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 2021أكتوبر                             أولیاء األمور الكرام،                                                                                                        

قریبتھانینا!   وسیبدأ  االبتدائیة  المدرسة  من  األخیر  العام  إلى  طفلك  وصل  ً لقد  المدرسة    ا إلى  نحن  آفي    والثانویة.  المتوسطةالرحلة  رلینغتون، 
اجتماعی الداعمة  المتوسطة  والمدارس  التعلم  في  إلشراكنا  المدرسة  اً محظوظون  مستوى  على  األخرى  األكادیمیة  الخیارات  من  العدید  جانب  إلى   ،

سیساعدك القیام بذلك في العثور على المدرسة التي تلبي نقاط القوة    .زةطفلك الممیأثناء دراستك للخیارات المتاحة، ضع في اعتبارك صفات    المتوسطة.
 واالھتمامات واالحتیاجات الفردیة لطفلك. 

ھذا ھو الوقت    الفرصة ألخذ لحظة إلعادة تعیین وإعادة التركیز على خطط الطالب للمستقبل.  واألسریتیح االنتقال إلى المدرسة المتوسطة للطالب  
لقد تعلم الطالب   .COVID -19قشة مع الطالب حول أھدافھم التعلیمیة وتطلعاتھم المھنیة، والتي قد تكون تغیرت منذ بدایة جائحة  المثالي إلجراء منا
تكون الكثیر خالل فترة الوباء؛ ربما اكتسبوا اھتمامات جدیدة أو أصبحوا غیر مھتمین بالمواضیع المفضلة، والتي یمكن أن    واختبرواالكثیر عن أنفسھم  

ً نحن ھنا لجعل االنتقال سلس في التخطیط لالنتقال القادم إلى المدرسة المتوسطة. عامالً   .واألسرقدر اإلمكان للطالب  ا
اللغة األجنبیة.  التحدثأشجعك على بدء   الریاضیات و/أو  إما في  أكادیمیة صارمة  أن    مع طفلك حول فرص االلتحاق بدورات   تشجیع النحن نعلم 

في    مادة الجبرتظھر األبحاث أن الطالب الذین یأخذون    یمكن أن یعزز التوقعات العالیة ویساعد في توجیھ طفلك للوصول إلى إمكاناتھ الكاملة.والدعم  
المتو الثان المدرسة  بعد  مساعیھم  في  للنجاح  ستعدھم  التي  الثانویة  المدرسة  في  المستوى  عالیة  والعلوم  الریاضیات  دورات  ألخذ  مستعدون  ویة.  سطة 

ي ف  الثانویة.  وبالمثل، یبدأ أخذ دورات اللغة األجنبیة في المدرسة المتوسطة في إعداد الطالب لدورات أكثر صرامة من الناحیة األكادیمیة في المدرسة
 جامعیة أثناء وجودھم في المدرسة الثانویة. وحدات دراسیةنھایة المطاف، یمكن أن یكسبھم ھذا العمل الدراسي 

من خالل النوادي والفنون والریاضة والموسیقى وما إلى    الالمنھجیةاألنشطة  تُعد    من المھم بنفس القدر تحقیق التوازن والحفاظ علیھ في حیاة طفلك.
ً ذلك، مفیدة حق  بتجربة مدرسیة متوسطة متوازنة. استمتاعھطفلك بشكل عام، وستضمن  عافیةل ا

في المدرسة المتوسطة، سیعمل مستشار المدرسة المعین مع طفلك لتطویر خطة أكادیمیة مدتھا    أرید أن أشجع مشاركتك النشطة في عملیة التخطیط.
تحدث مع مدیر   ل نسخة من الخطة األكادیمیة إلى المنزل لمراجعتھا ومساھمتك.سیتم إرسا  ست سنوات تعكس اھتماماتھم والدورات المطلوبة للتخرج.

الطالب    والمرشدالمدرسة   المتاح إلنجاز  الدعم  أعرب عنھا طفلك.وعافیتھوالمعلمین حول  التي  والتطلعات  األفكار  أن یركز كل ھذا   ، وشارك  یجب 
 .تواجدھم في مدارس آرلینغتون العامةالتخطیط بشكل مباشر على أھداف طفلك للتخرج والخطوة التالیة التي یتخذونھا بعد 

االستراتیجیة   الخطة  على  التعرف  على  العامةأشجعك  آرلینغتون  على   2024-2018  لمدارس  اإلنترنت  عبر  للمشاھدة  المتاحة 
www.apsva.us/engage.   وتوفر وداعمة،  ومنصفة  آمنة وصحیة  تعلیمیة  بیئات  في  واالزدھار  التعلم  الطالب  لجمیع  االستراتیجیة  الخطة  تضمن 

ً مجتمع  شامالً من شأنھ تمكین جمیع الطالب من النجاح. ا
ابحث   أو من خالل قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا.  http://www.apsva.usس آرلینغتون العامة على  ابق على اطالع بأحدث أخبار مدار

مع   "المشاركة  قسم  في  وقدم مالحظاتك  الحالیة  المجتمعیة  المشاركة  فرص  حول  معلومات  بAPSعن  الخاص  الویب  موقع  في  آرلینغتون "  مدارس 
ً زًءا حیویتعتبر مدخالت المجتمع والتعاون المنسق ج  .العامة من العملیة حیث تستمر مدارس آرلینغتون العامة في النمو واتخاذ القرارات التي ستشكل   ا

نحن نتطلع إلى العمل معكم في ھذه الشراكة لضمان أن تجربة المدرسة المتوسطة لطفلك في مدارس آرلینغتون العامة   مستقبل طالبنا بشكل إیجابي.
 ستكون ثریة وناجحة.

 
 یر واالحترام،مع خالص التقد

 
Dr. Francisco Durán, Ed.D. 

