2020-21
منطقة تسجيل

أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية

منطقة تسجيل
أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية
أعزاءنا أسر منطقة مدارس دنفر العامة! تؤمن منطقة  DPSالتعليمية أنه يجب أن تحصل جميع األسر على فرص
متساوية إللحاق أبنائهم بالمدارس التي يرونها األفضل لهم بغض النظر عن مكان معيشتهم .وبصفتك مقيم في منطقة
تسجيل أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية ،فإن طفلك يضمن مقعدا ً في إحدى المدارس التالية للعام الدراسي
:2021/2020

› هولم (( )HOLMتعليم األطفال المبكر  -الصف الخامس)
› جو شوميكر (( )JOE SHOEMAKERتعليم األطفال المبكر  -الصف الخامس)
› صاموليز (( )SAMUELSتعليم األطفال المبكر  -الصف الخامس)
ورغم أنك تعيش في منطقة التسجيل هذه وتضمن مقعدا ً لطفلك في أي من هذه المدارس الثالثة ،يمكنك اختيار أي
مدرسة في المنطقة التعليمية عند استكمال استمارة اختيار المدارس (.)SchoolChoice
إذا كان لديك أي أسئلة عن عملية اختيار
المدارس ،فيرجى التواصل مع قسم خدمات
االختيار والتسجيل:
مركز منطقة تسجيل الجنوب الشرقي
1300 S. Lowell Blvd., Door 10
Denver, CO 80219
الهاتف720-423-3493 :

الموقع اإللكتروني:

هناك عوامل كثيرة ينبغي لك وضعها في االعتبار عند البحث في خيارات المدارس من بينها البرامج الدراسية
واألنشطة الال صفية والمواصالت وثقافة المدرسة .بغض النظر عن المسار الذي تختاره ،فإن منطقة  DPSالتعليمية
ملتزمة بخدمتك في هذه الرحلة المهمة.
تعرف على معلومات عامة عن المدارس المتوفرة في منطقة تسجيل أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية إلى
جانب معلومات أخرى لمساعدتك على اتخاذ قرار للعام القادم.
للتقدم إلى مدارسك المفضلة خالل المرحلة  1من عملية اختيار المدرسة ( ،)SchoolChoiceيجب أن تقدم استمارة
 SchoolChoiceفي الفترة ما بين الساعة  8:30صباحا ً في يوم  15يناير والساعة  4عصرا ً في يوم  18فبراير .2020
سيتم إخبارك بمعلومات القبول و/أو قائمة االنتظار للعام الدراسي  2021-2020في أواخر مارس .2020

schoolchoice.dpsk12.org

البريد اإللكتروني:
schoolchoice@dpsk12.org

معرض مدارس منطقة الجنوب
الشرقي
اكتسب المزيد من المعلومات عن اختيار المدارس
وعملية االلتحاق بمدراس  DPSواكتشف
مدارس  DPSالعريقة.

الثالثاء 21 ،يناير 2020
 6إلى  8مسا ًء

مدرسة جورج واشنطن الثانوية
(GEORGE WASHINGTON HIGH
)SCHOOL
655 S. Monaco Pkwy.

تفضل بزيارة www.dpsk12.org/expo
للحصول على جدول المعرض كامالً.
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األسئلة الشائعة
ما هي خيارات أبنائي للعام الدراسي 2021-2020؟
التالميذ الذين يعيشون في منطقة تسجيل أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية يضمنون مقعدا ً في أي من
المدارس التالية :هولم ،وجو شوميكر وصامويلز
إذا كنت تقيم في منطقة تسجيل أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية ،ينبغي لك أن تكمل وتسلم استمارة
 SchoolChoiceفي أي وقت في الفترة ما بين الساعة  8:30صباحا ً في  15يناير والساعة  4عصرا ً في
 18فبراير  .2020سيطلب منك ترتيب تفضيالت المدارس في منطقة تسجيل أقصى الجنوب الشرقي للمدارس
االبتدائية و/أو أي مدرسة أخرى من مدارس  DPSبما فيها المدارس الواقعة في المناطق األخرى .نحن نوصي
بإدراج خيارات متعددة بحد أقصى  12مدرسة .بناء على مدارسك المفضلة التي تحددها ،سيحصل التلميذ على مقعد
في المدرسة ذات الترتيب األعلى التي يتوفر فيها مقعد له.

