
 المعلم التمؤھِّ 
 على للحصول بطلب تقدّم قد أنھ وأ مؤھل أنھ على دلیلال أو التعلیمیة، المنطقة أو فلوریدا بوالیة ساریة تدریس بشھادة التوظیف خدمات إدارة یزود أن معلم كل على

 تخطر الحالي، الوقت وفي .فلوریدا والیة قوانین في علیھ منصوص ھو ما باستثناء وذلك التوظیف، بدایة من عملٍ  یومَ ) 40( أربعین غضون في التدریس شھادة
 مجال خارج مواد تدریس المعلمون یواصل ولكي. شھادتھ مجال غیر آخر مجال بتدریس فیھا المعلم یقوم ةیدراس بقاعة أطفالھم یلتحق قد الذین اآلباء المدارسُ 

 االتصال یمكنك الشأن ھذا حول المعلومات من لمزیدٍ  .الصلة ذات المواد في المالئمة لالختبارات یخضعوا أو سنویة دورات على یحصلوا أن یجب اختصاصھم،
 .المدرسة بمدیر

 
 التعلم الرقمي 

 اآلباء یستطیع. طالب ألي التعلیمي التقدم معدل حول المھمة المعلومات على االطالع والطالب اآلباء یستطیع المكان ھذا في :وورد سكاي إلى األسر وصول إمكانیة
 من http://parents.classlink.com/ocps على حساب تسجیل لآلباء ینبغي كما )LaunchPad(النشباد تطبیق خالل من وورد سكاي إلى الوصول والطالب

 مدارس أنظمة مختلف تزود سوف التي اإللكترونیة البوابات إلحدى موقع األساس في ھو (LaunchPad) والنشباد. )LaunchPad( النشباد تطبیق استخدام أجل
 رقم) LauchPad( بالنشباد الخاصة التسجیل عملیة تستخدم. )Canvas(كانفاس  مثل واألوصیاء اآلباء لیستخدمھا مؤتمتة، وصول بإمكانیة العامة أورانج مقاطعة
اإللكتروني:  الموقع بزیارة تفضل تسجیلك، یجري أن وبمجرد. بنا الخاص الطالب معلومات نظام في المدرسة لدى لتھسجَّ  الذي اإللكتروني بریدك عنوان أو ھاتفك

http://launchpad.ocps.net ( النشباد على وورد سكاي لدى) اآلباء( أیقونةعلى  وبالضغط. حسابك إلى والوصول الدخول لتسجلLauchPad( یمكنك 
 :التالیة المعلومات إلى الوصول

 

 Canvas بروجرس بوك

 الدیموغرافیة المعلومات  ·
 الحضور  ·
 الواجبات  · 
 االنضباط  ·
 الرسمیة الدرجات  ·

 

 التراكمي المعدل  ·
 الصفوف جدول  ·
 االختبارات نتائج  ·
 اإلنترنت عبر الواجبات  ·
 اإللكتروني المخطط  ·

 اإللكتروني الموقع عبر التعلیمیة بمنطقتنا الخاص )LauchPad (النشباد یزوروا أن للطالب یمكن :للطالب )LaunchPad( النشباد
)http://launchpad.ocps.net( النشباد إلى الوصول یمكنو. المزید ذلك وغیر اإللكترونیة المدرسیة والكتب التعلیمي، البرنامج إلى للوصول )LauchPad( 

 النشباد خالل ومن. الذكیة والھواتف اللوحیة، والحواسیب المكتبیة، والحواسیب النقالة، الحواسیب أجھزة ذلك في بما باإلنترنت، متصل جھاز أي باستخدام
)LauchPad(، التالیة الموارد ألنواع بحسابات الطالب تزوید یجري: 
 

 أدوات البحث في المكتبات الموارد التعلیمیة اإلنتاجیة كتب مدرسیة إلكترونیة 

 ماكجرو ھیل •
 بیرسون للتعلیم •
ھوتون میفلین  •

 ھاركورت
 سبرینج بورد  •
  الدراسات األسبوعیة •
 سینجاج لیرنینج  •
 إي أم سي  •
 باسكو  •

 
 

جوجل  •
 دریف

 سكاي وورد •
 كانفاس بلس •

 )BrainPopبرین بوب ( •
 التعلم االستكشافي •
 التعلم باالكتشاف •
 )Math Nationماس نیشن ( •
 )iReadyآي ریدي ( •
 أكادیمیة خان •
 )Gizmosجیزمو ( •
 مساق التفكیر الفْعال من خالل الریاضیات •
 )PBSبي بي إس التعلیمیة ( •
 CK-12مؤسسة  •
 نادي تعلم الكتابة على الحاسب •

 موسوعة بریتانیكا •
بطاقة مكتبة مقاطعة أورانج  •

 االفتراضیة
 مكتبة فلوریدا اإللكترونیة •
 تحدید المصیر •

 
  :)LaunchPad( النشبادتطبیق  على )My Backpack( حقیبتي أیقونة
 .الدراسي بالمقرر تتعلق التي یقونةاأل معرفة في صعوبات أي دون .ھدروس جدول حسب المدرسیة كتبھ جمیع إلى یصل أن لطفلك یمكن فقط، واحدة بنقرة

