  الثانوي آرلینغتون  مركز   ومركز  في 
) في واشنطن IBیتوفر برنامج البكالوریا الدولیة ( آرلینغتون الوظیفي.  

غیر  للطالب  كخیارات  ویكفیلد  في  المتقدم  التنسیب  وشبكة  لیبرتي 
 الملتحقین بتلك المدارس المجاورة.

الدراسي    یجب للعام  اختیاریة  مدارس  طلب  تقدیم  -2022علیك 
 لھذه البرامج. 23

في   الجزئي  ياإلسبان  برنامج االنغماس  الذین أكملوایُمكن للطالب  
Gunston    من   االنغماسبرنامج  في  االلتحاق ویكفیلد  في  اإلسباني 

الدورة. اختیار  عملیة  في    خالل  الجدد  الطالب  على  مدارس یجب 
 مدارس الخیارات  طلبو/أو برنامج االنغماس تقدیم    آرلینغتون العامة

 للمشاركة في برنامج االنغماس. 
Thomas Jefferson High School for Science and 

Technology (Fairfax)  متطلبات یستوفون  الذین  للطالب  متاحة 
 ).7القبول؛ یجب علیك تقدیم طلب المدرسة (انظر الصفحة 

یتم توفیر النقل بالحافالت المدرسیة للطالب المؤھلین المسجلین في أي 
 البرامج المذكورة أعاله. من 

اللل خیارات  حول  المعلومات  من  للعام مزید  الثانویة  مدرسة 
بالرقم    ،23-2022  الدراسي  إلى    703-228-8000اتصل  انتقل  أو 

"الخیارات   موقع  والتحویالتقسم  في   "Arlington Public 
Schools على ،options-apsva.us/school. 

 النقل إلى مدارس الحي
ً وفق المدرسة    ا إدارة  مجلس  مدارس J-5.3.31لسیاسة  تقبل   ،

نظر ممكن  حد  أقصى  إلى  التحویالت  وحدود    اً الحي  المالیة  للقیود 
 السعة.

لتحویالت لمزید من المعلومات حول قبول المدارس الثانویة في الحي ل
بالرقم  23-2022الدراسي  للعام   اتصل  انتقل   8000-228-703،  أو 

"الخیارات   قسم  موقع  والتحویالتإلى  في   "Arlington Public 
Schools على ،options-apsva.us/school. 

النقل وعملیة  المدرسیة  المعلومات  الدراسي  جلسات  للعام 
2022-23   

 
 المدارس والبرامج االختیاریة

للتقدم بطلب إلى مدرسة اختیاریة أو برنامج للعام تبدأ   الفترة الزمنیة 
 .2022ینایر  21حتى  2021نوفمبر  1 في 2023-2022الدراسي 

یجب إكمال طلب المدارس والبرامج االختیاریة عبر اإلنترنت بحلول 
في    4الساعة   إكمال   .2022ینایر    21مساًء  المساعدة في  للحصول على 

الرقم   على  الترحیب  بمركز  االتصال  یرجى  اإلنترنت،  عبر   الطلب 
"الخیارات  8000-228-703 قسم  زیارة  أو  موقع والتحویالت،  في   "

 .options-apsva.us/schoolعلى  مدارس آرلینغتون العامة
 الحيإلى مدارس  التحویالت

لنقل   بطلب  للتقدم  الزمنیة  الحي الفترة  مدارس  الدراسي   إلى  للعام 
 . 2022مارس  11حتى  2022فبرایر  21ھي  2022-23

مساًء في    4یجب إكمال طلب نقل الحي عبر اإلنترنت بحلول الساعة  
عبر   .2022مارس    11 الطلب  إكمال  في  المساعدة  على  للحصول 

، 8000-228-703  الرقماإلنترنت، یرجى االتصال بمركز الترحیب على  
  مدارس آرلینغتون العامة " في موقع  والتحویالتقسم "الخیارات  أو زیارة  

 .options-apsva.us/schoolعلى 
 جلسات المعلومات المدرسیة 

في   مدرسیة  معلومات  جلسة  على حضور  األمور  أولیاء  تشجیع  یتم 
االختیاري. المدرسة/البرنامج  و/أو  الحي  جلسات   مدرسة  وتمكن 

ومقابلة   المدرسة،  عن  المزید  معرفة  من  العائالت  المدرسیة  المعلومات 
عام   إحساس  على  والحصول  المدرسة،  م  بھویةموظفي  مدرسة  ن كل 

 المدارس. 
، ستستضیف جمیع المدارس جلسة معلومات  19-بسبب جائحة كوفید

سیتم تسجیل جمیع الجلسات وإتاحتھا عبر اإلنترنت بعد الجلسة    افتراضیة. 
ً   .المباشرة أیضا المعلومات  جلسات  روابط   تتوفر 

choices/high-school-options/high-apsva.us/school-على
sessions-schoolinformation/. 

 
  جلسات المعلومات 

Arlington Tech          مساءً  7 2021نوفمبر  10: 1الجلسة 
 مساءً  7 2021دیسمبر  7: 2الجلسة            5800-288-703

H-B Woodlawn        10  مساءً  7  2022ینایر 
   6363-228-703 

Wakefield                AP Network  :9    7   2021نوفمبر 
 مساءً 

 مساءً  7:45  2021نوفمبر  9االنغماس:          6700-228-703
Washington-Liberty      1  مساءً  7  2021دیسمبر 

6200-228-703 
Yorktown                  8  مساءً 7  2021دیسمبر 

5400-228-703  
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 المدارس الثانویة والبرامج لمدارس آرلینغتون العامة  
WAKEFIELD HIGH SCHOOL 

 AP Capstoneبرنامج  توفرمدرسة 
 مدرسة السنة الدولیة لألكادیمیة اإلسبانیة 

 مدرسة جائزة إلھام مجلس الكلیة 
 الصرامة والعالقات والمرونة والمسؤولیة والنتائج 

 Dr. Chris Willmoreالمدیر، 
 (فاكس)  8832-575-703 ● 6700-228-703
 22206رلینغتون، فیرجینیا آساوث دینویدي ستریت،  1325

wakefield.apsva.us 
 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

Wakefield    ھو مجتمع نابض
الطالب  من  بالحیاة 
األمور   وأولیاء  والموظفین 

مع ً یعملون  النجاح.   ا   لتحقیق 
حدیث،   مبنى  وفر  تفي 

Wakefield    أكادیمیة تحدیات 
 مناسبة 

الطالب.   الخریجین لجمیع  من  بالمائة  وتسعون  اثنان  یواصل 
عام   وفي  الكلیة،  في  ما   2021دراستھم  على  الخریجون  حصل 

