
 2021-22 

لاللتحاق في مدرسة ابتدائية واقعة في 
أقصى الجنوب الشرقي 

منطقة التسجيل
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إذا مان لديك كان استفسارات خالل عملية 
SchoolChoice، يرجى االتصال بخدمات 

التسجيل:

 مركز التسجيل
في جنوب غرب المدينة

1300 S. Lowell Blvd., Door 10 
Denver, CO 80219

رقم الهاتف: 720-423-3493

schoolchoice.dpsk12.org :موقع اإلنترنت

  schoolchoice@dpsk12.org  :لبريد اإللكتروني 

نقدم تحياتنا إلى عائالت طالب مدارس Denver العامة تؤمن مدارس DPS بأن كل العائالت ينبغي أن تنال 
ا متساوية في الوصول إلى المدارس التي تشعر أنها األفضل ألبنائهم الطالب بغض النظر عن مكان 

ً
حظوظ

سكنهم في مدينة دنفر "Denver". بصفتك مقيم في منطقة تسجيل االلتحاق بالمدارس االبتدائية الواقعة 
في أقصى الجنوب الشرقي من المدينة، فإن لطفلك مقعد مضمون في واحدة من المدارس التالية للسنة 

الدراسية 2021-22.

‹ HOLM )تعليم األطفال المبكر إلى الصف الخامس(

‹ جو شوميكر )JOE SHOEMAKER(  )تعليم األطفال المبكر إلى الصف الخامس(

‹ صامويلز )SAMUELS(  )تعليم األطفال المبكر إلى الصف الخامس(

يتم تقديم خدمات تعليم األطفال المبكر )ECE( ولكننا ال نضمن تقديمها

المدارس  إحدى هذه  إلى  ولديك وصول مضمون  التسجيل هذه  منطقة  تقيم في  أنك  من  الرغم  على 
."SchoolChoice" الثالث، يمكنك التقدم إلى أي مدرسة في المنطقة عند إكمال طلب اختيار المدرسة

البرامج  ذلك  في  بما  المدارس،  خيارات  عن  بحثك  أثناء  باالعتبار  تأخذها  أن  يجب  العوامل  من  العديد  هنالك 
األكاديمية واألنشطة الالمنهجية والمواصالت وثقافة المدرسة. بغض النظر عن الطريق الذي تختاره، التزمت 

يٌك لك في هذه الرحلة المهمة. مدارس DPS العامة بتوفير الخدمة كشر

االبتدائية  بالمدارس  االلتحاق  المدارس في منطقة تسجيل  للحصول على نظرات عامة لكل  الداخل  انظر في 
الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي من المدينة، باإلضافة إلى معلومات أخرى لتساعدك في اتخاذ قرارك 

للسنة القادمة.

المدارس  اختيار  من  األولى  الجولة  خالل  لديك  المفضلة  بالمدارس  االلتحاق  بطلبات  للتقدم 
صباًحا  8 الساعة  بين  المكتمل  المدرسة  اختيار  طلب  تقديم  يجب   ،"SchoolChoice" 

15 يناير والساعة 4 مساًء 16 فبراير 2021. سيتم إرسال إشعار بتخصيص مكان في العام الدراسي 2021-22 
البنك الطالب و / أو معلومات قائمة االنتظار في أواخر مارس 2021.

منطقة التسجيل لاللتحاق في مدرسة ابتدائية واقعة 
في أقصى الجنوب الشرقي من المدينة

التغييرات التي طرأت على إطار عمل األداء المدرسي 

في السنوات السابقة، تضمنت ملفات تعريف المدرسة في حزمة منطقة التسجيل هذه معلومات عن األداء المدرسي. ستالحظ أن تلك 
المعلومات لم يتم تضمينها هذا العام.

صّوت مجلس التعليم في مدارس DPS في 20 أغسطس 2020 على التوقف عن استخدام إطار عمل األداء المدرسي )SPF( لدى مدارس 
DPS وأصدر تعليمات للمنطقة التعليمية باستخدام إطار عمل األداء المدرسي )SPF( التابع لوزارة التعليم في كولورادو، جنًبا إلى جنب مع 
لوحة معلومات إعالمية خاصة بـمدارس DPS. يعمل معلمو وقادة مدارس DPS اآلن على تطوير لوحة المعلومات اإلعالمية، وسيتم 

يد من المعلومات عندما تصبح متاحة. مشاركة المز

-2019 الدراسي  للعام   SPF تصنيفات كولورادو  التعليم في  وزارة  تصدر  لن  والمدارس،  الطالب  على   19 كوفيد  فيروس  جائحة  لتأثير  نظًرا 
التي حصلت عليها مدارس  التقييمات  www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks لعرض  يارة  ز الرجاء   .20