 المشرف
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.apsva.us/engage
http://www.apsva.us/


 

 خیارات مدرستك المتوسطة
 

في   القبول  الطالب  لجمیع  قبل   الحي  مدرسةضمن  من  المعینة 
التي   المحددة  الحضور/الحدود  خریطة   فیھا.  یقیمونمنطقة  (راجع 

إلى   انتقل  أو  الخلفي،  الغالف  على  المتوسطة  المدرسة  وحدود  مواقع 
العامةموقع   آرلینغتون  الویب    مدارس   /apsva.usعلى 

boundariesأ بالرقم  ،  اتصل  مدرسة    لتحدید  703-228-8000و 
لطفلك.)   مدرسة  الحي  على  للحصول  بطلب  التقدم  للطالب  یجوز 

النقل،   تقبل  مجاورة  مدرسة  إلى  نقل  أو  علىاختیاریة/برنامج    بناًء 
 إلى مجلس إدارة المدرسة. للمشرفالتحدیث السنوي 

 

 المدارس والبرامج االختیاریة
في   الطالب  برنامج    المنطقةجمیع  إلى  للتقدم   H - Bمؤھلون 

Woodlawn  .محددة،   الثانوي حضور/حدود  منطقة  على  تحتوي  ال 
منفصل قبول  وعملیة  سیاسة  مدارس   . ةولدیھا  طلب  تقدیم  علیك  یجب 

 H - Bللتقدم بطلب للحصول على    23-2022اختیاریة للعام الدراسي  
Woodlawn . 

برامج   فتح  اإلسبانياالنغمیتم  الجزئي  وبرامج   اس  في غونستون 
الدورة  في  التسجیل  خالل  من  مونتیسوري  في  الوسطى  السنوات 

لطالب   الذین آالتدریبیة  الحالیین  انغماس    رلینغتون  برنامج  أكملوا  قد 
ابتدائي. مونتیسوري  برنامج  أو  ابتدائي  إسباني  على    جزئي  یجب 

في   الجدد  من  آالطالب  أي  في  أو  طلب  رلینغتون  تقدیم  البرنامجین 
 .23-2022للحصول على مدارس اختیاریة للعام الدراسي 

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

للعام  المتوسطة  المدارس  خیارات  حول  المعلومات  من  لمزید 
تقل إلى  أو ان  703-228-8000، اتصل بالرقم  2023-2022الدراسي  

، مدارس آرلینغتون العامة" في موقع  وخیارات االنتقالقسم "الخیارات  
 .options-apsva.us/schoolعلى 

النقل  اإلعالمیة جلسات  ال وعملیة  للعام    المدرسیة 
 2023-2022الدراسي 

 

 والبرامج االختیاریةالمدارس 
للعام  برنامج  أو  اختیاریة  مدرسة  إلى  بطلب  للتقدم  الزمنیة  الفترة 

 .2022ینایر  21حتى  2021نوفمبر  1ھي  2023-2022الدراسي 
اإلنترنت  عبر  االختیاریة  والبرامج  المدارس  طلب  إكمال  یجب 

الساعة   في    4بحلول  المساعدة   .2022ینایر    21مساًء  للحصول على 
ال الطلب عبر اإلنترنت، یرجى االتصال بمركز الترحیب على  في إكم
موقع703-228-8000الرقم   زیارة  أو  العامة   ،  آرلینغتون   مدارس 

options-apsva.us/school 
 

 الحي إلى مدارس  االنتقال
للعام  الحي  من  نقل  على  للحصول  بطلب  للتقدم  الزمنیة  الفترة 

 .2022مارس  11حتى  2022فبرایر  21ھي  2023-2022الدراسي 
مساًء   4یجب إكمال طلب نقل الحي عبر اإلنترنت بحلول الساعة  

للحصول على المساعدة في إكمال الطلب عبر   .2022مارس    11في  
الرقم   على  الترحیب  بمركز  االتصال  یرجى  -228-703 اإلنترنت، 

موقع  8000 زیارة  أو  العامة،  آرلینغتون  اإللكتروني:   مدارس 
options-apsva.us/school. 

 

 المدرسیة ات اإلعالمیةالجلس
أولیاء األمور على حضور جلسة   مدرسیة في   إعالمیةیتم تشجیع 

برنامج. أو  اختیاریة  مدرسة  و/أو  الحي  الجلسات وتمكن    مدرسة 
المدارس، ومقابلة   اإلعالمیة المزید عن  العائالت من معرفة  المدرسیة 

 كل مدرسة. بھویةموظفي المدرسة، والحصول على إحساس عام 
كوفید جائحة  جلسات 19-بسبب  المدارس  جمیع  ستستضیف   ،

سیتم تسجیل جمیع الجلسات وإتاحتھا عبر اإلنترنت    افتراضیة.  إعالمیة
 .المباشرةبعد الجلسة 

جلس روابط  ً أیض  إعالمیةات  تتوفر  apsva.us/school-على    ا
 -information  -choices/school-school-options/middle

sessions/ 
 

 اإلعالمیةجلسات ال
Dorothy Hamm                             20  2022ینایر 

 مساءً  6:30                                  2910-228-703
Gunston                             19    7(اسباني)     2022ینایر 

 مساءً 
 7(انجلیزي)    2022ینایر    20                   6900-228-703
 مساءً 

Jefferson                                     7  2022ینایر 
 مساءً  7                               5900-228-703

Kenmore                         5  مساءً   7(اسباني)  2022ینایر 
 7(انجلیزي)    2022ینایر    12                   6800-228-703
 مساءً 

Swanson                                   12  2022ینایر   
 مساءً  6:30                             5500-228-703

Williamsburg                          12  2022ینایر      
 مساءً  7                             5450-228-703

H-B Woodlawn                       11  2022ینایر                   
 مساءً  7                             6363-228-703
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 العامة  مدارس آرلینغتون المتوسطة
DOROTHY HAMM MIDDLE SCHOOL 

 Ellen Smithالمدیر، 
2910-228-703 

dorothyhamm.apsva.us 
4100 Vacation Lane، 22207فرجینیا  رلینغتون،آ 

 

مدرسة    Dorothyتقع 
Hamm   في المتوسطة 
وھي  Cherrydaleمجتمع    ،

آ  ىأول رلینغتون مدارس 
في  ال  ةالعام تم  حي  المتوسطة 

عام   منذ  في    .1994افتتاحھا 
 حین أن  

عام  األصلي  المبنى   في  منھ  االنتھاء  وتزوید  1951تم   ،Dorothy 
Hamm   بممرات واسعة، وفصول دراسیة مشرقة، وأرضیات تیرازو

داخلھ مؤخر ملونة لیشمل خزائن جدیدة،    اً جمیلة، وتم تحدیث  ولمسات 
للفنونال   على مبتكرة  دراسیة    ، األعمال  إدارة  وتعلیم  ،جدار، ومساحات 

 .ینوعلوم األسرة والمستھلك  ،تعلیم التكنولوجيالو
صالة  المبنى  من  الغربي  الجانب  على  المكتملة  اإلضافة  وتشمل 

للصحة/اللیاقة    إضافیة،ریاضیة     خزانات،وغرف    البدنیة،ومساحة 
جدار    رائعة،ومكتبة   مع  للطالب  عامة    فصالً   15و  إعالمي،ومنطقة 

ً دراسی ً إضافی  ا ذلك    ا في  حدیثة.  3بما  علمیة  دراسیة  مل تش  فصول 
ممشى یحتفل بالطالب وأفراد    إلى  المناظر الطبیعیة المحیطة باإلضافة

األصلي   المبنى  دمجوا  الذین  األربعة  الطالب  حول  ویثقفھم  المجتمع 
“Stratford Jr. High”  1959في عام . 