 ملیون دوالر في شكل منح دراسیة وأموال. 12رب من ایق
مبادرات   الرئیس   لتكوین  Wakefieldلفتت  انتباه  ناجحین  طالب 

الذي   بزیارتھا  أوباما  حاكم   مرتین.قام  كان  ذلك،  إلى  باإلضافة 
السابق   فرجینیا  بمشروع   اً جداً  معجب  ”Terry McAuliffe“والیة 

عام   التخرج في  أنھ  لدرجة  خطتھ   2016لدینا  عن  النقاب  كشف 
 .Wakefieldالجدیدة للحصول على الدبلوم في 

Wakefield    في اإلسباني  االنغماس  لبرنامج  موطن  ھي 
الثانویة،   تعییالمدارس  تم  قبلوقد  اإلسبانیة   نھا من  التعلیم  وزارة 

إسبانیة دولیة. السفارة اإلسبانیة كل عام بجمیع   كأكادیمیة  تعترف 
برنامج   أكملوا  من  االنغماس من  ت  بشھادة  كما  قدم السفیر. 

Wakefield  أیض ً والماندرین   ا واأللمانیة  والالتینیة  الفرنسیة 
 والیابانیة والعربیة. 

التنسیب   شبكة  بدورات    الطالبالمتقدم  تشجع  االلتحاق  على 
بجائزة اإللھام   Wakefieldتم تكریم    التنسیب المتقدم وتعدھم لذلك.

دبلوم  لتقدیم  اختیاره  وتم  المبادرة  لھذه  الكلیة  لمجلس  المرموقة 
Capstone  ،مجال   الصارم في  عادة  مستقل،  بحثي  مشروع  وھو 

 االھتمام الوظیفي، یقوم بھ الطالب خالل سنتھم األخیرة. 
الممیز لالنتقال، مؤسسة الصف التاسع    Wakefieldنھج  یضع  

طالب الصف التاسع مع فریق أساسي من یضع  ،  للتمیز األكادیمي
ً التاسع دعمیوفر ھذا النھج للصف    معلمي مجال المحتوى.  اً كبیر  ا

 للطالب في السنة األولى من المدرسة الثانویة.
المتحدة  األقلیات  فتیات  وبرنامج  المجموعة  برنامج  ویعمل 
دراسیة  فصول  على  الحصول  في  األقلیات  طالب  دعم  على 

الكلیة. إلى  بنجاح  واالنتقال  أكادیمیاً  مع   صارمة  البرنامج  ویعمل 
من   المنحدرین  المنحدرین األمریكیین  واألمریكیین  أفریقي  أصل 

المتحدة  األقلیات  فتیات  برنامج  أن  حین  في  إسباني،  أصل  من 
 مفتوح لجمیع نساء األقلیات. 

 

التعلم. إحداھا    مع روابط مجتمعیة قویة، لدى ویكفیلد العدید من الشراكات في 
في    ،Signature Theatreمع مسرح   الطالب  اإلنتاج  الذي یسمح بمشاركة 

االحترافيالمسر أیض  .حي  ویكفیلد  ً وتشارك  لوضع    ا الحضري  التحالف  مع 
 المختارین في دورات تدریبیة مدفوعة األجر في المنطقة. الخریجین

WASHINGTON-LIBERTY HIGH SCHOOL 
 ) IBتوفر برنامج البكالوریا الدولیة (  مدرسة دولیة

 2017،2018مجلس التعلیم لاإلنجاز المتمیز  فرجینیا، جائزة
 Antonio Hallالمدیر، 
 (فاكس)  9814-524-703● 6200-228-703
   22201شارع نورث ستافورد ، آرلینغتون، فرجینیا 1301

wl.apsva.us 
 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

-Washingtonكانت  
Liberty    بین من  األولى 

شاملة  ثانویة  مدارس  ثالث 
في   إنشاؤھا   رلینغتون.آتم 

عامھا   وھي في  اآلن 
من   والتسعین  السادس 
المدرسة   تفتخر  العمل، 

 الذین  بتنوع عدد الطالب
من   أكثر  حول    70یمثلون  من    العالم،دولة  أكثر  في  ناٍد    100ویشاركون 

 .ومنظمة
مرتبة   وتقالیدھا،بتاریخھا    Washington-Libertyتفخر   تشمل  والتي 

ومجلس التعلیم في فرجینیا، ووزارة    األمریكیة،الشرف من قبل وزارة التعلیم  
 وصحیفة واشنطن بوست.  فرجینیا،التعلیم في 

یدخلون    یشارك  الذین  التاسع   Washington-Libertyالطالب  الصف  في 
عملیة   لتسھیل  انتقالي مصمم  برنامج  التاسع، وھو  الصف  اتصال  برنامج  في 

المدرسة   من  الثانویة  المدرسة  في   .المتوسطةدخول  الطالب  تجمیع  یتم 
لمجال   مدرسین  أربعة  مع  الصغیرة  التعلم  ومعلم    ةاألساسی  الموادمجتمعات 

 ) لطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. EL، ومعلم اللغة اإلنجلیزیة (التربیة الخاصة 
ً یتلقى طالب الصف التاسع دعم ً منسق ا    من المعلمین واإلداریین والمستشارین.  ا

  Washington-Liberty) ألول مرة في  IBتم تقدیم دبلوم البكالوریا الدولیة ( 
عام   تخرج  1998في  عندما  ً طالب  13من  المكون  ألول  ا  الفوج،  ذلك    .ا ومنذ 

دبلوم   إلى جانبطالبا في برنامج دبلوم البكالوریا الدولیة    1231الحین، شارك  
فرجینیا. في  العلیا  اآلخرین على دورات   الدراسات  الطالب  العدید من  حصل 