 
 ھیئة من لكلٍّ  -اللوحیة الحواسیب أو النقالة، الحواسیب مثل- الرقمي مالتعلُّ  أجھزة )LaunchED( الرقمي مالتعلُّ  برنامج یقدم ):LaunchEd( النشإید برنامج

 نھاأ إال والمالط، التقلیدي الطوب من مبنیة تقلیدیة مدارس إلى الطالب یذھب حیث مختلطة تعلیمیة بیئة في األجھزة وتُستخدم. معینة مواقع في والطالب التدریس
 بیئتھم صلتخصی ،)GSuite for Education( للتعلیم سویت جي حزمة مثل الرقمیة، واألدوات اإللكترونیة المدرسیة الكتب مثل رقمیة، محتویات تستخدم

 حیث ،2021 بحلول واحد إلى واحد النسبة تصبح أن إلى التعلیمیة المنطقة وتھدف. طالب 130,000 من أكثر حالیًا) LauchED( النشإید برنامج ویدعم .التعلیمیة
 .https://digital.ocps.net الموقع اإللكتروني: بزیارة تفضل المعلومات، من لمزیدٍ . بھ خاص بجھاز تدریس ھیئة وعضو طالب كل یُزود

 
 .لدینا الرقمیة الدراسة لقاعات الرئیسیة البوابات تشكل وھي. العامة أورانج مقاطعة مدارس ألسر متاحة المھمة الرقمیة المنصات

 



 الرسائل الطالب یرسل أیًضا، المكان ھذا وفي. ویخزنونھا ویدمجونھا الملفات، الطالب نشئیُ  المكان ھذا في :)GSuite for Education( للتعلیم سویت جي 
 .جھاز أي من بھم الخاصة جوجل حسابات إلى یصلوا أن للطالب ویمكن. والطالب المعلمین من ویتلقونھا اإللكترونیة

 
معھم أثناء العمل على أجھزتھم، وال تتوفر  والتواصل والتعاونالطالب  متابعة للمعلمین یتیح الدراسة قاعة إلدارة البرنامج ھذا )LanSchool( النسكول برنامج

 الطالب داخل حرم المدرسة.أثناء وجود ھذه الخاصیة وتلك المیزة إال 
 

نظام كانفاس  الطالب یزور وسوف. الرقمیة الدراسة قاعة محور كونھ إلى إضافة التعلیمیة، بالمنطقة الخاص التعلم إدارة نظام ھوو): Canvas( كانفاس نظام
Canvas) (ویمكن. المنزلیة الواجبات وتسلیم الدراسیة، بالمقررات الخاصة المواد إلى والوصول قادمة،ال ستحقاقاال تواریخ معرفة أجل من مواعیدھم دوایتفقَّ  لكي 

 المتحركة للھواتف) Canvas Parent( لآلباء كانفاس تطبیق باستخدام أو )LauchPadتطبیق النشباد ( باستخدام) (Canvasكانفاس  نظام إلى الوصول لآلباء
 .المدرسیة وواجباتھم الطالب مواعید لمتابعة وذلك ویندوز، أو أندروید، أو ،آي أو إس بنظام تعمل التي

 
 المقررات الدراسیة الخاصة بالمتفوقین  

 ،المتقدم التعیین :لـ استعدادًا قویة تعلیمیة تجارب الطالب یمنح نحوٍ  على والثانویة اإلعدادیة المرحلتین في بالمتفوقین الخاصة الدراسیة المقررات ُصممت لقد
 .الثنائي التسجیل خالل من الجامعیة والتجارب الدولیة، والبكالوریا

 
 المتقدم التعیین 

 مقررات إن. الثانویة المدرسة بیئة في الجامعیة بالمرحلة الخاصة الدراسیة بالمقررات المرتبطة األعمال أداء من الطالبَ  المتقدم التعیین مقرر نكِّ یُم
 خالل من- الطالب ویستطیع. بعدھا وما الجامعیة للمرحلة لالستعداد تعلیمیة فرص وتوفیر العملي، مالتعلُّ  على قائم نھج اتباع على المتقدم تشجع التعیین

 األصغر، الدراسة قاعات أحجام من واالستفادة مألوفة، بیئة في المخاطر وتحمل أنفسھم تحفیز -الثانویة بالمدرسة الجامعیة المرحلة أعمال في المشاركة
 على للحصول بفرصة الطالب یتمتع كما .جزیةمُ  وتجربة أكادیمیة ثقة -الوقت ذات في- اكتسابھم مع موقعھم، في ودعم تعلیمیة خدمة على والحصول

 مع المتسقة المتقدم التعیین صفوف من عةمتنوِّ  مجموعة مدرسة كل وتوفر. المتقدم التعیین مقررات اختبارات في نجاح بدرجة جامعیة معتمدة نقاط
 .للمستقبل وخططھم الطالب اھتمامات

 
 

 الدولیة البكالوریا
 الدراسي المنھج ویتیح. دولیة معاییر ذات اختبارات تتبعھ الجامعة، قبل ما مرحلة في قوي دراسي مقرر من الدولیة البكالوریا دبلوم برنامج یتكون
 الطالب ویصبح .البلدان من العدید في المختلفة التعلیمیة األنظمة من العدید متطلبات استیفاء للمتخرجین -عامین یستغرق الذي- بالبرنامج الخاص الشامل
 وجونز ،(Evans) وایفانز ،)Cypress Creek( كریك سایبرس مدارس في التعلیمیة بالمنطقة الخاصة الدولیة البكالوریا دبلوم برامج في نوالمسجل