اسم    ُسمیت وھي ”Dorothy M. Bigelow Hamm“على   ،
الحقوق المدنیة في ، وأم وناشطة في مجال  Halls Hill  سیدة تقیم في

ویسعى موظفو ھذه المدرسة المتوسطة إلى مواصلة عملھا   آرلینغتون.
لضمان اإلنصاف والوصول إلى تعلیم ممتاز لجمیع الطالب من خالل 
باللغات.  وغنیة  صلة  وذات  دقیقة  تعلم  تجارب  في  الطالب   إشراك 
باستخدام ممارسات التدریس التي تركز على الطالب والتي تركز على  
وخلق  الطالب،  صوت  وتقدیر  الدراسي،  الفصل  في  االختیار  دمج 

المعلمون   یقومتجارب تعلم حقیقیة من خالل المحطات وورش العمل،  
العامةمنھج  بتمییز   آرلینغتون  الفردیة   مدارس  التعلم  احتیاجات  لتلبیة 

 للطالب.
 

االستراتیجیة   الخطة  جنبآ  لمدارستنص  العامة،  ً رلینغتون  إلى   ا
المراھقین حول  األبحاث  مع  مع    ،جنب  اإلیجابیة  العالقة  أن  على 

 Dorothyفي    شخص بالغ في المدرسة یمكن أن تكون مفتاح النجاح.
Hamm،    ھو المدافع األول عن الطفل.  (استشارة المعلم)یُعتبر المعلم 

سیرحبون بالطالب، ویساعدون الطالب على تطویر شعور باالنتماء،  
للطالب ویسھلون مھار األكادیمي  األداء  الطالب، ویراقبون  تنظیم  ات 

المعلم أمر  ویدعمونھ. أولیاء األمور مع ھذا  ً حیوی  اً تعد شراكة  لمھمة    ا
المدرسة المتمثلة في جعل سنوات المدرسة المتوسطة "أفضل سنوات"  

 لكل طالب.
 
 

GUNSTON MIDDLE SCHOOL 
مستوى    الغمربرنامج   على  اإلسباني  سنوات    المنطقةالجزئي  وبرنامج 

 مونتیسوري المتوسطة 
  Dr. Lori Wigginsالمدیرة، 

 (فاكس)  9183-519-703 ● 6900-228-703
gunston.apsva.us 

2700 South Lang Street, 22206 فرجینیا ,آرلینغتون   
 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

المتوسطة    Gunstonمدرسة  
استثنائیة  متوسطة  مدرسة  ھي 

المتحدة.ب  شبیھة تعتبر   األمم 
برامج    جونستون لثالثة  موطن 

متمیزة ولكن مترابطة، برنامج  
جزئي،    غمر برنامج  إسباني 

 للسنوات   مونتیسوري
التقلیدیة.المتوسطة،   المتوسطة  المدرسة  ذلك،    وبرنامج  إلى  باإلضافة 

 . دولة مختلفة ممثلة في ھیئة الطالب المتنوعة للغایة 50ھناك أكثر من 
 

في   أن یحاول كل طالب  المتوقع  أكثر   المدرسةمن  الحصول على 
من   عدد  أكبر  على  الحصول  أجل  من  صرامة  الدراسیة  الدورات 

بعدھا. وما  الثانویة  للمدارس  أن    الخیارات  ھو  الطالب    یغادرالھدف 
یحتاجونھا    Gunstonمدرسة   التي  والمواھب  المھارات  مع  المتوسطة 

ا المدرسة  في  ناجحین  وخارجھا.لیكونوا  في    لثانویة  الموظفون  یعمل 
Gunston    كل طالب وكل والد وكل عضو من   –مع المجتمع المدرسي

جو   فيلتحقیق ھذه األھداف من خالل التعاون    –أعضاء ھیئة التدریس  
 یعزز االحترام والتفاھم. 

 Gunstonباإلضافة إلى برنامج أكادیمي صعب، لدى الطالب في  
البرامج   یمكن    الالمنھجیةالعدید من  التي  المشتركة  المنھجیة  واألنشطة 

بینھا  االختیار یتمتع    االجتماعي والعاطفي والفكري.  م دعم تطورھل  من 
خیار   ولدیھم  المدارس  بین  القوى  ألعاب  في  المشاركة  بخیار  الطالب 

ً نادی  25اختیار أكثر من   ً مختلف  ا إلى  باإلضافة    وأنشطة ما بعد المدرسة.   ا
مدرسة   فإن  االستخدام جذلك،  مشتركة  منشأة  ھي  المتوسطة  ونستون 

الحدائق والترفیھ في   رلینغتون، والتي ترعى  آ  منطقةبالشراكة مع قسم 
ً برنامج ً ترفیھی ا  للمراھقین بعد المدرسة. ا

ً أیض  Gunstonلدى   على   ا حائز  رفیع  وتكنولوجیا  فنون  برنامج 
الف  جوائز. الذین یشاركون في  ن والدراما والموسیقى وصحافة  الطالب 

باستمرار تكریمھم  تم  مستوى    الفیدیو  وعلى  المحلیة  المسابقات  في 
ومواھبھم. الجاد  لعملھم  من   الوالیة  العدید  المعلمین  بین  التعاون  یخلق 

الفرص للطالب لدمج محتوى الدورة مع الخیارات االختیاریة لتجارب 
   التعلم الفریدة واإلبداعیة.