كيف يمكنني تقديم استمارة اختيار المدارس؟
تتوفر استمارة الطلب على الموقع  .schoolchoice.dpsk12.orgنحن نوصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصة ببوابة أولياء األمور لتسجيل الدخول .يمكنك تقديم استمارة الطلب في أي وقت في الفترة ما بين
الساعة  8:30صباحا ً في  15يناير والساعة  4عصرا ً في  18فبراير  .2020ال توجد ميزة لتقديم االستمارة في
وقت مبكر في هذه الفترة الزمنية.

متى سيتم إخباري بمدرسة التلميذ للعام الدراسي 2021-2020؟
سيتم إرسال معلومات القبول و/أو قائمة االنتظار للعام الدراسي  2021-2020في أواخر مارس .2020

ماذا لو لم يتم قبول التلميذ في المدرسة األولى بحسب ترتيب األفضلية؟
إذا تم قبول التلميذ في مدرسة بخالف الخيار األول ،فسيتم وضع اسمه في قائمة انتظار في هذه المدرسة وكذلك في
أي مدرسة أعلى في الترتيب من المدرسة التي قُبل بها .حين يتوفر مقعد ،ستتواصل معك المدرسة لترى إذا كنت
ترغب في قبوله .يرجى مالحظة أن موقعك في قوائم االنتظار يتغير بحسب إجراءات وأولويات التالميذ اآلخرين.

ماذا لو لم أسلم استمارة اختيار المدارس؟
التلميذ الذي ال يسلم استمارة اختيار المدارس حتى  18فبراير سيبقى بال مدرسة مخصصة له وسيتاح له فرصة
المشاركة في الجولة  2من عملية اختيار المدراس.

نحن هنا لمساعدتك!
إذا كان لديك أسئلة عن اختيار المدراس ،فيرجى االتصال بالخط الساخن على 720-423-3493
أو عبر البريد اإللكتروني  ،schoolchoice@dpsk12.orgأو تفضل بزيارة
.schoolchoice.dpsk12.org
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المواصالت
الموقع اإللكترونيtransportation.dpsk12.org :
الهاتف720-423-4600 :
تتمثل مهمة قسم خدمات المواصالت في توفير خدمة آمنة وفعالة ومفيدة للتالميذ وأسرهم .نحن نسعى جاهدين
لتوسيع نطاق خدمتنا للتالميذ ألجل تعزيز بيئة ينجح فيها كل طفل .وتعد السالمة هي أولويتنا رقم  .1تعكس خدماتنا
أولويات منطقة  DPSوهي مصممة لتلبي احتياجات نماذج وبرامج المدارس الفريدة بصورة عادلة.

ستتوفر خدمة المواصالت وفقا ً لسياسة المنطقة التعليمية .سيحصل التالميذ الذين يقطنون ويلتحقون
بإحدى مدارس منطقة تسجيل أقصى الجنوب الشرقي ويعيشون على بعد أكثر من  1ميل من المدرسة
على خدمة المواصالت من خالل منطقة تسجيل الجنوب الشرقي إلى المدارس التالية:
› مدرسة هولم االبتدائية
› مدرسة جو شوميكر
› مدرسة صاموليز االبتدائية

Transportation.dpsk12.org
ويعد الموقع اإللكتروني الخاص بخدمات
المواصالت هو المصدر الرئيسي الذي يمكن
الحصول منه على أحدث المعلومات .يمكن لألسر
والطالب الحصول على معلومات عن الخدمات
التي تقدمها المدرسة ومعلومات المسار ونشرة
الحافلة وبطاقة  +Passومن يمكنهم االتصال به
وغير ذلك المزيد.
نشرة الحافلة
نشرة الحافلة هو برنامج اإلبالغ القائم على الويب
ألسر الطالب المستحقين لخدمة المواصالت.
بطاقة +PASS

تعيش معظم األسر تقريبا ً على مسافة أقل من ميل واحد من مواقع ركوب الحافالت .صمم نظام المواصالت بأكمله
بما في ذلك أوقات مواقع ركوب ونزول التالميذ وفقا ً لالعتبارات التالية:
› دعم التالميذ في االلتحاق بالمدارس التي يختارونها
› مواقيت جرس المدرسة
› احتياجات ركوب ونزول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
› أنماط المرور ووقت الرحلة إلى تقطعها الحافالت للمدرسة
› االتساق مع سياسات المواصالت في المنطقة التعليمية
ستتوفر معلومات مواقف الحافالت لألسر في بوابة أولياء األمور والمكتب اإلداري للمدرسة في أواخر فصل الصيف.
سيتم إرسال المعلومات لألسر في الرسالة البريدية السنوية التي ترسل لألسر في أواخر يوليو/أوائل أغسطس .يجب أن
تتأكد األسر من أن معلومات االتصال الخاصة بهم محدثة لدى المكتب اإلداري للمدرسة وفي .Infinite Campus