الناجح من دورات البكالوریا    اإلكمالقد یؤدي   شھادة البكالوریا الدولیة الفردیة. 
في  متقدم  وضع  و/أو  جامعیة  درجة  على  الحصول  إلى  واالمتحانات  الدولیة 

 الكلیات والجامعات. 
ً أیض  Washington-Libertyتقدم   دورات   ا من  واسعة  مجموعة 

) التي تتطلب من الطالب إكمال امتحان الخروج الذي قد  APالتنسیب المتقدم (
على   الحصول  إلى  جامعيائیؤدي  دروس    .تمان  الطالب  یبدأ  التنسیب  قد 

  في وقت مبكر من عامھم األول. المتقدم
خریجو   عام    Washington-Libertyحصل  من    2021في  أكثر  على 

دراسیة.  20 منح  شكل  في  دوالر  الخریجین   92یذھب    ملیون  من  المائة  في 
من   أكثر  تسجیل  مع  العالي،  التعلیم  إلى  في    81مباشرة  المائة  الكلیات في 

سنوات. األربع  ذات  في    والجامعات  العلیا  الخبرة  -Washingtonبرنامج 
Liberty    ،الممارسة إلى  النظریة  من  العمل  عامھ  استكشاف  في  اآلن  ھو   ،

بالمائة من    السابع عشر. وتسعون  ثمانیة  الخبرة   الخریجینشارك  برنامج  في 
 .2021العلیا لعام 
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YORKTOWN HIGH SCHOOL 

 وطنیة للتمیز مدرسة  
   17،2021-2014فرجینیا، جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم 

 Dr. Kevin Clarkالمدیر، 
 (فاكس)  5409-228-703● 5400-228-703
 22207تان بولیفارد، آرلینغتون، فرجینیا  یورك 5200

yhs.apsva.us 
 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

مدرسة    YORKTOWNفي 
والتمیز   الثانویة، المساواة  نحقق 

في   والتمكین. االلتزام  ھذا  ینعكس 
االجتماعي  التعلیم  برنامج 
في  الفرید  والعاطفي 

YORKTOWN،   باسم والمعروف 
تاون   احترم   –  ROCSیورك 

من ومجتمعك  اآلخرین، واألھم   ،
نفسك! كلھ،  تقدیر   ذلك  تم 

YORKTOWN   لھذا البرنامج على
وطنیة   "مدرسة  طابع أنھا  ذات 

تعلیم شخصي شراكة  قبل  من   "
 الشخصیة ومع 

 جائزة كلودیا دودسون للریاضة واألخالقیات والنزاھة.
بوست   واشنطن  أكثر   YORKTOWNتصنف  من  كواحدة 

الثانویة تحدی ً المدارس  ً أكادیمی  ا أكثر من   المترو،في منطقة    ا ویذھب 
 إلى التعلیم ما بعد الثانوي.  YORKTOWNفي المائة من خریجي    90

طالب   التخصصات   YORKTOWNیشارك  متعددة  دورات  في 
) المتقدم  التنسیب  دورات  إلى  المزدوج APباإلضافة  وااللتحاق   (

)DE ) والتعلیم المھني والتقني (CTE.( 
منھج   YORKTOWN  تُلبي خالل  من  طالب  كل  احتیاجات 

 Patriot Periodدراسي واسع والعدید من البرامج وشبكات الدعم مثل 
Advisory  ھ الفریق درسیُ ، والتاریخ العالمي متعدد التخصصات الذي

وتوجیھ   التاسع،  الصف  في  اإلنجلیزیة  اللغة  الطالب ودورات 
واألنشطة.األ الریاضیة  لأللعاب  شامل  وبرنامج  الدعم    قران،  یشمل 

ودعم   الریاضیات،  ومختبر  الكتابة،  دعم  مركز  للطالب  اإلضافي 
Patriot Period.والمساعدة األكادیمیة المستھدفة بعد المدرسة ، 

في   العامة"  والخدمة  والقیادة  اإلنصاف  "مركز  ینسق 
YORKTOWN   برامج طالبیة مختلفة في القیادة والخدمة واإلنصاف

  YORKTOWNباإلضافة إلى ذلك، تنفذ    االجتماعي العاطفي.والتعلم  
ممارسات تصالحیة في جمیع أنحاء البرنامج المدرسي لبناء المجتمع  

 والحفاظ على التفاعالت اإلیجابیة بین الطالب والموظفین.
 لھم ، والتي توفر  الخریجینبأكملھا على تجربة    YORKTOWNتركز  

المھنیة   المسارات  الستكشاف  العملي الفرصة  التدریب  خالل  من 
 الواقعي. 

الطالب،  لجمیع  والوصول  اإلنصاف  على  التركیز  مع 
لتمكین  العاطفي  االجتماعي  والتعلم  للتمیز،  المتعددة  والمسارات 

ً مكان ھذه المدرسةالطالب، تعد  ً رائع  ا  للتعلم والنمو.  ا

H-B WOODLAWN SECONDARY PROGRAM 
 المنطقة برنامج على مستوى 

 Dr. Casey Robinsonالمدیر، 
 (فاكس)  0317-558-703 ● 6363-228-703
 22201ویلسون بولیفارد، آرلینغتون، فرجینیا  1601
a.ushbwoodlawn.apsv 

 

الثانوي    H - Bالبرنامج 
Woodlawn    بأربع یلتزم 
المجتمعركائز:   ، رعایة 

واإلنصاف،   الذاتي،  والحكم 
ً والتعلم الموجھ ذاتی من خالل    .ا

االختیاریة  المؤتمرات 
یقودھا  والنوادي   التي 

 الطالب، 
وأولیاء   ومعلم  طالب  لكل  یكون  حیث  األسبوعیة،  المدینة  واجتماعات 

مع المجتمع  یعمل  متساٍو،  صوت  الحاضرین  ً األمور  جمیع    ا لمساعدة 
تطویر   مع  ومتابعتھا  التعلیمیة  أھدافھم  تطویر  على  شعور الالطالب 

 باالنتماء. 
لبرنامج   الرئیسي  التركیز  ھو  الطالب   H - B Woodlawnاختیار 

یجب على الطالب أن یقرروا كیفیة استخدام وقتھم بحكمة   البدیل.  الثانوي
بالتزاماتھم. ذاتی  للوفاء  الموجھ  الوقت  مقدار  ً یزداد  ً تدریجی  ا الصف    ا من 

ً ناجح  ھذا العرضولجعل    السادس إلى الصف الثاني عشر. ، تثق المدرسة  ا
الشخصیة.  المسؤولیة  قیمة  وتعلم  لطالبھا،  الحسنة  النوایا  عا  في  م  وفي 

ارتباط الحریة    لیعكس"  تكفيللحكماء    كلمة"  المدرسة، اختیر شعار  1971
 بالمسؤولیة. 