الموظفو في  یكرس  المتمیزون  فرص   Gunstonن  لخلق  أنفسھم 
أكادیمی یتحدون  الذین  للطالب  ً تعلیمیة  الفكري.  ا الفضول   ویحفزون 

یجعل  مما  والمدرسة،  البیت  بین  التعاون  روح  من  الطالب  ویستفید 
Gunston  مكان ً األطفال.  ا جمیع  فیھ  مدرسة    ینجح   Gunstonفي 

 المتوسطة، السعي: النجاح!
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 H-B WOODLAWN SECONDARY PROGRAM 
 المنطقة برنامج على مستوى 

 Dr. Casey Robinsonالمدیر، 
 (فاكس)  0317-558-703 ● 6363-228-703

hbwoodlawn.apsva.us 
 22201رلینغتون، فیرجینیا آویلسون بولیفارد،  1601

 

 

برنامج    H - Bیلتزم 
Woodlawn    الثانوي

ركائز:   رعایة  بأربعة 
 الذاتي، والحكم    ،المجتمع

الموجھ   واإلنصاف، والتعلم 
ً ذاتی المؤتمرات  .ا خالل    من 

 التي یقودھا  والنوادي
ومعلم    الطالب، طالب  لكل  یكون  حیث  األسبوعیة،  المدینة  واجتماعات 

الحاضرین   األمور  متساویةوأولیاء  معأصوات  المجتمع  یعمل   ، ً   ا
مع   ومتابعتھا  التعلیمیة  أھدافھم  تطویر  على  الطالب  جمیع  لمساعدة 

 تطویر الشعور باالنتماء. 
 H - B Woodlawnاختیار الطالب ھو التركیز الرئیسي لبرنامج  

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

الصف    السادسالصف   للعمل    .الثاني عشرإلى  العرض  ھذا  من  لتقدیم 
الحریة قیمة أجل  وتعلم  لطالبھا،  الحسنة  النوایا  في  المدرسة  تثق   ،

اختیار "كلمة  1971في عام    الشخصیة.  المسؤولیة تم  تكفي"    للحكماء، 
 كشعار للمدرسة لتعكس ارتباط الحریة بالمسؤولیة.

في   بالبرنامج  طالب  كل  بدرجات   H - B Woodlawnیلتحق 
الذاتي. والدافع  االستقاللیة  كأفراد،    متفاوتة من  الطالب  مع  الكلیة  تعمل 

السیطرة  في مجموعات صغیرة، وكمستویات صفیة   لتمكینھم من زیادة 
التعلیمي. برنامجھم  برنامج  على  ً أیض  H - B Woodlawn  یُلبي    ا

ھذا یضمن    ،المعلم  ُمرشداحتیاجات الطالب الفردیین من خالل برنامج  
 األسربالغ في المبنى وأن جمیع  شخص  برنامج أن كل طالب متصل بال

محددة. اتصال  نقطة  المعلمون    لدیھا  ایعمل  مع   لفنیونوالمساعدون 
لضمان حصول كل طالب على ما یحتاجھ للوصول إلى إمكاناتھ   األسر

 األكادیمیة واالجتماعیة. 
خریجي   تزوید  ھي  التواجد   H - B Woodlawnمھمتنا  بتجربة 

یقدّ  مجتمع  في  المدرسة والتعلم  بعد  الحیاة  مع  للتعامل  ویعدھم  أفراده  ر 
مع التزام قوي بالتعلم   الثانویة بفھم ناضج وواقعي لمصالحھم وقدراتھم،

 .المتأصلةلقیمتھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THOMAS JEFFERSON MIDDLE SCHOOL 
 مدرسة دولیة لبرنامج البكالوریا الدولیة للسنوات المتوسطة

 Keisha Bogganالمدیرة، 
 (فاكس)  3744-979-703 ● 5900-228-703

jefferson.apsva.us 
125 South Old Glebe Road ،22204رلینغتون، فیرجینیا آ 

 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 
 Thomas Jeffersonمدرسة   

برنامج   ھي  البكالوریا المتوسطة 
المتوسطة   ةدولیال للسنوات 

IBMYP  ،قبل   ُمرخصة من 
الدولیة   البكالوریا   IBOمنظمة 

 .2007ربیع عام  في
یعزز   عالمي  أكادیمي  ببرنامج  الطالب  لتعریف  البرنامج  تصمیم  تم 

النقدي. والتفكیر  للتعلم  التخصصات  متعددة  برنامج   األسالیب  باعتباره 
الدولیة الوح  البكالوریا  المتوسطة  في  للسنوات  یوفر آید  فإنھ  رلینغتون، 

إطار مدى    اً للطالب  التعلم  مھارات  إلى  باإلضافة  األكادیمي  للتحدي 
ً یقدم ھذا البرنامج "نھج  الحیاة. ً تعلیمی  ا یشمل المواد المدرسیة التقلیدیة،   ا

 ولكنھ یتجاوزھا". 
وفي  الخدمیة؛  واألنشطة  المجتمعیة  المشاریع  في  الطالب  یشارك 

المشاریع المجتمعیة، وفي مھرجان دولي؛ وفي معرض للعلوم،  معرض  
تعلیم اللغات العالمیة   Thomas Jefferson  تقدم  وفي یوم دولي لألفالم. 

ً وجھ السادس.   ا الصف  في  اختیاریة  كبدایة  في یعقد    لوجھ  الطالب 
Thomas Jefferson  الطالب،  مؤتمرات الطالب   یقودھا  یقود  حیث 

مع   أموالمناقشة  حول  الوصي    / رھمأولیاء  االستشاري  المواد  والمعلم 
 . األكادیمیة

عام   طالب  2019في  تقدیر  تم   ،Thomas Jeffersonمحلی اً ، 
ً ووطنی وتفانیھم.ا الجاد  عملھم  على  التقدیر   ،  ھذا  على  األمثلة  تشمل 

تصمیم    على   الحصول  مسابقة  في  األول  ؛ SchoolsNEXTالمركز 
في   األول  بالمركز  ؛  PSAمسابقة    !APS HEADS upالفوز 

على  وحدات وكسب    Mid-Atlanticلمعلم  ا  امتیازجائزة    الحصول 
قیاسیة.  دراسیة بأرقام  االمتحان  طریق  طالب    عن   Thomasشارك 

Jeffersonأیض ً معرض    ا والھندسة   NOVAفي  للعلوم  اإلقلیمي 
أبط النموذجي، وكانوا  المتحدة  لعام   المناطقال مصارعة  ومؤتمر األمم 