)Jones(، ویونیفرسیتي )University(، بارك ووینتر )Winter Park (،الدرجات على بناءً  الجامعیة المعتمدة النقاط على للحصول مؤھلین الثانویة 
 ،)Jones(وجونز )،Evans(وایفانز ،)Cypress Creek( كریك سایبرس مدارس وتطبق. الدولیة البكالوریا اختبارات في علیھا حصلوا التي

 .التعلیمیة بالمنطقة الخاصة والفني المھني للتعلیم الدولیة البكالوریا برامج الثانویة، ،)University( ویونیفرسیتي
 
 )AICE( المتقدمة الدولیة التعلیمیة كامبریدج شھادة 

. دولیة معاییر ذات اختبارات تتبعھ الجامعة، قبل ما مرحلة في قوي دراسي مقرر ھو) AICE( المتقدمة الدولیة التعلیمیة كامبریدج شھادة برنامج إن
 برامج في نوالمسجل الطالب ویصبح. دولي دراسي برنامج أي متطلبات استیفاء إمكانیة للخریجین) AICE( لبرنامج الشامل الدراسي المنھج ویتیح
 ،)Ocoee( وأكوي ،)East River( ریفر وإیست ،(Colonial) كولنیل مدارس في التعلیمیة، بالمنطقة) AICE( لبرنامج التابعة والفني المھني التعلیم
 في علیھا حصلوا التي الدرجات على بناءً  الجامعیة المعتمدة النقاط على للحصول مؤھلین الثانویة،) Windermere( وویندرمیر ،)Wekiva( ویكیفا

 .)AICE( برنامج اختبارات
  
 والتقني المھني التعلیم 

 أال الثانویة؛ بعد ما ومرحلة الثانویة بالمرحلة برامجنا مراحل جمیع في مشترك واحد ھدف تحقیق إلى العامة أورانج مقاطعة مدارس في والتقني المھني التعلیم یسعى
 برامج أنھا ذلك العلیا، للمھارات زةزِّ عَ والمُ  الصناعة أصول على القائمة التدریبیة البرامج خالل من الھدف ھذا تحقیق یمكن. التعلیم خالل من الحیاة شكل تغییر وھو

 التقني والتعلیم األكادیمي التعلیم من كلٍّ  على الطالب یحصل أن الضروري من المعاصر، عالمنا ففي. بھ حلموا لطالما الذي للمستقبل الطالب جمیع إلعداد صممةمُ 
 .العملیة الحیاة في النجاح لتحقیق الالزمینِ 

  
 والتقني المھني للتعلیم الثانویة المدارس برامج
 المھارات متعلُّ  في الطالب مساعدة شأنھا من التي والتقني المھني التعلیم مقررات من مجموعة العامة أورانج مقاطعة مدارس من ثانویة مدرسة كل تطبق

 معتمدة، محددة جامعیة نقاط تحصیل إلى باإلضافة ،فیھ العمل اختاروا الذي الصناعي بالمجال مرتبطة شھادات على والحصول المھنیة، بالحیاة المرتبطة
 لحیاة الطالب أولئك والتقني المھني التعلیم مقررات دعِ وتُ . أورانج بمقاطعة التقنیة الكلیات حرم في أو المنزلیة، الثانویة مدرستھم خالل من ذلك كلو

 عاٍل، مستوى على مؤھلین معلمین بمساعدة اختاروه، الذي عيالصنا بالمجال مرتبط دراسي منھج خالل من وذلك یفضلونھ، الذي العمل مجال في مھنیة
 لمدارس التابعة الثانویة المدارس في استكشافھا یمكن التي المھنیة بالمجاالت یتعلق وفیما .المجاالت تلك في حالیًا المستخدمة تلك مثل حدیثة ومعدات
 الصحیة، والرعایة والتصنیع، واإلنشاء، المتعددة، الوسائط وتصمیم والمحاكاة، األلعاب ضمنھا ومن منھا، الكثیر فثمة العامة أورانج مقاطعة

 .الثانویة مدرستك حرم في الموجود المھني األخصائي بزیارة تفضل المعلومات، من لمزیدٍ . الكثیر ذلك وغیر والسیارات،
 
  أورانج لمقاطعة التقنیة الكلیة في الثنائي التسجیل 

 عن اختاروه، الذي المجال في االنغماس للطالب یُتیح) التعلیمیة للمنطقة التابعة أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة خالل من المتوفر( الثنائي التسجیل إن
 المجاالت مختلف في تقدًما األكثر البرامج خالل ومن. منھم القریبة الثانویة مدرستھم في مسجلین بقائھم مع التقنیة، الكلیة صفوف في التسجیل طریق
 قبل ذلك وكل العمل، بمجال الصلة وثیقة مةقیِّ  خبرة على والحصول الحیاة، في شغفھ تحقیق من واحدة خطوة عدبُ  على طالب كل یُعد ،المتطورة المھنیة