بطاقة  Pass+هي البطاقة التي يمسحها التلميذ
ضوئيا ً حين يدخل الحافلة أو ينزل منها.
عملية طلب االستثناء
الطالب غير المستحقين لخدمة المواصالت
يمكنهم التقدم بطلب استثناء للحصول على
خدمة المواصالت باستكمال االستمارة المتوفرة
إلكترونيا ً على بوابة أولياء األمور.
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إطار عمل األداء المدرسي
الموقع اإللكترونيspf.dpsk12.org :
البريد اإللكترونيspf@dpsk12.org :
يشكل التعرف على نوعية الخدمة التي تقدمها المدارس للتالميذ واألسر جزءا ً أساسيا ً في تحقيق هدف خطة دنفر
 2020المتمثل في توفير مدارس متميزة في كل حي سكني .يقيس إطار عمل األداء المدرسي ( )SPFالعديد من
الجوانب التي تشكل مكونات أساسية للمدارس المتميزة ،مثل:
› رضا التالميذ وأولياء األمور
› التحسن في درجات اختبارات الوالية من سنة ألخرى
› جودة الخدمة التي تقدمها المدرسة للتالميذ وكيف تتحدى تالميذها لتخرج أفضل ما لديهم

الفجوات األكاديمية
يش ّكل التأكد من أن مدارسنا تقدم خدمات جيدة
لكل الطالب جانبا ً هاما ً من الجوانب التي يركز
عليها تقييم .SPF
نحن مهتمون بصورة خاصة بسد فجوات
الفرص لتالميذنا الذين ظلموا ً تاريخيًا في
المدارس العامة في البالد ،بما في ذلك التالميذ
غير البيض والتالميذ الفقراء ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية وذوي االحتياجات الخاصة .لهذا
السبب ستحصل كل مدرسة على تقييم الفجوات
األكاديمية الذي يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على تقييمها
اإلجمالي في .SPF

لن تكون المدارس مؤهلة للحصول على أعلى
تقييم وهو "متميزة" (اللون األزرق) أو تقييم
"تلبي التوقعات" (اللون األخضر) إال إذا
حصلت على اللون األخضر أو األزرق في
تقييم الفجوات األكاديمية.

يشبه تقييم طار عمل األداء المدرسي ( )SPFبطاقة تقرير للمدارس إذ يخبرنا بالجوانب التي تحقق المدرسة فيها
تقدما ً والجوانب التي تحتاج للتحسين .يرجى األخذ في االعتبار أن تقييم  SPFيمثل عامالً واحدا ً من بين عوامل
اتخاذ القرار بخصوص اختيار المدرسة األفضل لتلميذك.
تركز بطاقة تقرير المدرسة الخاصة بنا تركيزا ً خاصا ً على النمو األكاديمي للتلميذ ،أو مدى التقدم الذي حققه التالميذ
من سنة إلى السنة التي تليها .نحن في مدارس  DPSنؤمن بأن ما يهم ليس النقطة التي يبدأ من عندها األطفال بل
حجم النمو الذي يحققوه.

كيف يتم تقييم المدارس؟

نستخدم ميزان تقييم رمزي ملون لعرض لمحة عن أداء المدارس ،ابتدا ًء من أعلى تقييم لدينا وهو
"متميزة" أو اللون (األزرق) ،إلى أدنى تقييم لدينا ،وهو "معتمدة تحت التجربة" باللون (األحمر).
نحن في مدارس  DPSنضع توقعات عالية لكل مدارسنا ،للتأكد من أن تالميذنا مستعدين للحياة
الجامعية والمهنية بعد تخرجهم.

تقييمات إطار عمل األداء المدرسي

تم رسم تقييمات  SPFلكل مدرسة في دليل االلتحاق هذا باستخدام الرسم الموضح أدناه .يشير
الشريط العلوي من الرسم البياني إلى التقييم اإلجمالي للمدرسة؛ بينما يشير الشريط السفلي إلى
النمو األكاديمي للتالميذ.

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻠﻲ < ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت

اﻟﻧﻣو < ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت
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مدير المدرسة :جيمز ميتكالف

هولم ()HOLM

720-424-6350
holm.dpsk12.org
3185 S. Willow Court

نحن مجتمع يتميز باالهتمام يحظى فيه األطفال بالتقدير .توفر مناهجنا الدراسية ثالث ساعات من تعليم القراءة
والكتابة ،بما في ذلك قراءة األعمال األدبية عالية المستوى يوميًا ،والتدريس الفردي وفي مجموعات صغيرة وتنمية
مهارات محددة .يتم التدريس باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية في جميع الصفوف .ونركز في هولم تركيزا ً قويا ً على
إكساب التالميذ مهارات التكنولوجيا.