2018. 
ً نھج  Thomas Jeffersonقدم  ت للتعلم    ا الطالب  على  یركز 

المرنة    المستمر. والجدولة  التخصصات  متعدد  الجماعي  العمل  یعد 
المعلم المدرسة. -وبرنامج  برنامج  من  یتجزأ  ال  جزًءا  یعمل   المرشد 

باستمرار على إنشاء   Thomas Jeffersonالموظفون الدینامیكیون في  
یتم   حیث  ومنتج  مثیر  متوسط  مدرسي  الطالب   رعایةبرنامج  جمیع 

الممكنة. المستویات  أعلى  لتحقیق  مدرسة    وتحدیھم   Thomasفي 
Jefferson    بالتعلم معالمتوسطة، نؤمن ً لفھم وتحسین أنفسنا ومستقبلنا    ا

 وعالمنا.
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KENMORE MIDDLE SCHOOL 

 العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات.) STEMمدعومة بـ (
 التركیز على الفنون وتكنولوجیا االتصاالت 

 David McBrideالمدیر، 
 (فاكس)  3069-998-703 ● 6800-228-703

kenmore.apsva.us 
200 South Carlin Springs Road ،22204رلینغتون، فیرجینیا آ 

 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

 Kenmoreمدرسة  
تركز   مدرسة  ھي  المتوسطة 

والتكنولوجیا   الفنون  یتم  على 
بواسطة   STEAM  تشغیلھا 

التكنولوجیا  ،  (العلوم
والفن   والھندسة 

  تحسین یتم    والریاضیات).
خالل  من  األكادیمي  المنھج 

 تعلم حیث المناھج المبتكرة لل
في  والتكنولوجیا  الفن  تدمج  التي  المشتركة  المھام  على  الطالب  یعمل 

خاللم  بتركیزھا Kenmore  تحتفل  التدریس. مدار   ن  على  العروض 
السنوي،  المقھى  إلى  باإلضافة  والرقص،  والدراما  للموسیقى  العام 

 وعرض الفن والجاز، ولیلة العلوم، ومھرجان التركیز. 
طالب   المستوى   Kenmoreفاز  على  المدرسیة  الفنون  بجوائز 

وتنافسوا    فرجینیا؛الوطني؛ وقدموا أبحاثًا علمیة إلى أكادیمیة العلوم في  
وحصلوا على أعلى    الالتیني؛بقات الخطابیة واالمتحان الوطني  في المسا

الشرف والجوقة    مراتب  الموسیقیة  للفرقة  الموسیقیة  المھرجانات  في 
 العدید من مشاریع خدمة المجتمع.  وأنجزوا واألوركسترا؛

تركیز   والعشرین   Kenmoreتطور  الخمس  السنوات  مدى  على 
لتشجیع الطالب على استكشاف   STEAMالماضیة ویشمل اآلن شھادة  

بـ   المتعلقة  والخبرات  األنشطة    STEAMالموضوعات  خالل  من 
مثل  الالمنھجیة  ،First Robotics  ،Kenmore Cougar News ،

 فصول. ACT IIو
إشراك    Kenmoreتُعتبر   یتم  حیث  شامل  مدرسي   األسر مجتمع 
عمل    وتقدیرھا. ورش  المدرسة  الدعم    الوالدینتستضیف  ومجموعات 

مع   في    رابطةبالتعاون  والمعلمین  المدرسة.   Kenmoreاآلباء    وقسم 
على   التركیز  الخدمة    االجتماعي  النموویتم  خالل  من  والعاطفي 

 المجتمعیة والعمل التطوعي. 
نھج المدرسة  ً تستخدم  (اً  منھجی  ا اإلیجابي  السلوك   ). PBISلتعزیز 

مجمو خالل  من  األكادیمي  التدخل  دعم  مرنة یتم  استشاریة  عات 
 للمعلمین، باإلضافة إلى مواد اختیاریة إضافیة ودعم ما بعد المدرسة.

وبرامج   Kenmore  منشأةستضیف  ت المدرسیة  البرامج  من  العدید 
، مثل حصاد األحالم: احتفال بالثقافة دمجالمناطق التي تحتفل بالتنوع وال

البرامج الخاصة،    الدمجاإلسبانیة، والتجمع الحماسي لثورة   للطالب في 
 والقراءة السنویة لألمریكیین من أصل أفریقي. 

عام   في  لتجدیدات  المبنى  مختبر   2017خضع  اآلن  تشمل  والتي 
الدراسیة  والفصول  والروبوتات،  التصمیمي  للتفكیر  جدید  تصنیع 

حدیثلواسعةا مجھزة  األغراض  متعددة  وغرفة   ، ً إضافیة  ا ومساحة   ،
 لفصول التربیة البدنیة، وغرفة نادي مجتمعي. 

 

SWANSON MIDDLE SCHOOL     
 2020 جائزة التحسین المستمر لمجلس التعلیم

 2018التعلیمي جائزة محافظ للتمیز 
 2018 ،2016التعلیم جائزة التمیز لمجلس فرجینیا، 

 2019، 2017، 2014فرجینیا، جائزة اإلنجاز المتمیز لمجلس التعلیم 
 Renée Harberالمدیرة، 

 (فاكس)  2775-536-703 ● 5500-228-703
swanson.apsva.us 

5800 N. Washington Blvd،. 22205فیرجینیا  رلینغتون،آ 
 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

مدرسة    Swansonاحتفلت 
السنویة  بذكراھا  المتوسطة 
ینایر   في  والثمانین  الثانیة 

جسد شعارنا للمنح ت، و2021
الروح~ خدمة  ، الدراسیة~ 

من  لواستمراراً   طویل  تقلید 
 للطالب أثناء الدعم الناجح 

   تعلمھم ونموھم.
واالجتماعي  الجسدي  النمو  احتیاجات  بتلبیة  مدرستنا  مجتمع  یلتزم 

المتوسطة. المدرسة  لطفل  والفكري  لدینا یقوم    والعاطفي  التدریس  طاقم 
متعددة   الفرق  تدریس  وتعزیز  المرنة، بتقییم  والجدولة  التخصصات، 

وخیارات الدورة االستكشافیة، وبرنامج ،  ستشاري للمعلمیناالبرنامج  الو
المكثف إلى  الالمنھجي  الریاضة  من  تتراوح  أنشطة  یتضمن  والذي   ،

ھداف أل  مع مراعاة متأنیة  اتالتعلیم  مع  Swanson  تتعامل   الروبوتات.
لطال الثقافي  بالتنوع  وتحتفل  طالب  لكل  التعلم  تُ   بنا.التعلم  فرص  شرك 

مع   والتكیف  المشاكل،  المعلومات، وحل  وفھم  تحلیل  كیفیة  في  الطالب 
یكونوا أعضاء   الحیاة بأن  التغییر، وأن یصبحوا متعلمین ملتزمین مدى 

 منتجین في المجتمع العالمي.
معلمو   یتعاون  احترافي،  تعلیمي  ً أسبوعی  Swansonكمجتمع  مع   ا

م على  للبناء  البعض  لتلبیة  بعضھم  التعلیم  وتخصیص  الطالب  یعرفھ  ا 
 احتیاجات جمیع الطالب. 