بدرجات متفاوتة من   H - B Woodlawnیدخل كل طالب البرنامج في  
في مجموعات   كأفراد،تعمل الكلیة مع الطالب    االستقاللیة والدافع الذاتي.

ومستویات   برنامجھم    الصف،صغیرة  على  السیطرة  زیادة  من  لتمكینھم 
ً أیض  H - B Woodlawnتلبي    التعلیمي. من   ا الفردیین  الطالب  احتیاجات 

برنامج   ب  مرشدخالل  متصل  أن كل طالب  والذي یضمن  شخص المعلم، 
مخصصة. اتصال  نقطة  لدیھا  العائالت  جمیع  وأن  المبنى  في  یعمل   بالغ 

ل العائالت  مع  والمساعدون  ما  المعلمون  على  طالب  كل  حصول  ضمان 
 یحتاجھ للوصول إلى إمكاناتھ األكادیمیة واالجتماعیة.

بتجربة التواجد والتعلم   H - B Woodlawnمھمتنا ھي تزوید خریجي  
في مجتمع یقدر أفراده ویعدھم للتعامل مع الحیاة بعد المدرسة الثانویة بفھم  

قوي   التزام  مع  وقدراتھم،  الھتماماتھم  وواقعي  لقیمتھ  ناضج  بالتعلم 
 المتأصلة. 

ARLINGTON COMMUNITY HIGH SCHOOL 
 المنطقة مدرسة ثانویة بدیلة على مستوى 

 Dr. Barbara Thompsonالمدیرة، 
 (فاكس)   0139-521-703 ● 5350-228-703
800 S. Walter Reed Drive, 22204 فرجینیا , آرلینغتون 

achs.apsva.us 
Arlington Community High School  ثانویة مدرسة  ھي 

على   الثانویة  المدرسة  دبلوم  على  للحصول  المطلوبة  الدورات  تقدم  بدیلة 
واحد)  دراسي  فصل  في  المنجزة  (الفصول  الدراسي  الفصل  أساس 
عام)  في  المنجزة  (الفصول  سنوي  أساس  وعلى  النھاریة،  للصفوف 

ً عام 16یبلغ من العمر  المنطقةللصفوف المسائیة، ألي مقیم في   كثر. أو أ ا
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من    تبدأ الدراسیة  الفصول 
الساعة    8الساعة   إلى  صباحاً 

ثانویة   9:10 كمدرسة  مساًء 
للتسجیل على مستوى المنطقة، 

 Arlington Communityتمنح  
High School    .دبلومھا الخاص

 كما حازت المدرسة
 .2021على جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم في فرجینیا لعام 

في   المتنوعون  الطالب   Arlington Community Highیركز 
School    إعداد مع  الثانویة،  المدرسة  دبلوم  على  الحصول  على 

والمستقبل. والعمل  للكلیة  المدرسة   أنفسھم  متطلبات  إكمال  أثناء 
للحصول المجتمعیة  الثانویة دروس  تلقي  بفرصة  الطالب  یتمتع   ،

ائتمان   المزدوجعلى  لاللتحاق  مع جامعي  العمل  إلى  باإلضافة   ،
یوفر الموقع   للتخطیط لالنتقال السلس إلى الكلیة.   NOVAمستشاري  

رلینغتون الوظیفي فرًصا إضافیة إلكمال الدورات آالمجاور لمركز  
اعة، والحصول على المھنیة والتقنیة، والحصول على شھادات الصن

 إضافیة للتسجیل المزدوج في الكلیة.  ائتمانات
 رلینغتون الثانویة المجتمعیة للطالب:آتقدم مدرسة 

للطالب  • الفردیة  الجدولة  احتیاجات  لتلبیة  الجدولة  في  المرونة 
 ومتطلبات الدورة

فرصة لكسب ثمانیة ائتمانات أو أكثر في السنة، مما یسمح بتسریع  •
 االئتمان أو استرداد االئتمان 

الفصول الدراسیة القائمة على الكفاءة التي تسمح للطالب بإظھار  •
 إتقان التعلم بشكل فردي 

 یختار الطالب االلتحاق بالمدرسة -اختیار  •
ً عام 16فرصة الدخول في سن   • أو أكثر؛ ال یوجد حد أقصى للسن  ا

 )سن المدرسة(ھناك رسوم دراسیة للطالب الذین تزید أعمارھم عن 
تسجیل المن خالل برنامج    NOVAجامعي لبعض الدورات    ائتمان •
 مزدوجال
غالب • المخصص،  ً التعلم  الفصول    ا تعلم   األصغرفي  أنماط  لتلبیة 

اإلنترنت عبر  تنسیق  خالل  من  أو  وقد  الطالب،  المعلمون .  طور 
ً داعم اً والموظفون جو ً وفردی ا  .ا

في   • بالتسجیل  المھتمین  الطالب  على  االتصال   المدرسةیجب 
بالمدرسة مباشرة، أو زیارة مستشار المدرسة الحالي للحصول على 

اتصل بالمدرسة لتحدید موعد للحصول   معلومات التسجیل واإلحالة.
و/أو  البرامج،  وتخطیط  االئتمان،  ومراجعة  المعلومات،  على 

 التسجیل.
ARLINGTON CAREER CENTER 

 أكادیمیة الحاكم المھنیة والتقنیة
 Margaret Chungالمدیرة، 

 (فاكس)  5815-228-703 ● 5800-228-703
816 Walter Reed Drive, 22204 فرجینیا  ،آرلینغتون 

careercenter.apsva.us 
Arlington Tech at the Career Center 

Arlington Tech   ،ھو برنامج تعلیمي صارم قائم على المشاریع
یُ  خالل ثانوي  من  العمل  مكان  وفي  الكلیة  في  للنجاح  الطالب  عد 

للمشاك التعاوني  بینل.  الحل  بفعالیة  الجمع  كیفیة  الطالب   یتعلم 
 معرفتھم  

في  یطورونھا  التي  والمھارات  التخصصات  متعددة  األساسیة  األكادیمیة 
والت المھني  التعلیم  (فصول  وتقدیم  CTEقني  الحقیقي  العالم  مشاكل  لحل   (
  الخدمات للمجتمع المحلي.