 في الدراسي الیوم نصف قضاء الطالب من یُطلب قد أو الثانویة، المدرسة حرم في الثنائي التسجیل برامج تُقدم أن نویمك .الثانویة المدرسة من جھتخرُّ 
 .الثنائي التسجیل مقررات في لمشاركتھ الطالب على تعلیمیة مصاریف أي تُفرض وال. أورانج لمقاطعة التقنیة الكلیة حرم

 
 )NAF( األكادیمیة الوطنیة مؤسسةل التابعة كادیمیاتاأل 

 والخبرة بالمھارات تزویدھم مع الثانوي، بعد التعلیم لمراحل الطالب إعداد أجل من الثانویة، للمدارس مھنی�ا أكادیمی�ا نموذًجا) NAF( أكادیمیات تستخدم
 تدریبیة خبرات على الحصول إلى تؤدي العمل على قائمة تعلیمیة فرص في األكادیمیة طالب شاركویُ . للمبتدئین وظائف على للحصول الالزمة

 الصحیة، والعلوم المعلومات، وتكنولوجیا والسیاحة، والضیافة لمال،ا :مھنیة موضوعات خمسة من بواحد معنیة) NAF( وأكادیمیات. الثانویة بالمدرسة
 Raymond James) وشركاه جیمس ریمون المحلي المستوى على ھؤالء منو الصناعة؛ شركاء إشراك المبادرة لھذه المھمة الجوانب ومن. والھندسة

& Associates)، شواب وتشارلز )Charles Schwab(، ھاف وروبرت )Robert Half(، فایننشال وأدیشن )Addition Financial(، بي وكیھ 
 ،)Visit Orlando( أورالندو وفیزیت ،)AAA Travel( ترافیل یھأ یھأ یھأو ،)SunTrust Bank( بنكس تراست وسان ،(KPMG)جي إم

 .تي آند تي یھأو ھیلث، وأورالندو وناسا، ،مارتن ولوكھید أورالندو، ویونیفرسال سنتر، وورلد ،أورالندو وماریوت
 
 الشباب تدریب 

. والتشیید اإلنشاء قطاع في المختلفة المھن الستكشاف الرائعة الطرق من عامین، تستغرق التي اإلنشاء تكنولوجیا أكادیمیة في الشباب تدریب برامج تعد
 باإلضافة) والسباكة الكھربائیة، واألعمال الھواء، وتكییف والتھویة والتدفئة والنجارة، البناء،( المختلفة لمھنل مقدمات تعطي وعملیة متعمقة تدریبات ثمة
 عند المھني التوجیھ المتضمنة والمزایا الفوائد ومن. حدة على مھنة لكل الالزمة والمھارات المؤھالت على التركیز أجل من بھا، المرتبط التعلیم إلى

 مع شخصیة مقابلة إلجراء فرصة الشباب نوالمتدرب یُمنح كما .العملیة الحیاة وفي المدرسة في النجاح أھمیة على المستمر والتأكید ،عمل أي في البدء
 .الصیف فصل في عملیة تدریبیة خبرة على للحصول الصلة، ذات الصناعیة تالمقاوال شركات من شركة 50 بین من ةواحد

 
  أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة 

 ساید ویستو ،أورالندوو ،(Mid Florida)فلوریدا  ومید ،)Avalon( أفالون كلیة( :ھي تقنیة كلیات خمس العامة أورانج مقاطعة مدارس تضم
)Westside(، أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة باسم مجتمعة إلیھا ویُشار بارك، ووینتر )OTC(، شھادات على للحصول تدریبیة برامج تقدم وھي 

 وتُعد .الحقیقیة العملیة حیاةال من مستمد دراسي ومنھج عاٍل، مستوى على مؤھلین معلمین وجود مع میسورة، تعلیم برسوم البرامج تلك تتمیزو مھنیة،
 والتصنیع، والمرئیات، الصوتیات وتكنولوجیا والنقل، المعلومات، وتكنولوجیا الصحیة، العلوم مجاالت في لمھنٍ  بوابةً  أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة

 كلغة اإلنجلیزیة اللغة على والتدریب للكبار العام التعلیم مجال رائدة أیًضا أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة تُعد كما .الكثیر ذلك وغیر والسیاحة، والضیافة
 بالنفس الثقة لدیھم تبني عملیة بخبرات الطالب المحاكاة تقنیات إلى تستند التي العمل وبیئات التفاعلیة الدراسة قاعات تزود حیث ؛فلوریدا وسط في ثانیة
 .المختلفة العمل مجاالت في النجاح لھم یتسنى حتى

 
 )Valencia College( كولدج فالینسیا إلى) OCPS Tech Express( مدارس مقاطعة أورانج العامة كسبریسإ تك 

 في الزمالة درجة على للحصول علیھا حصلت التي المعتمدة نقاطك استخدام یمكنك أورانج، لمقاطعة التقنیة الكلیة في المعتمد برنامجك استكمال بعد
 الوصول ویمكن. المحتملة وأرباحھم المھنیة خیاراتھم زیادة العلوم في زمالة ودرجة مھنیة شھادة یحملون الذین للخریجین ویمكن. فالینسیا كولدجب العلوم

 الطالب یرشدون حیث أورانج، لمقاطعة التقنیة الكلیة حرم في )Valencia College Tech Express( كولدج فالینسیا كسبریسإ تك مستشاري إلى
 .التعلیمیة رحلتھم خالل