أنفسھم لتحسین ممارستھم    Swansonیكرس المعلمون والموظفون في  
باستمرار ویشاركون  إلرشاد   المھنیة،  مصمم  ھادف  مھني  تطویر  في 

والتي تحفز فضول الطالب الفكري، جذبھم،  الطالب في األنشطة التي ت
 . ناقدینتنتج مفكرین و

األكادیمي   Swansonتقدر   النجاح  لضمان  والدینا  مع  شراكتھا 
النجاح ھو جھد مجتمعي    ،Swansonفي    للطالب.  الشاملواالجتماعي  

نحن أدمیرال   ویتألف من الطالب وأولیاء األمور والمعلمین والموظفین.
Swanson! 
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WILLIAMSBURG MIDDLE SCHOOL 
 2017 ،2015  التعلیمي،جائزة المحافظ للتمیز 

 2019 ،2018 ،2014 التعلیم،جائزة التمیز لمجلس فرجینیا، 
 Bryan Boykinالمدیر، 
 (فاكس)  2870-536-703 ● 5450-228-703

williamsburg.apsva.us 
3600 North Harrison Street, 22207 فرجینیا ,آرلینغتون 

 ھذه المدرسة بالكامل من قبل كومنولث فرجینیا. تم اعتماد 

 

 Williamsburgمدرسة  
عام   في  المكرسة  المتوسطة، 

یتجزأ  1955 ال  جزء  ھي   ،
القوي  التعلیمي  البرنامج  من 

على سُ   رلینغتون.آفي   میت 
المدن   أكثر  من  واحدة  اسم 
الوالیات   في  التاریخیة 

 المتحدة، وتسعى المدرسة 
ھذا التراث القوي من خالل الحفاظ على أفضل    جاھدة للعیش على إرث

  ما سبق وقیادة الطالب نحو المستقبل.
العالیة  التعلم  ومستویات  والوصول  المساواة  مدرستنا  مجتمع  یقدّر 

والموظف  للجمیع. التدریس  ھیئة  أعضاء  الطالب ویعمل  مع  المتفانون  ن 
االبتدائیة   داخل وخارج الفصل الدراسي لتوفیر انتقال ناجح بین المدرسة

خالل   Williamsburgعد  تُ   والثانویة. من  العالي  للتعلیم  الطالب 
والطالب    بالتنوع،االحتفال   الموظفین  وتزوید  الشخصیة،  تعلیم  وتنفیذ 

 الحادي والعشرین. بتكنولوجیا القرن
ل األكادیمي  البرنامج  متعدد  لمدرسة  یتكون  فریق  نھج  من 

للتعلم   الصف  مستوى  على  النمو التخصصات  للطالب  یمكن  حیث 
ً أكادیمی ً واجتماعی  ا یمكن أن یعزى النجاح األكادیمي للمدرسة   اً.وعاطفی  ا

و  الشخصي  والتعلم  المتمایز  بالتعلیم  التزامنا  إلى  كبیر  حد  مجتمع  إلى 
على   یُركز  الذي  المھني  والمستشارون .  الطالبالتعلم  المعلمون  یعمل 
تمنحھم  التي  تعلیمیة للطالب  ال  الخبراتواإلداریون بشكل تعاوني لتوفیر  

أعضاء   لیصبحوا  التفكیرالفرصة  في    عمیقي  ومساھمین  ومنتجین 
 الشخصیة. الھتماماتھمالمجتمع من خالل االستكشاف الموجھ 

الطالب البرنامج  ال  یعكس اھتمامات  المدرسة  بعد  لما  مكثف 
وخدمة   واحتیاجاتھم. والروبوتات  األكادیمي  اإلثراء  األنشطة  تشمل 

الطالب.الم یقودھا  التي  األخرى  والنوادي  أیض  جتمع  المدرسة  ً تقدم   ا
باإلضافة    بین المدارس. ومجموعة واسعة من الریاضات داخل المدرسة  

حیث یتم    الفنون الجمیلة برنامج  ب  المدرسةإلى األلعاب الریاضیة، تتمتع  
الطالب   على  تكریم  المحلي   المتفوقھم  إنجازباستمرار  المستوى  على 

 ومستوى الوالیة.
تطویرجاھدة    Williamsburgتسعى   الحیاة    إلى  مدى  المتعلمین 

ثقافی والحساسین  المدني  التفكیر  ذوي  من  ھم  ً الذین  آمنة  ا بیئة  في   ،
 وداعمة. 

 تسجیل طفلك في المدرسة المتوسطة 
 

 الحالیون  آرلینغتونطالب 
 التخطیط األكادیمي/المقررات الدراسیةاختیار 

یزور  المتوسطة،  المرحلة  إلى  االبتدائیة  المرحلة  من  االنتقال  ولتسھیل 
مستشارو المدارس المتوسطة المدارس االبتدائیة لاللتقاء بطالب الصف  

مارس. وأوائل  فبرایر  أواخر  في  اإلعالمیةتساعد    الخامس   الجلسات 
  أولیاء األمور في التخطیط األكادیمي وفھم دورات المدارس المتوسطة. 

المتوسطة   للمدرسة  الدراسات  برنامج  في   ،23-2022یقدم  المتاح 
المناھج والخدمات على  فبرایر، معلومات عامة ومحددة حول عروض 

المتوسطة. المدرسة  مع    مستوى  الخامس  الصف  في  تلمیذ  كل  سیعمل 
الفصل ومستشار   المدرسة وأولیاء األمور الختیار دورات للصف  معلم 

) والموافقة علیھ من قبل CRFنموذج طلب الدورة (  تعبئةسیتم    السادس.
المتوسطة.  الوالد المدرسة  إلى  خطة   وإرسالھ  بتطویر  الطالب  یقوم 

لمدة   إلى    6–4أكادیمیة  المتوسطة تتبعھم  المدرسة  سنوات على مستوى 
الثانویة. فردیة وتحدد مسارخطة كل طال   المدرسة  المتطلبات    اً ب  لتلبیة 

یتم تحدیث الخطة كل عام من   الصارمة إلعداد الطالب للمدرسة الثانویة.
 بشدة یتم تشجیع الوالدین    قبل الطالب خالل اجتماع مع مستشار المدرسة. 