 

الفرصة    Arlington Tech  یوفر
على   والحصول  لالستكشاف  للطالب 
شھادة في مجموعة متنوعة من برامج 

CTE   سریعة بدایة  على  وللحصول 
على   الحصول  خالل  من  الكلیة  في 

 ائتمانات الكلیة المبكرة من خالل 
یمكن للطالب   ).NVCCالتسجیل المزدوج في كلیة مجتمع شمال فرجینیا (

الحصول على شھادة التعلیم العام و/أو درجة الزمالء في مجموعة متنوعة 
كتتویج لتجربة التعلم القائمة على المشروع، سیكمل طالب   من المسارات.

Arlington Tech    مشروعCapstone  سیتم    للخریجین حیث  عام  لمدة 
مستقلین.  كباحثین  یعملون  أو  مستشارین  أو  كمتدربین  في    توظیفھم  التعلم 

Arlington Tech    ،(االستفسار خالل  (من  خالل    حقیقينشط  (من 
 اھتمام الطالب.المشاریع)، ومتحفز من قبل 

خالل   تتمثل من  بالتعلم  الشغف  "غرس  في  الوظیفي  المركز  مھمة 
في   العملیة  التطبیقات  خالل  من  ً برنامج  25الممارسة"  برامج   اً فرید  ا من 

) في مجاالت تكنولوجیا المعلومات واإلعالم CTEالتعلیم المھني والتقني (
والھندسة   والخدمات    والصناعات؛ الرقمي؛  والخدمات   الطبیة؛والصحة 

والبشریة. یوفر   العامة  ھذه،  والجامعي  المھني  االستعداد  برامج  من خالل 
فرص التوظیف  ً مركز  الصناعة،    ا وشھادات  السوق،  مھارات  في  معززة 

القائم على العمل.  وائتمانات الجامعات، والتدریب یتم نقل الطالب    الداخلي 
ً بالحافالت یومی التعلیم   ا إلى مركز التوظیف لفصول  المنزلیة  من مدرستھم 

 المھني المستمر. 
للطالب كسب    خاللمن   كلیة مجتمع شمال فرجینیا، یمكن  شراكة مع 
المدارس الثانویة والكلیات من خالل التسجیل المزدوج في    ائتماناتكل من  
CTE .والدورات األكادیمیة 

البرامج اإلضافیة في المركز المھني األكادیمیة، ومعھد متعلمي    وتشمل
 اللغة اإلنجلیزیة، وبرنامج التأھب للعمل، وبرنامج تربیة المراھقین.

یمیة في مركز  والفصول األكاد CTEعلى الطالب المھتمین بأخذ  یجب
 التوظیف االتصال بمستشار المدرسة المنزلیة الخاص بھم.

LANGSTON HIGH SCHOOL CONTINUATION  
PROGRAM 

 Dr. Philip “Chip” Bonarالمدیر، 
 (فاكس)  0614-807-703 ● 5295-228-703
2121 North Culpeper Street, 22207 فرجینیا، ،آرلینغتون 

hsc.apsva.us 

 

المدارس الثانویة   متابعةیقدم برنامج  
طریقة  Langstonفي   للطالب 

على   للحصول  المدرسة  بدیلة  دبلوم 
الطالب   الثانویة. أن  من  الرغم  على 

متطلبات   نفس  عن  مسؤولون 
 الدورة،  

تقییم  اتاالئتمان  عددو من  والتحقق   ،SOL    الثانویة المدارس  في  كطالب 
الذي یمكن  الزمني  الطریقة واإلطار  في  المرونة  البرنامج  الشاملة، ویوفر 

 : Langston في للطالب الحصول على دبلوم المدرسة الثانویة.
 أو أكثر في السنة.  ائتماناتالطالب قادرون على كسب ثمانیة  •
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الدراسیة   • للطالب    على  قائمةالفصول  الدراسي، ویمكن  الفصل 
إكمال فصل أو فصلین أو ثالثة أو أربعة فصول دراسیة كل فصل 

 .التسریعدراسي، مما یسمح باسترداد االئتمان أو 
 تختلف التكلفة المالیة للطالب باختالف العمر. •
االلتحاق • الطالب  من     Langston  بـ  یختار  إحالتھم  یتم  قد  أو 

 ملة. قبل المدارس الثانویة الشا
ً عام  16یجب أال یقل عمر الطالب عن   • ؛  Langstonلدخول    ا

 ال یوجد حد أقصى للعمر.
دبلومات  • على  الطالب  یحصل  المتطلبات،  من  االنتھاء  عند 

 المدارس الثانویة القیاسیة أو المتقدمة من مدارسھم المحلیة. 
شمال   ائتمان  یتوفر • مجتمع  كلیة  من  الدورات  لبعض  الكلیة 

 مزدوج.التسجیل الفرجینیا من خالل برنامج 
طور   التصمیم،  حسب  صغیر  برنامج  في  للعمل  نتیجة 

جو والموظفون  ً داعم  اً المعلمون  في اً.  وفردی  ا ماھرون  المعلمون 
في  التعلم  وأنماط  المتنوعة  االحتیاجات  ذوي  الطالب  تدریس 

 تعددة داخل فصل دراسي واحد. مستویات أو مواضیع م
NEW DIRECTIONS   

 Dr. Philip “Chip” Bonarالمدیر، 
 (فاكس)  8290-875-703 ● 2117-228-703
2121 North Culpeper Street, 22207 فرجینیا ،آرلینغتون 

newdirections.aspva.us 
برنامج   المحددین     NEW DIRECTIONSیوفر  للطالب 

فعالة في بیئة صغیرة جداول   أكادیمیة صارمة وخدمات استشاریة 
للطالب   وحاضنة. والداعم  التنظیم  عالي  األكادیمي  اإلعداد  یوفر 