الوالية فيما يخص SPF في السنوات السابقة.
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ما هي خيارات ابني الطالب للسنة الدراسية 22-2021؟
يضمن الطالب الذين يعيشون في منطقة التسجيل لاللتحاق بالمدارس االبتدائية في أقصى الجنوب الشرقي 
من المدينة )الذين لم "يختاروا" الخروج من منطقة التسجيل هذه( مكاًنا في إحدى المدارس التالية: Holm و

.Samuelsو Joe Shoemaker

إذا كنت تقيم في منطقة التسجيل لاللتحاق بالمدارس االبتدائية في أقصى الجنوب الشرقي من المدينة، 
فيجب عليك إكمال وتقديم طلب اختيار المدرسة )SchoolChoice( البنك الطالب في أي وقت بين الساعة 
8 صباًحا من 15 يناير إلى الساعة 4 مساًء 16 فبراير 2021. سُيطلب منك ترتيب أهم المدارس المفضلة لديك 
أي  أو   / و  المدينة  من  الشرقي  الجنوب  أقصى  االبتدائية في  بالمدارس  لاللتحاق  التسجيل  منطقة   داخل 
تفضيالت  بإدراج  نوصي  األخرى.  المناطق  الموجودة في  تلك  ذلك  بما في   ،DPS لـمدارس تابعة  مدرسة 
إليها، سُيمنح طفلك مقعًدا حسب  التي أشرت  المدارس  تفضيالت  ا على 

ً
استندا  .12 بحد أقصى  متعددة، 

أفضل مدرسة مفضلة له والتي يتوفر فيها مكان شاغر.

كيف أرسل طلب اختيار المدرسة )SchoolChoice(؟
تتوافر استمارة تقديم الطلب على الرابط org.schoolchoice.dpsk12. نوصي باستخدام اسم مستخدم 
وكلمة المرور الخاصّين بك على بوابة أولياء األمور )Parent Portal( لتسجيل الدخول. يمكنك إرسال طلبك 
في أي وقت بين الساعة 8 صباًحا 15 والساعة 4 مساًء 16 فبراير 2021. ال توجد ميزة لتقديم طلبك في 

وقت سابق عن هذا المدى الزمني.

الدراسية  للسنة  فيها  الطالب  ابني  تسجيل  تم  التي  بالمدرسة  إبالغي  سيتم  متى 
22-2021؟

سيتم إرسال إشعار بتخصيص مدرستك و / أو معلومات قائمة االنتظار للسنة الدراسية 22-2021 في أواخر 
مارس 2021.

ماذا لو لم يحصل ابني الطالب على قبول في أول مدرسة مفضلة له؟
إذا تم تخصيص مدرسة لطفلك غير المدرسة التي أشرت إليها كأول مدرسة يقع عليها اختيارك، فسيتم أسم 
التلميذ في قائمة االنتظار، باإلضافة إلى المدارس األخرى التي يكون تصنيفها أعلى من المدرسة المخصصة. 
عندما وإذا توفر مقعد، ستتصل المدرسة بك لترى ما إذا كنت ترغب في أن توافق على المقعد المتوفر في 
برنامجهم. يرجى مالحظة أن: قوائم االنتظار ديناميكية متغيرة، مما يعني أن مواقع قائمة االنتظار الخاصة بك 

ين كلهم. يمكن أن تتحرك ألعلى أو ألسفل بناًء على إجراءات وأولويات المتقدمين اآلخر

ماذا لو لم أرسل طلب اختيار المدرسة SchoolChoice الخاص بابني الطالب؟
سيظل أي طالب لم يقدم طلًبا بحلول الموعد النهائي في 16 فبراير دون تخصيص مدرسة له وستتاح له 

يل، بعد إصدار نتائج الجولة األولى. فرصة المشاركة في الجولة الثانية، التي تفتح في أوائل أبر

األسئلة المتكررة

نحن لمساعدتكم!