 
  
 جھموتخرُّ  الطالب متقدُّ  

 في المحددة األداء مستویات ذلك في بما والریاضیات، والعلوم والكتابة للقراءة إجادتھ ىدم التالي الصف إلى للوصول طالب كل یحرزه الذي التقدم مستوى یُحدد
 للطالب وینبغي. واحد اختبار عالمة مجرد من أكثر ھو ما على االستبقاء قرارات وتستند. مختارة صفوف مستویات في الوالیة نطاق على تُجرى التي التقییمات

 لطالببا یتعلق فیماو. السابق العام برنامج عن مختلف مكثف برنامج في استبقاؤھم یجري أو تقویة دروس يتلقِّ  ،آنفًا إلیھا شارالمُ  األداء مستویات یستوفون ال الذین
 المدرسة مدیر ویتحمل. المحددة األداء متطلبات استیفاء عند إال العام خالل أعلى صف إلى الحقًا بانتقالھم سمحیُ  ال فإنھ الصفوف، جمیع في استبقاؤھم یجري الذین

. تقویة دروس على الحصول مع أعلى صف إلى االنتقال وأ األعلى، الصف إلى االنتقال وعدم المبدئي، بالتعیین یتعلق فیما النھائیة القرارات جمیع عن المسؤولیة
 .للطالب التعلیمیة االحتیاجات على القرارات وتعتمد

 
 اللغة آداب تقییم في منھ، أعلى مستوى أو الثاني، المستوى على الحصول ،2020-2019 الدراسي العام في الثالث بالصف یلتحقون الذین الطالب على ویتعین 

 ضمان مع الربیع، فصل في العالمة تُحدد أن على .أعلى صف إلى االنتقال متطلبات یستوفوا حتى الثالث، بالصف والخاص الوالیة، مستوى على القیاسي اإلنجلیزیة
 إلى االنتقال بمتطلبات الوفاء المعاییر ھذه یستوفون ال الذین للطالب ویمكن. أعلى صف إلى ترقیتھم أو الطالب استبقاء سیجري كان إذا ما حول المالئم القرار اتخاذ
 .مقبول عذر بسبب إعفاءات ستة من واحد خالل من أعلى صف

 
 یجوز فإنھ فلوریدا، بوالیة الخاص القیاسي اإلنجلیزیة اللغة آداب تقییم في منھ، أعلى مستوى أو يالثان المستوى والخامس الرابع الصفین في الطالب یحقق لم وإذا

 إجادة على دلیالً  عدتُ  التي المحددة المعاییر استیفاء في نجحوا ما إذا األعلى الصف إلى األول المستوى یجتازون الذین الطالب نقل یجوز أخرى، ناحیة ومن. هؤاستبقا
 .عام كل ربیع في المعاییر بھذه المدارس وتُزود. القراءة

 
 تكون بحیث كامل، عام في تُدَرس دراسیة مقررات أربعة یعادل فیما النجاح نالثام إلى السادس من الصفوف في الترقیة أجل من اإلعدادیة المدرسة طالب ویحتاج

 الوالیة في بھا المعمول القوانین حسب الثامن الصف لطالب ینبغيو .االجتماعیة والدراسات والعلوم، والریاضیات، اإلنجلیزیة، اللغة آداب مجاالت في منھا ثالثة
 التربیة مادة تدریس الدراسیة الفصول أحد یتضمن أن شریطة( االجتماعیة والدراسات والعلوم، والریاضیات، اإلنجلیزیة، اللغة آداب في مقررات ثالثة اجتیاز
 التخطیط متطلبات الستیفاء متكامل، أو ومستقل الوالیة، من معتمد دراسي مقرر استكمال یجب فإنھ ذلك، إلى وإضافة. الثانویة المدرسة إلى ینتقل حتى) المدنیة
 .والتعلیمي المھني

 



 في عینةمُ  نجاح عالمة تحقیق إلى 2020-2019 الدراسي العام في الجبر مادة من األول المستوى یدرسون أو/و العاشر بالصف یلتحقون الذین الطالب وسیحتاج 
 ھؤالء یحظى وسوف. التخرج متطلبات یستوفوا حتى وذلك الجبر، مادة من األول المستوى تقییم في وكذلك العاشر، بالصف الخاص اإلنجلیزیة اللغة آداب اختبار

 الدرجة تبلغ جدرَّ مُ  مقیاس على 2.0 یساوي تراكمي معدل على یحصلوا أن أیًضا الطالب وعلى. األمر لزم إذا التقییم لھذا أخرى مرة الخضوع بفرصة الطالب
 دارسي مقرر استكمال ویجب ھذا،. القیاسي الثانویة دبلوم على للحصول الدراسي بالمقرر الخاصة المالئمة االعتماد نقاط متطلبات یستوفوا وأن ،4.0 فیھ العظمى

 خطة تقدم الطالب."“إلى  للوصول) www.ocps.net( اإللكتروني موقعال زیارة یرجى. جالتخرُّ  قبل اإلنترنت عبر واحد
 