على   الحصول  للتخرج.  ائتماناتإمكانیة  الالزمة  الثانویة   المدرسة 
المسجلین حالی الطالب  أدناه على  المدرجة  الخصائص  ً تنطبق   في   ا

 االتجاھات الجدیدة:
العمر  یبلغ   • ً عام  14الطالب من  الصف    ا إلى  األقل ووصل  على 

 التاسع على األقل في المدرسة. 
 یخضع الطالب إلشراف المحكمة ولدیھ ضابط مراقبة.  •
 واجھ الطالب صعوبة في المدرسة و/أو في المجتمع.  •
 یحتاج الطالب إلى بیئة مدرسیة خاضعة للمراقبة الصارمة.  •
مدرستھ/مدرستھا المنزلیة ویتم قبولھ من نصح الطالب من قبل  یُ  •

 قبل لجنة الفحص. 
لالتجاھات الجدیدة ثالثة أھداف رئیسیة: تحسین الوضع األكادیمي، 

بنجاح. االختبار  التزامات  وإكمال  إیجابیة  شخصیة  من   وبناء 
تقدم  الطالب  یحرز  أن  ً المتوقع  ویتم   ا األكادیمیة،  األھداف  نحو 

مع الموظفین لتطویر برامج لتعزیز   تشجیع العائالت على االجتماع
 العمل المدرسي في المنزل.

برنامج   بنجاح  الطالب  من   NEW DIRECTIONSیكمل 
) مسارات:  عدة  من  واحد  من aخالل  التخرج  متطلبات  إكمال   ( 

العامة آرلینغتون  (  مدارس  الثانویة؛  المدرسة  من  ) bوالتخرج 
أو ( المنزلیة؛  الثانویة  إلى مدرستھم  اcالعودة  برنامج )  إلى  النتقال 

 .Langstonالمدرسة الثانویة في  متابعة
 

EUNICE KENNEDY SHRIVER PROGRAM  
 التربیة الخاصة، من السادس وحتى الثاني عشر 

 George Hewanالمدیر، 
 (فاكس)  3162-247-703 ● 6440-228-703
1601 Wilson Boulevard, 22201 فرجینیا ,آرلینغتون 

shriver.apsva.us 
برنامج   تتراوح    الخاصة  التربیة  The Shriverویوفر  الذین  للطالب 

سنة والذین یحتاجون إلى تطبیقات برنامجیة واسعة   22و  11أعمارھم بین  
الذھنیة. إعاقاتھم  بسبب  كالً   النطاق  شرایفر  الفصل    یستخدم  موارد  من 

  الدراسي والمجتمع لخدمة الطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة المتخصصة. 
التزام   من  من    آرلینغتونكجزء  متصلة  البرنامج بسلسلة  یوفر  الخدمات، 

المجتمع. في  البالغین  تنسیب  في  الطالب  لمساعدة  اآلباء ُ�عد    تعلیمات 
التخطیط والخدمات. یتجزأ من  المجتمعیة جزء ال  یعمل طالب   والوكاالت 

مواقع   The Shriverبرنامج   إلى  متكرر  بشكل  وینتقلون  المجتمع  في 
ً عام  14تبدأ خطط االنتقال في سن    العمل. للحاالت ،  ا الفعلیة  ولكن اإلدارة 

ً عام 18مع خدمات البالغین تبدأ قبل سن   .ا
لبرنامج    التحضیر األساسي  الھدف  ھو  البالغین  مجتمع   Theلحیاة 

Shriver.   من واسعة  مجموعة  تطویر  یتم  الھدف،  ھذا  تحقیق  أجل  من 
احتیاجات كل طالب. لتلبیة  المھارات   البرامج  إلى  التعلیم  وتستند مجاالت 

وغیرھا    مھنیة والمجتمعیة، ومھارات الحیاة الیومیة، واالتصال، والترفیھال
 المھارات المستقلة األخرى.من 

THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL FOR  
SCIENCE AND TECHNOLOGY (FAIRFAX) 

6560 Braddock Road, Alexandria, VA 22312 
tjhsst.fcps.edu 

 Jeremy Shughartمدیر القبول، 
TJHSST  مكتب القبول 

Gatehouse Road, Falls Church, VA 220428115 
 (فاكس)  3777-423-571 ● 3770-423-571

 tjadmissions@fcps.edu البرید االلكتروني: 
www.TJAdmissions.org 

 THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL FOR  
SCIENCE AND TECHNOLOGY )TJHSST  مدرسة ھي   (

في   عامة  أكادیمیة  برنامج  منطقة محافظ  تقدم  والتي  ً فیرفاكس،  ً تحضیری  ا   ا
یجوز   ركز على العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.یُ   شامالً اً  جامعی

مسجل في الصف الثامن ومسجل   في مدارس آرلینغتون العامةألي طالب  
 لمستوى) التقدم بطلب.في الجبر المكثف األول (أو دورة ریاضیات عالیة ا

مدارس   قبل  من  الدراسیة  الرسوم  جمیع  دفع  یتم  الطالب،  قبول  تم  إذا 
 آرلینغتون العامة ویتم توفیر النقل.

في    فتحت في    25الطلبات  وأغلقت  سیخضع   نوفمبر.  19أكتوبر 
السبت   الكتابة یوم  اختبار شخصي   29الطالب الختبار  ینایر، وھو حدث 

 رلینغتون، لم یتم اإلعالن عنھ بعد. آ منطقةیُعقد في مدرسة في 
المدرسة و المعلومات حول  القبول، اللمزید من  عملیة  تحدیثات حول 

 .www.TJAdmissions.orgقم بزیارة 
الرقم   القبول على  بمكتب  فاتصل  أسئلة،  لدیك   571-423-3770إذا كانت 

 .tjadmissions@fcps.eduأو عبر البرید اإللكتروني
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 تسجیل الطالب  
 

 طالب آرلینغتون الحالیون 
 اختیار الدورات/التخطیط األكادیمي 

إلى الثانویة، یزور مستشارو   المتوسطةلتسھیل االنتقال من المدرسة 
للقاء طالب الصف الثامن في   المتوسطةالمدارس الثانویة المدارس  