إذا كانت لديك أي تساؤالت بخصوص اختيار المدرسة )SchoolChoice(، فالرجاء االتصال بالخط 
يد  الساخن لخدمة اختيار المدرسة )SchoolChoice( على الرقم 720-423-3493, أو عبر البر

.schoolchoice.dpsk12.org  يارة اإللكتروني schoolchoice@dpsk12.org أو تفضل بز
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transportation.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني
رقم الهاتف: 720-423-4600

آمنة وكفؤة وفاعلة والتي تكون قّيمة ومفيدة لطالبنا  توفير خدمة  المواصالت هي  إن مهمة خدمات 
يز بيئة ينجح فيها كل طفل. تعد  ولعائالتهم. نحن نسعى جاهدين لتوفير وصول أكبر إلى التعليم لطالبنا وتعز
السالمة األولوية رقم 1. تعكس عروض خدماتنا أولويات مدارس DPS، وتكون مصممة لتلبي احتياجات نماذج 

وبرامج مدارسنا الفريدة بطريقة عادلة.

ا لسياسة 
ً

سيتم توفير المواصالت وفق
EEAA الخاصة بالمنطقة التعليمية. الطالب الذين ُيقيمون ويحضرون إلى مدرسة تابعة لمنطقة 

التسجيل في المدارس الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي
يد عن ميٍل واحٍد بعيًدا عن مدرستهم، سوف من المدينة ويعيشون على مسافة تز

سيتلقون خدمة المواصالت من خالل خدمة مواصالت منطقة التسجيل في المدارس الواقعة 
في الجنوب الشرقي إلى المدارس التالية:

‹ مدرسة هولم االبتدائية

‹ مدرسة جو شوميكر

‹ مدرسة صامويلز االبتدائية

يًبا 1 ميل. تم تصميم نظام المواصالت  يًبا ضمن مواقع ركوب الحافلة التي تبعد تقر يسكن جميع العوائل تقر
بصور كاملة، بما في ذلك أوقات الركوب والنزول واألماكن استناًدا على االعتبارات التالية:

‹ دعم العوائل في االلتحاق بالمدرسة التي يختاروها

‹ أوقات دق جرس المدرسة

‹ احتياجات ركوب ونزول تالميذ التعليم الخاص

‹ أنماط المرور ومدة السفر

‹ االلتزام بسياسات المواصالت السارية في شتى أنحاء المنطقة التعليمية

ابتداًء  المدرسة  إدارة  أولياء األمور وكتب  بوابة  العوائل عن طريق  إلى  الحافلة  ستتوفر معلومات موقف 
من نهاية الصيف. سيتم إرسال التفاصيل إلى العوائل في رسالة المواصالت السنوية التي يتم إرسالها إلى 
التأكد من قيامها بتحديث معلومات االتصال  العائالت  العوائل في أواخر يوليو /أوائل أغسطس. يجب على 

.Infinite Campus المسجلة في مكتب اإلدارة األمامي لمدرستهم وكذلك في

Transportation.dpsk12.org
إن موقع خدمات المواصالت هو موقع 
معلومات محدثة وموثقة من المصدر. 
يمكن أن تجد األسر والتالميذ معلومات 

عن الخدمات المقدمة من قبل المدرسة 
ومعلومات مسار الحافلة ونشرة الحافة 

وبطاقة Pass+ وبمن تتصل والمزيد.

نشرة الحافلة

إن نشرة الحافلة هي برنامج التبليغ عن 
طريق اإلنترنت الخاص بنا لعوائل التالميذ 

المؤهلين للمواصالت.

+PASS بطاقة

إن Pass+ هي بطاقة يقوم بمسحها 
التلميذ بجهاز عندما يدخل أو يخرج من حافلة 

المدرسة.

عملية طلب االستثناء

إن التالميذ غير المؤهلين لخدمة المواصالت 
يمكن أن يقدموا طلب للحصول على 

استثناء المواصالت من خالل ملء استمارة 
عن طريق اإلنترنت من خالل بوابة أولياء 

األمور.

المواصالت
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مدير المدرسة: 
April Milow 

720-424-6350
3185 S. Willow Court

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  التربية  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-5  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

البدنية PE  •  التقنية  •  الفنون التشكيلية  •  برنامج تنمية المهارات لدى ذوي االحتياجات الخاصة 
متعددي اإلعاقات

)HOLM( هولم
holm.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال المبكر  إلى الصف 5
العدد المقدر للتسجيل: 485

من  ساعات  ثالث  الدراسية  مناهجنا  توفر  بشدة.  األطفال  نقدر  حيث  والرعاية  باالهتمام  يتميز  مجتمع  نحن 
الفردي  والتدريس  يومًيا،  المستوى  عالية  األدبية  األعمال  قراءة  ذلك  في  بما  والكتابة،  القراءة  تعليم 
وفي مجموعات صغيرة وتنمية مهارات معينة. يتم توفير التدريس باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية في جميع 