 الطالب مبطاقات التقاریر وتقاریر تقدُّ  

 ونسبة وسلوكھ علیھا، حصل التي الدرجات ذلك في بما المدرسة، في طفلك تقدم مدى حول بمعلومات لتزودیك أسابیع، تسعة كل المنزل إلى التقاریر بطاقات تُرسل
 یؤدیھا التي والتكالیف المرجعیة، والقوائم والمشروعات، االختبارات، على بناءً  الدراسي، الفصل داخل طفلك ألداء المعلم تقییم الدرجات وتعكس. وغیابھ حضوره
 وبعض. اجتماع عقد وجوب إلى التقاریر بطاقة في المعلم یشیر وقد. الدارسة بقاعة الخاصة والمالحظات المنزلیة، والواجبات الدراسي، الفصل داخل الطالب

 فترة منتصف وفي. المدرسة في طفلك متقدُّ  مدى حول أسئلة أي لدیك كان إذا طفلك معلم مع التواصل یُرجى .التقاریر بطاقات لتوزیع لآلباء اجتماعات تعقد المدارس
 .الطالب متقدُّ  مدى حول فكرةب علیھا /علیھ الوصي أو أمرھا، /أمره وولي الطالب لتزوید ؛المنزل إلى بھ الخاص مالتقدُّ  تقریر طالب كل یأخذ سوف التقییم،

 
 جنقاط االعتماد الخاصة بالتخرُّ  

 اإللكتروني الموقع على متاحة أصبحت ،2020-2019 الدراسي للعام الثانویة المدرسة من التخرج متطلبات فإن الوالیة، قانون على طرأت التي للتعدیالت نظًرا
 ."التخرج متطلبات" تبویب تحت) www.fldoe.org( والتعلیم التربیة لوزارة

 
 الموھوبون الطالب

 الطالب ذلك في بما - حدة على طالب لكل االستثنائیة والمواھب واالحتیاجات القیمة تمییز یستطیع تعلیمي برنامج بتطبیق العامة أورانج مقاطعة مدارس تلتزم
 تقدیمھ جانب إلى الفكریة، قدراتھم یراعي النوعیة، حیث من مختلف تعلیمي برنامج إلى یحتاجون الموھوبین الطالب أن ذلك. معینة مواھب بامتالكھم المعروفون

 .النموذجي الدراسي المنھج یقدمھا التي تلك تفوق التي التحدیات من مجموعة
 
 ،6.03019 -أ6 رقم فلوریدا بوالیة التعلیم مجلس قاعدة في المحددة المعاییر استوفوا ما إذا الموھوبین، خدمات على للحصول الطالب یتأھل فلوریدا، والیة وفي 

 مثبتة حاجة وجود التأھل معاییر وتشمل. عالیًا أداءً  یؤدي أن ویستطیع فائق فكري بنمو یتمتع الذي الطالب ذلك ھو الموھوب والطالب. اإلداریة فلوریدا قواعد
 الفكري النمو وكذا معینة، مرجعیة قائمة أو معیاري جدرَّ مُ  مقیاس خالل من نیتبیَّ  حسبما الموھبة، وجود على تنم التي السلوكیة الخصائص أغلبیة وتوفر للبرنامج،

 عنوان تحمل التي اإللكترونیة الصفحة على" الموھوبون" تبویب بزیارة تفضل المعلومات، من لمزیدٍ . فردیة بصفة للطالب یقدم ذكاء اختبار خالل من الَمِقیس الفائق
) .ocps.net( العامة، أورانج مقاطعة لمدارس اإللكتروني الموقع على الموجود" اإلدارات" رابط خالل من إلیھا الوصول یمكن التي ،"االستثنائي الطالب تعلیم"

 .4073173229 :رقم ھاتف على االتصال أیًضا یمكنك كما
 

 )ESE( االستثنائي الطالب تعلیم
 أمام من الحواجز وإزالة عالیة، توقعات تحدید خالل من اإلعاقات، ذوي الطالب لجمیع مالئم تعلیم توفیر ضمان في االستثنائي الطالب تعلیم إدارة من الغرض یتمثل

 عاًما، 22و 3 بین أعمارھم تتراوح الذین للطالب والخدمات البرامج وتتوفر. والخبرة المعلومات ومشاركة الة،الفعَّ  للممارسات نموذج تقدیم مع والمعلمین، الطالب
 االختالالت أو اإلدراكیة اإلعاقات أو السمع، ضعف أو والسلوكیة، العاطفیة االضطرابات أو البصر، وأ السمع فقدان أو د،التوحُّ  طیف اضطراب من یعانون ممن

 .البصر ضعف أو النمو، تأخر أو الرضیة، الدماغ جروح أو واللغة، التخاطب مشكالت أو حددة،مُ  تعلیمیة صعوبات أي أو أخرى، صحیة اختالالت أي أو العظمیة،
 تحمل التي اإللكترونیة الصفحةتفضل بزیارة  ،المعلومات من لمزیدٍ . سمعیة وأ بصریة إعاقات من یعانون ممن الصغار، واألطفال للرضع الخدماتكما تتوفر 

 العامة أورانج مقاطعة لمدارس اإللكتروني الموقع على الموجود" اإلدارات" رابط خالل من إلیھا الوصول یمكن التي ،"االستثنائي الطالب تعلیم" عنوان
)ocps.net( 
 
 التي- للطالب لیةاألوَّ  التعلیمیة االحتیاجات إن. العام التعلیم منھج إلى الوصول في الطالب مساعدة على االستثنائي الطالب تعلیم لبرنامج األساسي التركیز ینصبُّ  