فبرایر. وأوائل  ینایر  جلسات    أواخر  تُعقد  مدرسیة   معلوماتكما 
لمساعدة األسر في التخطیط األكادیمي والتنقل في الدورات الدراسیة 

  في المدارس الثانویة.
) الثانویة  المدارس  في  الدراسات  برنامج   )POSسیكون 

ً متاح  2022-23 والثانویة وعلى   المتوسطةفي ینایر في المدارس    ا
تم تصمیم    .www.apsva.usعلى    العامة  مدارس آرلینغتونموقع  

شامل برنامج  ال لبرنامج  والطالب  األمور  أولیاء  تخطیط  لتسھیل 
بعد  للخیارات  الطالب  وإعداد  الصارمة  التخرج  متطلبات  لتلبیة 

 المدرسة الثانویة.
فرجینیا   خریج  ملف  تحت  الجدیدة  التخرج  متطلبات  أصبحت 
في  التاسع  الصف  یدخلون  الذین  الطالب  على  المفعول  ساریة 

القیاسیة   االئتماناتزال عدد  ال ی  ).2023(فصل    2018خریف عام  
ولكن  ھو،  كما  المتقدمة  الدراسات  ودبلوم  القیاسي  الدبلوم  لشھادة 

المكتسبة من خالل   -المطلوبة التي تم التحقق منھا    االئتماناتعدد  
 -اجتیاز دورة في مجال المحتوى وتقییم نھایة الدورة المرتبط بھا  

إلنجلیزیة والكتابة قد انخفض إلى خمسة (واحد في كل من القراءة ا
لكال  االجتماعیة)  والتاریخ/العلوم  والعلوم  والریاضیات  اإلنجلیزیة 

 الدبلومین.
لدیھ خطة أكادیمیة من أربع   المتوسطةكل طالب في المدرسة  

سیتم تحدیث الخطة   إلى ست سنوات ستتبعھم إلى المدرسة الثانویة.
مستشار   فصل  في مع  اجتماع  خالل  الطالب  قبل  من   الربیع 

كجھد   المدرسة. االجتماع،  بعد  الدورة  طلب  نموذج  إكمال  سیتم 
المدرسة. ومستشار  األمور  وأولیاء  الطالب  بین  من   تعاوني  لمزید 

موقع  بزیارة  قم  األكادیمي،  التخطیط  عملیة  حول  المعلومات 
موقع   أو  بمدرستك  الخاص  العامة االستشارة  آرلینغتون   مدارس 

 .apsva.us/academicplanningعلى 
 الطالب الجدد 

إذا كان طفلك یتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة كلغة أولى، أو كان 
نظام ً یحضر  ً تعلیمی  ا طریق    ا عن  طفلك  بتسجیل  فقم  الخارج،  في 

) اللغویة  الخدمات  تسجیل  بمركز  الرقم  LSRCاالتصال  على   ( 
في .  8000-228-703 بالتسجیل  قم  األخرى،  الحاالت  جمیع  في 

طفلك  قبول  تم  التي  المدرسة  في  أو  منطقتك،  في  الثانویة  المدرسة 
 فیھا. 

 الوثائق الالزمة لتسجیل طفلك 
القانوني   • واسمھ  الطفل  عمر  شھادة   –إثبات  من  مصدقة  نسخة 

 إكمال شھادة خطیة.  المعتمدة فیجب(إذا تعذر تقدیم النسخة    الوالدة
ل العامة  یحق  آرلینغتون  إلى مدارس  اإلقرار  من  نسخة  إرسال 

 وكالة إنفاذ القانون التابعة لھا).

في   • یعیش  القانوني  الوالد/الوصي  أن  عقد   –أرلینغتون    منطقةإثبات 
 .اإلیجار الحالي أو اتفاقیة الرھن العقاري

السجالت المدرسیة الرسمیة من نظام مدرسي آخر أو بلد آخر، إن وجدت  •
 .ومتاحة

التي تشمل سجالت   • الطبیة  الذي    التطعیمالمعلومات  السل  وتوثیق فحص 
 (انظر المتطلبات الصحیة.) قبل الدخول.  اً شھر 12تم إجراؤه في غضون 

للحصول على معلومات إضافیة وجمیع النماذج الالزمة للتسجیل، انتقل إلى 
 .www.apsva.us ،مدارس آرلینغتون العامةفي موقع قسم "التسجیل" 

 المتطلبات الصحیة
 المتطلبات.مالحظة: لن یُسمح للطالب بالبدء في المدرسة دون ھذه 

 الفحص السریري 
البدني، إن    المطاعیمیجب تقدیم المعلومات الطبیة للطالب ( والفحص 

 اً شھر  12في غضون    سریريیوصى بإجراء فحص    وجد) إلى المدرسة.
الطالب یشارك   إذا كان  إال  إجراؤه  یلزم  بالمدرسة، ولكن ال  االلتحاق  قبل 

مطلوب وینبغي أن یسرد   التطعیموسجل    .المتوسطةفي ریاضات المدرسة  
وسنة   ویوم  مطعومشھر  حول   .كل  المعلومات  من  لمزید  أدناه  انظر 

 المطلوبة. المطاعیم
 متطلبات السل 

) السل  فحص  توثیق  خالل  TBیجب  االلتحاق    اً شھر  12)  قبل 
یجب إكمال فحص و/أو اختبار السل في الوالیات المتحدة أو في    بالمدرسة.

منشأة أمریكیة والتحقق منھ وتوقیعھ من قبل أخصائي طبي مرخص (أي 
یجب أن   طبیب أو ممارس تمریض أو ممرض مسجل أو مساعد طبیب).