.Holm ا تركيز تقني قوي في مدارس
ً

مستويات الصفوف. هناك أيض

عروض المدرسة:

منطقة تسجيل الجنوب 
الشرقي

 برامج بعد
المدرسة

يقدم اإلفطار يومًيا ية كلغة ثانية، تعليم  اللغة اإلنجليز
اللغة األصلية االنتقالية

ليس هناك إلزام بزي مدرسي 
موحد

يقدم الغداء يومًيا
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البرامج:
ياض األطفال •  التعليم   اللغة اإلنجليزية واإلسبانية المستوى ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

االستكشافي  •  الفنون الجميلة  •  التربية البدنية )PE(  •  مختبر العلوم والهندسة والتكنولوجيا 
ياضيات )STEM(  • نادي الفنون أو الموسيقى  •  برنامج تنمية المهارات المتعددة القائم  والر

على المراكز للمصابين بمتالزمة التوحد   

عروض المدرسة:

منطقة تسجيل الجنوب 
الشرقي

برامج بعد المدرسة

يقدم اإلفطار يومًيا

برامج قبل المدرسة

التدريس االنتقالي باللغة األم

ليس هناك إلزام بزي 
مدرسي موحد

يقدم الغداء يومًيا

مدير المدرسة: 
Christine Fleming 

720-423-9333
3333 S. Havana St.

مدرسة معنية باالبتكار

)JOE SHOEMAKER( جو شوميكر
shoemaker.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال المبكر  إلى الصف 5
العدد المقدر للتسجيل: 490

الطبيعية  ببيئاتنا  يحتفي  الذي  الحقيقي  كولورادو  والية  تعليم  التالميذ  يجرب  شوميكر  جو  مدرسة  في 
ية. يدمج نموذجنا بين مجتمع مدرسي قوي وتعليم استطالعي وتعليم بيئي. في مدرسة شوميكر  والحضر
يكون لدى التالميذ إحساس قوي باالنتماء وأنهم يعتنون فيما يخص عملهم ألنه ذو معنى بالنسبة لهم. 
نتيجة لذلك، ليس هناك هدف جبار للغاية وأن التالميذ يذهبون إلى ما وراء ما تصوروا في بادئ األمر بأنهم 

سيصلون إليه.
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مدير المدرسة: 
Cesar Rivera

720-424-4450
3985 S. Vincennes Court

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى    اإلنجليزية واإلسبانية المستوى ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
  •  )STEM( ياضيات •  التربية البدنية "PE"  •  التكنولوجيا •  العلوم والهندسة والتكنولوجيا والر

النادي األكاديمي أو المسابقات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الدفتر 
السنوي أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية

عروض المدرسة:

منطقة تسجيل الجنوب 
الشرقي

برامج بعد المدرسة

يقدم اإلفطار يومًيا ية كلغة ثانية، تعليم  اللغة اإلنجليز
اللغة األصلية االنتقالية

ليس هناك إلزام بزي مدرسي 
موحد

يقدم الغداء يومًيا

)SAMUELS( صامويلز
samuels.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال المبكر  إلى الصف 5
العدد المقدر للتسجيل: 500

أو  تدفعها  أو  تدفعه  أن  شأنها  ومن  لها  حصر  ال  فرص  على  للتحصل  طفل  كل   Samuels مدارس  تلهم 
قمنا  للمستقبل،  التالميذ  إعداد  أجل مواصلة  من  عالمنا.  نهائًيا في  تصوره  يمكن  ال  تأثير  إلحداث  تدفعهم 
ياضيات )STEM( الخاص  بإنشاء شراكة مع Campos EPC إلنشاء مختبر العلوم والهندسة والتكنولوجيا والر
بنا. نحن نركز على رفاهية كل طالب وعافيته، ويمثل التعلم االجتماعي العاطفي أولوية! يمكن لطفلك أن 
يبات الذهنية "Mindfulness Corner" في الفصول الدراسية أو مركز الصحفة  ا في ركن التدر

ً
يأخذ نفًسا عميق

علم  أخصائي  من  الدعم  على  الحصول  ا 
ً

أيض لطفلك  يمكن  مدرستنا.  في   "Wellness Center" والعافية 
ا في 

ً
النفس المدرسي المتفرغ أو المعالج الموجود في المدرسة أو منسق الصحة لدينا. ينمو األطفال أيض

مساحات التعلم الخارجية الواسعة لدينا والتي تشمل الحديقة المجتمعية ومناظر التعلم الطبيعية.
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خريطة المدارس االبتدائية لمنطقة الجنوب الشرقي األقصى
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