 القائمة السلوكیة والمناھج المتخصصة التعلیمیة والمواد والخدمات الراحة وسائل استخدام خالل من بھا الوفاء یجري -)IEP( الفردي التعلیم خطة في تحدیدھا یتم
. المحددة الطالب احتیاجات یالئم لما وفًقا تقییدًا، أقل بیئة في الخدمات على المؤھلون األطفال ویحصل. الممارسات ألفضل نموذًجا تعطي والتي األبحاث، على

 التدخل خدمات" لدى وذلك أعوام، 5و 3 بین أعمارھم تتراوح ممن المدرسة، قبل ما مرحلة في ھم الذین لألطفال واإلحالة والتقییم الفحص خدمات وتتوفر
 رقم ھاتف على بالمركز االتصال -المعلومات من المزید على الحصول في یرغبون الذین- لآلباء ویمكن). PDIS" (المدرسة قبل ما مرحلة في التشخیصي

 .بالمدرسة المختصین الموظفین بمعرفة التقییم خدمات إلى یحتاجون ممن المدرسة عمر في ھم الذین األطفال إحالة وتجري ھذا. 4073173503
 
 الموارد نظام ؛)2002614 فرعي رقم ،)4073173200( اآلباء دعم فریق: االستثنائي الطالب تعلیم ببرنامج المتخصصة اإلدارة لدى األخرى الموارد تتضمن 

 ذوي الطالب ومعلمي آلباء موردًا تشكل التي فلوریدا، بوالیة اإلدماج وشبكة ،")فیدلرز" االختصار ویُنطق -)FDLRS( فلوریدا بوالیة والتعلیمیة التشخیصیة
 ،"االستثنائي الطالب تعلیم لبرنامج" الخاضعین للطالب اآلباء اختیار من برنامًجا تقدم التي فلوریدا، بوالیة والتعلیم التربیة ووزارة ؛)407.317.3660( اإلعاقات

 .اإلعاقات ذوي من للطالب المقدمة بالبرامج الخاصة الدراسیة) John K. Mckay( ماكاي. إم جون ِمنَح خالل من
 

 تحت() ocps.netخالل ( من العامة، أورانج مقاطعة لمدارس التابع ماكايل اإللكتروني الموقع زیارة یرجى ماكاي، برنامج بشأن حددةمُ ال معلوماتال من لمزیدٍ 
 االتصال أو www.floridaschoolchoice.org على فلوریدا بوالیة والتعلیم التربیة لوزارة اإللكتروني الموقع بزیارة تفضلال یمكنك أو ،")اإلدارات" تبویب
 .4073173275 ھاتف رقم: على التعلیمیة المنطقة بمكتب

 
 كما. المدرسة في التوظیف بأخصائي أو بطفلك الخاص التوجیھ بمستشار االتصال یرجى وخدماتھ،" االستثنائي الطالب تعلیم" برامج بشأن المعلومات من لمزیدٍ 
 .407.317.3229 ھاتف رقم: على االستثنائي الطالب تعلیم بمكتب االتصال أیًضا یمكنك

 
 اآلباء خیارات: التعلیمي االختیار



 ھو المدرسیة االختیارات برامج من والھدف .ألطفالھم األفضل أنھ یشعرون الذي التعلیم نوع اختیار في الحق اآلباء منح في یتمثل يالتعلیم االختیار من الھدف إن
 التعلیمي باالختیار المتعلقة الخیارات بعض یلي فیما .ألطفالھم مالءمةً  األكثر التعلیمیة البیئات باستھداف لھم والسماح ،أطفالھم تعلیم في التحكم من المزید اآلباء منح

 خیارات إن. الثنائي التعلیم تقدم التي والمدارس الثنائیة والبرامج المستقلة، العامة والمدارس المنزلي، والتعلیم االفتراضیة، أورانج مقاطعة مدرسة: أورانج بمقاطعة
 .4073173233 على الطالب تسجیل مكتب خالل من متاحة -المدرسة إدارة مجلس سیاسة في علیھ منصوص ھو حسبما- المدارس بین التحویل
 الدراسیة للفرص الدراسیةالِمنَح  برنامج

 مدرسة إلى إرسالھم یجري أن في الخیار معینة، قصور أوجھ من تعاني التي العامة المدارس إلى -للذھاب المعینین أو- یذھبون الذین للطالب البرنامج ھذا یوفر
 على ،"للفرص الدراسیة الدراسیة الِمنَح" بـ الخاص المدارس بین التحویل لخیار المؤھلة المدارس تحدید جرى ولقد. أعلى أداء ذات مشاركة خاصة مدرسة أو عامة
 المدارس بین التحویل خیار حول المعلومات من لمزیدٍ  .بالوالیة الخاص المساءلة لنظام وفقًا متتابعة، مرات ثالث" D" عالمة أو" F" عالمة على حاصلة أنھا

 .4073173484 على المدرسیة االختیارات خدمات بمكتب یتصلوا أن لآلباء یمكن ،"الدراسیة للفرص الدراسیة الِمنَح" بـ الخاص
 