المشاركة. األكادیمي،   على  التخطیط  عملیة  حول  المعلومات  من  لمزید 
 .apsva.us/academicplanningتفضل بزیارة 

 
 الطالب الجدد 

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

في  .  703-228-7663  ) علىLSRCبمركز تسجیل الخدمات اللغویة (
في   المتوسطة  المدرسة  في  بالتسجیل  قم  األخرى،  الحاالت  جمیع 

فیھا. طفلك  قبول  تم  التي  المدرسة  في  أو  من    منطقتك،  المزید  یتوفر 
 . / registration -apsva.us/ lsrc /studentالمعلومات على 

 
 الوثائق الالزمة لتسجیل طفلك 

القانوني    • واسمھ  الطفل  عمر  شھادة   –إثبات  من  مصدقة  نسخة 
النسخة    الوالدة تقدیم  تعذر  إكمال  المصدقة(إذا  فیجب  خطیة.،   شھادة 
ل العامة  یحق  آرلینغتون  وكالة مدارس  إلى  اإلقرار  من  نسخة  إرسال 

 إنفاذ القانون التابعة لھا).
في    • یعیش  للطالب  القانوني  الوصي  أو  الوالد  أن  رلینغتون:  آإثبات 

 . عقد اإلیجار الحالي أو اتفاقیة الرھن العقاري
بلد آخر، إن  السجالت المدرسیة الرسمیة من نظام مدرسي آخر أو    •

 . وجدت ومتاحة
الطالب    • تسجیل  الطالب.  معبأة استمارة  مدرسة  إلى  ھذا    ومقدمة 

على   أو  أرلینغتون  في  مدرسة  أي  في  متاح   /apsva.usالنموذج 
registration 

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

 . الصحیة)
 

للحصول على معلومات إضافیة وجمیع النماذج الالزمة للتسجیل، انتقل  
موقع   في  "التسجیل"  قسم  العامةإلى  آرلینغتون  ، دارس 

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

 
 الفحص السریري 

والفحص البدني، إن  المطاعیمیجب تقدیم المعلومات الطبیة للطالب (
المدرسة.  إلى  فحص    وجد)  بإجراء  غضون    سریريیوصى   12في 

قبل االلتحاق بالمدرسة، ولكن ال یلزم إجراؤه إال إذا كان الطالب   اً شھر
المتوسطة. المدرسة  ریاضات  في  مطلوب   التطعیموسجل    یشارك 

 انظر أدناه لمزید من  .الیوم والشھر والسنة لكل مطعوموینبغي أن یسرد  
 المطلوبة. المطاعیمالمعلومات حول 

 متطلبات السل 
) السل  فحص  توثیق  خالل  TBیجب  االلتحاق   اً شھر  12)  قبل 

یجب إكمال فحص و/أو اختبار السل في الوالیات المتحدة أو    بالمدرسة.
طبي  أخصائي  قبل  من  وتوقیعھ  منھ  التحقق  ویتم  أمریكیة  منشأة  في 

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

اختبار  أو  الجلد  في  السل  اختبار  إما  نتائج  ذلك،  إلى  اإلشارة  تمت  وإذا 
 "). IGRAشار إلیھ عادة باسم "السل في الدم (یُ 

 

 المطلوبة  المطاعیم
  ث قبل االلتحاق بالمدرسة. محدّ   تطعیمیُطلب من الطالب تقدیم سجل  

 طالب الصف السابع إلى: ارتفاع باإلضافة إلى ذلك، یحتاج 
 ) Tdapالكزاز/الدفتیریا/السعال الدیكي ( •
 ) MenACWYالمكورات السحائیة ( •
التي  • األولى  (الجرعة  البشري  الحلیمي  الورم  فیروس  لقاح 

الساب الصف  دخول  قبل  "االنسحاب"   ع.تعطى  للوالدین  یمكن 
عدم  بمجرد  البشري  الحلیمي  الورم  فیروس  متطلبات  من 

اللقاح. على  لحالة   الحصول  شھادة  أو  خطاب  وجود  یلزم  ال 
 "إلغاء االشتراك ".)

لمتطلبات   األدنى  بالحد  مفصلة  قائمة  على  لاللتحاق   التطعیمللحصول 
زیارة   یرجى   .www.vdh.virginiaبالمدارس، 

gov/immunization/requirements/ 
أو  الصحة  إلى  الدخول  متطلبات  حول  األسئلة  على  اإلجابة  یمكن 

ضة الصحة العامة أو مساعد الصحة المدرسیة في  من قبل ممر  المطاعیم
على   المدرسیة  الصحة  مكتب  قبل  من  أو  أرلینغتون  في  مدرسة  كل 

1651-228-703 . 
 

 المشاركة في األلعاب الریاضیة 
على  یجب  الدراسي،  العام  خریف  خالل  الریاضة  في  للمشاركة 

  مایو أو بعده.   1صالح ومؤرخ في    سریرينموذج فحص    تعبئةالطالب  
على أو  المتوسطة  المدارس  في  االستمارات    تتوفر 

www.vhsl.org/forms/.    تسلیم مدیر   المعبأة  االستماراتیجب  إلى 
 األنشطة في مدرسة طفلك.