الصفوف المتوفرة :تعليم األطفال المبكر إلى
الصف 5
العدد المقدر للتسجيل475 :

البرامج:
اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لصف  • ECE-4اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال •
الموسيقى • التربية البدنية • التكنولوجيا • الفنون المرئية • برنامج متعدد مكثف للحاالت
الحرجة بالمراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي :2019
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻠﻲ < ﺗﻠﺑﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت

اﻟﻧﻣو < ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗوﻗﻌﺎت

العروض المدرسية:
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

ال يشترط زي موحد

برامج ما بعد اليوم الدراسي

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،التدريس
االنتقالي باللغة األم

وجبة إفطار يوميا ً

الجدول الدراسي للتالميذ*
 08:05صباحا ً  3 -ظهرا ً

* عرضة للتغيير
وجبة غداء يوميا ً
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مدير المدرسة :كريستين فلمنج

مدرسة جو شوميكر ()JOE SHOEMAKER

720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org
3333 S. Havana St.

يحظى التالميذ في مدرسة جو شوميكر بتجربة والية كولورادو التعليمية المميزة التي تستفيد من أماكننا الطبيعية
والحضرية .يجمع نموذجنا بين مجتمع مدرسي قوي وتعليم استكشافي وتعليم بيئي .في مدرسة شوميكر ينمي التالميذ
إحساسا ً قويا ً باالنتماء ويهتمون بأعمالهم الدراسية ألنها مهمة لهم .وبنا ًء عليه ليس هناك هدف صعب المنال كما أن
التالميذ يسعون لتحقيق ما يتجاوز توقعاتهم.

مدرسة ابتكار
الصفوف المتوفرة :تعليم األطفال المبكر إلى
الصف 5
العدد المقدر للتسجيل475 :

البرامج:
اإلنجليزية واإلسبانية لصفوف  • ECE-3اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لصف • ECE-4
اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال • تعليم استكشافي • الفنون الجميلة •
التربية البدنية •  • STEMنادي فنون أو موسيقى • برنامج متعدد مكثف للتوحد بالمراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي :2019
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻠﻲ < ﻣﻌﺗﻣدة ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﻧﻣو < ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت

العروض المدرسية:
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

وجبة غداء يوميا ً

برامج ما قبل اليوم الدراسي

ال يشترط زي موحد

برامج ما بعد اليوم الدراسي

التدريس االنتقالي باللغة األم
()TNLI

وجبة إفطار يوميا ً

الجدول الدراسي للتالميذ*
 09:05صباحا ً  4 -عصرا ً

* عرضة للتغيير
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مدير المدرسة :سيزار ريفيرا
720-424-4450
samuels.dpsk12.org
3985 S. Vincennes Court
الصفوف المتوفرة :تعليم األطفال المبكر إلى
الصف 5
العدد المقدر للتسجيل485 :

صامويلز ()SAMUELS
مدرسة صامويلز االبتدائية متخصصة في تعليم أطفال اليوم لعالم الغد وتمكين تالميذنا لمواصلة التعلم مدى الحياة.
وإلعداد التالميذ للمستقبل ،عقدنا شراكة مع  Campos EPCإلنشاء مختبر العلوم والهندسة والتكنولوجيا
والرياضيات ( )STEMالخاص بنا .ونحن نكفل في مدرستنا منا ًخا يسوده الحب واالحترام.

البرامج:
اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لصف  • ECE-4اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال •
الموسيقى • التربية البدنية • التكنولوجيا •  • STEMنادي أو مسابقات أكاديمية •
نادي فنون أو موسيقى • الخدمة المجتمعية • كتاب سنوي أو جريدة • نوادي اجتماعية • القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي :2019
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻠﻲ < ﻣﻌﺗﻣدة ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﻧﻣو < ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت

العروض المدرسية:
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

ال يشترط زي موحد

برامج ما بعد اليوم الدراسي

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية،
التدريس االنتقالي باللغة األم

وجبة إفطار يوميا ً

الجدول الدراسي للتالميذ*
 08:05صباحا ً  3 -ظهرا ً

* عرضة للتغيير
وجبة غداء يوميا ً
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خريطة منطقة أقصى الجنوب الشرقي للمدارس االبتدائية
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