تمت   وإذا  المخاطر،  وتقییم  األعراض،  مراجعة  الفحص  اإلشارة یتضمن 
(یشار  الدم  في  السل  اختبار  أو  الجلد  في  السل  اختبار  إما  نتائج  ذلك،  إلى 

 ").IGRAإلیھ عادة باسم "
 المطاعیم المطلوبة 

 حدیث قبل االلتحاق بالمدرسة. تطعیمیُطلب من الطالب تقدیم سجل 
 الصاعدون إلى:  طالب الصف السابعیحتاج 

 ) Tdapالكزاز/الدفتیریا/السعال الدیكي ( •
 ) MenACWYالمكورات السحائیة ( •
لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري (الجرعة األولى التي تعطى  •

السابع. الصف  دخول  من   قبل  "االنسحاب"  للوالدین  یمكن 
متطلبات فیروس الورم الحلیمي البشري من خالل عدم الحصول  

 على اللقاح.)
 إلى:  طالب الصف الثاني عشرارتفاع یحتاج 

 للمكورات السحائیة لقاح معزز  •
لاللتحاق  للتحصین  الدنیا  بالمتطلبات  مفصلة  قائمة  على  للحصول 
إلى  انتقل  بالمدرسة، 

on/requirementsvdh.virginia.gov/accinati / . 
أو  إلى الصحة  الدخول  بمتطلبات  المتعلقة  األسئلة  اإلجابة على  یمكن 
التطعیمات من قبل ممرضة الصحة العامة أو مساعد الصحة المدرسیة في 

-1651رلینغتون أو من قبل مكتب الصحة المدرسیة على  آكل مدرسة في  
228-703. 
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 المشاركة في األلعاب الریاضیة 
على  یجب  الدراسي،  العام  خریف  خالل  الریاضة  في  للمشاركة 

فحص   نموذج  إكمال  في    سریريالطالب  ومؤرخ  أو   1صالح  مایو 
المدارس    بعده. في  االستمارات  على    المتوسطةتتوفر  أو 

www.vhsl.org/forms/.   مدیر إلى  المكتملة  النماذج  تسلیم  یجب 
 األنشطة في مدرسة طفلك.

 نصائح ألولیاء أمور طالب المدارس الثانویة 
المدرسة   في  والجدیدة  المثیرة  التحدیات  لطالبك  المقبل  العام  سیجلب 

وقت  الثانویة، القادمة  األربع  الدراسیة  السنوات  ً وستكون  للنمو    ا
االستقالل. نطاق  وتوسیع  واالستكشاف  بعض   األكادیمي  تتضمن 

 النصائح المفیدة لدعم الطالب ما یلي: 
 في المدرسة وأنشطة طفلك التلمیذ. انخرط •
نظام  تأكد • لدیھ  الطالب  أن  والمسؤولیات   من  الواجبات  لتتبع 

 المدرسیة ووضع جدول زمني منتظم إلكمال الواجبات المنزلیة.
اھتمامك • التلمیذ.  أظھر  طفلك  عن   بدراسات  متكرر  بشكل  اسأل 

 تأكد من إنجاز كل شيء وفھمھ. الواجبات المنزلیة والمشاریع.
وراجع • المقدمة  اقرأ  المعلومات  تلمیذك  قسم   مع  أو  المدرسة  من 

ما ھو مطلوب   المدرسة. لمعرفة  المدرسة  إلى  العودة  لیلة  حضور 
 من الطالب.

 مع مستشار الطالب والمعلمین.  ابق على اتصال •
 الطالب على التعرف على مرشده. شجع •
 بانتظام.  تأكد من أن تلمیذك یذھب إلى المدرسة •
الطالب على متابعة اھتمامات جدیدة واالنخراط في الریاضة   شجع •

 والنوادي وبرامج التدریس، إذا لزم األمر.
 واعرف أین ھو/ھي في جمیع األوقات.  تعرف على أصدقاء الطالب •
متاح • أنك  متكرر  بشكل  طالبك  وكن   ذّكر  لالستماع،  أو  للمساعدة 

 ھناك عند الحاجة. 
األمور • أولیاء  اجتماعات  كیفیة   حضور  واستكشاف  المدرسة  في 

 التطوع في المدرسة. 
 في المدرسة.  تقدیر ومكافأة جھود الطالب باستمرار •

اإللكتروني للحصول على مجموعة واسعة   APSموقع  قم بزیارة  
موارد   ذلك:  في  بما  المعلومات،  األطفالمن  ریاض  من  -الصفوف 

عشر أكادیمیة الثاني  الدراسات،  برنامج  الرقمیة،  األجھزة  مساعدة   ،
تقاریر   بطاقات  للوالدین)،  مجانیة  (دورات  األمور  وزارة أولیاء 

 ، وأكثر من ذلك بكثیر. ي فرجینیاالتعلیم ف

   الدلیل 
 المدارس الثانویة 

Arlington Community High School 
 Dr. Barbara Thompsonالمدیر، 

S. Walter Reed Drive, 22204 800 ● 5350-228-703 
achs.apsva.us 

Wakefield High School 
 Dr. Chris Willmoreالمدیر، 

South Dinwiddie Street, 22206 1325 ●  6700-228-703 
wakefield.apsva.us 

Washington-Liberty High School 
 Antonio Hallالمدیر، 

North Stafford Street, 22201 1301 ● 6200-228-703 
wl.apsva.us 

Yorktown High School 
 Dr. Kevin Clarkالمدیر، 

Yorktown Boulevard, 22207 5200 ● 5400-228-703 
yhs.apsva.us 

 برامج ثانویة أخرى
Arlington Tech/Arlington Career Center   

 Margaret Chungالمدیرة، 
South Walter Reed Drive, 22204 816 ●  5800-228-702 

careercenter.apsva.us 
H-B Woodlawn Secondary Program   

 Dr. Casey Robinsonالمدیر، 
Wilson Boulevard, 22201  1601 ● 6363-228-703   

hbwoodlawn.apsva.us 
Langston High School Continuation Program   

 Dr. Philip “Chip” Bonarالمدیر، 
North Culpeper Street, 22207 2121 ● 5295-228-703 

hsc.apsva.us 
New Directions  ،المدیرDr. Philip “Chip” Bonar 

North Culpeper Street, 22207 2121 ● 2117-228-703 
newdirections.apsva.us 

Eunice Kennedy Shriver Program  
 )22-11، األعمار التربیة الخاصة(

 George Hewanالمدیر، 
Wilson Boulevard, 22201  1601 ● 6440-228-703 

shriver.apsva.us 
Thomas Jefferson High School for Science and 

Technology 
School: 6560 Braddock Road, Alexandria 22312  

tjhsst.fcps.edu 
 Jeremy Shughart المدیر،

Admissions Office: 8115 Gatehouse Road,  
Falls Church, Virginia 22042 ● 3770-423-571 

www.TJAdmissions.org 
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