 برنامج تسجیل الوصول  في تسجیلال معلومات 
 

 ؟Check-Inما المقصود 
األصول  بناء  أنشطة  یوفر  المدرسة  بعد  لما  یومي  برنامج  ھو 
والثامن  والسابع  السادس  الصفوف  لطالب  لإلشراف  الخاضعة 

یعمل ھذا البرنامج في جمیع األیام الدراسیة المجدولة بانتظام    المسجلین.
من المدرسة   راف الطالبانصفي جمیع المدارس المتوسطة الخمس من  

 مساًء.  6حتى الساعة 
أو   البرنامجیوفر   االسترخاء  أو  للدراسة  إیجابیة  بیئة  للطالب 

األنشطة. من  متنوعة  مجموعة  في  أیض  المشاركة  للطالب  اً یمكن 
المدرسة،   بعد  بانتظام  المجدولة  المدرسة  أنشطة  من  أي  في  المشاركة 

أن یقوم جمیع   البرنامجومع ذلك، یتطلب    الداخلیة. مثل البرامج والنوادي  
نشاط   إلى  الذھاب  قبل  البرنامج  مشرف  مع  الخروج  بتسجیل  الطالب 

  مدرسي وتسجیل الدخول عند عودتھم.
البرنامج    للرسوم  وبالنسبة المسجلین في  للطالب  ھي على  فالشھریة 

 مقیاس متدرج، على أساس دخل األسرة.
 

 عملیة التسجیل
التس عام  یبدأ  ربیع  في  على   2022جیل  اإلنترنت  عبر 

apsva.us/extday.   في والتسجیل  الكمبیوتر  إلى  الوصول  یتوفر 
  المكتب المركزي للیوم الممتد.

للیوم  المركزي  بالمكتب  االتصال  یرجى  المعلومات،  من  لمزید 
-228-6069على الرقم    أو  extended.day@apsva.usالممتد على  

في  .  703 الممتد  للیوم  المركزي  المكتب  السیفكس،یقع  تعلیم   مركز 
Washington Blvd 2110 22204 فرجینیا ,آرلینغتون . 

 

 نصائح ألولیاء أمور طالب المدارس المتوسطة 
 

وقت القادمة  الثالث  الدراسیة  السنوات  ً ستكون  األكادیمي   ا للنمو 
والعاطفیة   الجسدیة  والتغیرات  المتنامي،  واالستقالل  واالستكشاف، 

 لطفلك.
 في حیاة طفلك، التزم بما یلي: اً لضمان أن تظل الشخص األكثر تأثیر

 المشاركة في أنشطة المدرسة والمنھج المشترك.  •
الواجب  • إدارة وقت  بدراسات طفلك وساعد طفلك في  أظھر االھتمام 

 .المنزلي
وحضور  • دوري  بشكل  والمعلمین  المدرسة  بمستشاري  االتصال 

 مؤتمرات اآلباء والمعلمین. 
 تأكد من أن طفلك یذھب إلى المدرسة بانتظام.  •
 شجع طفلك على متابعة اھتمامات جدیدة وتكوین صداقات جدیدة. •
 تعرف على أصدقاء طفلك وأین ھو/ھي في جمیع األوقات.  •
متاح للمساعدة أو لالستماع، وكن ھناك ذّكر طفلك بشكل متكرر بأنك   •

 عند الحاجة. 
 شجع طفلك على التعرف على مستشاره.  •
كیفیة  • واستكشاف  المدرسة  في  األمور  أولیاء  اجتماعات  حضور 

 التطوع في المدرسة. 
 .تھ علیھاطفلك في المدرسة ومكافأ التقدیر المستمر لجھود •
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 روابط الویب المفیدة 
 

www.apsva.us 
 

إلى   العامةقسم "التسجیل" في موقع  انتقل  آرلینغتون  للعثور   مدارس 
 على معلومات محددة حول 

 إجراءات ونماذج التسجیل  •
 والنقلالخیارات  •
 المدرسة حدود  •
اللغة   • تكون  الذین  (للطالب  اللغویة  الخدمات  تسجیل  مركز 

التحقوا   الذین  أو  لھم  بالنسبة  الثانیة  اللغة  ھي  اإلنجلیزیة 
 بالمدرسة في الخارج) 

 
  مدارس آرلینغتون العامة قسم "البرامج/الخدمات" في موقع  انتقل إلى  

 اإللكتروني للعثور على مزید من المعلومات حول 
 كادیمياألتخطیط ال •
 ستشاریةاالخدمات ال •
 والدمج التنوع واإلنصاف  •
 )Check-Inبرنامج الیوم الممتد ( •
 المشاركة األسریة والمجتمعیة   •
 مركز موارد أولیاء األمور  •
 التربیة الخاصة  •

 
 مدارس آرلینغتون العامة قسم "مجلس المدرسة" في موقع  انتقل إلى  
 لمعرفة المزید عن سیاسات مجلس المدرسة. اإللكتروني

 : القبول والتنسیب J-5.3.30السیاسة  •
 والنقل: الخیارات J-5.3.31السیاسة  •

 
" رابط  بزیارة  لFamiliesتفضل  الرئیسیة  الصفحة  على  مدارس " 

 للحصول على: آرلینغتون العامة 
 ParentVUEروابط  •
 قوائم الغداء وتطبیق الوجبات المجانیة والمخفضة •
 أكادیمیة أولیاء األمور (دورات مجانیة ألولیاء األمور)  •
  ومعلومات أخرى  مدارس آرلینغتون العامةكتیب  •

 دلیلال
 

DOROTHY HAMM MIDDLE SCHOOL 
 Ellen Smithالمدیرة، 

4100 Vacation Lane, 22207 
2910-228-703 

dorothyhamm.apsva.us 
 

GUNSTON MIDDLE SCHOOL 
 Dr. Lori Wigginsالمدیرة، 

2700 South Lang Street, 22206 
6900-228-703 

gunston.apsva.us 
 

H-B WOODLAWN SECONDARY PROGRAM 
 (12-6الصفوف)

 Dr. Casey Robinsonالمدیر،  
1601 Wilson Boulevard., 22201 

6363-228-703 
hbwoodlawn.apsva.us 

 
THOMAS JEFFERSON MIDDLE SCHOOL 

 Keisha Bogganالمدیرة، 
125 South Old Glebe Road, 22204 

5900-228-703 
jefferson.apsva.us 

 
KENMORE MIDDLE SCHOOL 

 David McBrideالمدیر، 
200 South Carlin Springs Road, 22204 

6800-228-703 
kenmore.apsva.us 

 
SWANSON MIDDLE SCHOOL 

 Renée Harberالمدیرة، 
5800 North Washington Boulevard, 22205 

5500-228-703 
swanson.apsva.us 

 
WILLIAMSBURG MIDDLE SCHOOL 

 Bryan Boykinالمدیر، 
3600 North Harrison Street, 22207 

5450-228-703 
williamsburg.apsva.us 
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 آرلینغتون العامة المتوسطة مواقع وحدود مدارس 

 
 

 

 

 

 

 