 الجاذبة والمدارس الجاذبة البرامج
 بیئات البرامج ھذه وتوفر. للطالب الجودة عالیة خیارات تقدیم أجل من العامة أورانج مقاطعة مدارس من العدیدبالجاذبة  والمدارس الجاذبة البرامج إلحاق جرى لقد

 المختلفة، االھتمام مجاالت استكشاف للطالب الجاذبة والمدارس الجاذبة البرامج وتتیح. ومكثفة محددة دراسیة مجاالت في ینخرطوا حتى للطالب، غنیة تعلیمیة
 ال بینما التعلیمیة، المنطقة أنحاء شتى من القادمین الطالب قبلت الجاذبة والمدارس البرامج من النوعیة ھذه وأغلب. األكادیمیة المھارات من العدید تنمیة إلى باإلضافة

 حتى نوفمبر 1 من بدایة الجاذبة والمدارس الجاذبة بالبرامج االلتحاق طلبات تقدیم ویتم. معینة مدارس من القادمین الطالب سوى األخرى والمدارس البرامج تقبل
 زیارة یرجى الطلبات، تقدیم وإجراءات باألھلیة، المتعلقة والمعلومات ،الجاذبة والمدارس الجاذبة بالبرامج كاملة قائمة على وللحصول. عام كل من فبرایر 15

 .4073173484 ھاتف رقم: على االتصال أو ،www.schoolchoice.ocps.net على المدرسیة االختیارات خدمات لمكتب اإللكتروني الموقع
 
 مدرسة مقاطعة أورانج االفتراضیة 

 حتىاألطفال  ریاض من تبدأ التي بالصفوف الجزئي الدوام أو الكامل الدوام نظام في الطالب تسجیل خدمة) OCVS( االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة تقدم
 إلى السادس من الصفوف في المنازل من یتعلمون الذین الطالب تسجیل أیًضا ویمكن. اإلنترنت عبر التعلیمیة الخدمات تقدیم نظام خالل من عشر الثاني الصف
 االفتراضي التعلیم ویوفر. اإلنترنت شبكة خالل من الجودة عالي فردي تعلیم إلى للوصول متكافئة إمكانیة االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة وتوفر. عشر الثاني
 .والعشرین الحادي القرن في للنجاح الزمة أمور كلھا وھي الذاتي، واالنضباط والسلوكیات المھارات، تنمیة من ویعزز والمكان، الوقت في المرونة من قدًرا

 
 مقاطعة لطالب المتنوعة االحتیاجات ویلمسون قریبون فھم مَّ ثَ  ومن المحلي، المجتمع في االفتراضیة أورانج مقاطعة بمدرسة التوجیھ ومستشارو معلمو ویعیش 

 مدرسة فإن عامة، مدرسة وبوصفھا. الطالب مقررات استكمال في النجاح إمكانیة مستمرة بصفة االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة معلمو أثبت وقد. أورانج
 .تعلیمیة رسوًما تفرض ال االفتراضیة أورانج مقاطعة

 
 فرًصا الطالب لمنح الدراسیة، المقررات خارج تقلیدیة أنشطة تقدم االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة فإن الطالب، لدى االفتراضیة المدرسة تجربة ولتعزیز 

 :"لوجھ وجًھا" زاَولتُ  والتي الدراسیة المقررات عن الخارجة التالیة األنشطة االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة تقدم. الصف في وزمالئھم معلمیھم مع للتعاون
 

 الكتاب نادي ●
 للجامعة التخطیط ندوات ●
 المجتمعیة الخدمة أنشطة ●
 "شیئًا افعل" نادي ●
 االبتدائي الشطرنج نادي ●
 المیدانیة الرحالت ●
 البدنیة اللیاقة نادي ●
 األخیر الصف لطالب الرسمي التخرج احتفال ●
 الدولي النادي ●
 اإلثراء إلى الھادفة الشھریة" العمل أیام" ●
 )NHS( الوطني الشرف جمعیة ●
 )NJHS( األخیر قبل الصف لطالب الوطني الشرف جمعیة ●
 المفتوح البیت ●
 )SAC( بالمدرسة االستشاریة اللجنة)/ PTSA( والطالب والمعلمین اآلباء رابطة ●
 العلوم نادي ●
 الفنون نادي ●
 الریاضیات نادي ●

 
 فإن ذلك إلى وإضافة. والثانویة واإلعدادیة االبتدائیة المدارس مناھج تقدم التي االفتراضیة فلوریدا لمدرسة امتیازٍ  شریكَ  االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة تُعد

 ،(Pearson) وبیرسون ،)Fuel Education( إدیوكیشن وفیول )،K12 Florida LLC.م.م. (ذفلوریدا  12كیة  شریكة ھي االفتراضیة أورانج مقاطعة مدرسة
 ببرامجھا یتعلق فیما وذلك ،(eDynamic Learning and Edgenuity) واإلبداع اإللكتروني الدینامیكي التعلمو )،Accelerate Ed( إدیوكیشن وأكسلریت
 .واإلعدادیة االبتدائیة للمدرستین

 
 على للحصول). CITA( األقالیم وعبر الدولي االعتماد ولجنة ،)SACS( والمدارس للكلیات الجنوبیة الرابطة قِبَل من معتمدة االفتراضیة أورانج مقاطعة ومدرسة 

: رقم ھاتف على االتصال أو) ocvs.ocps.net( على االفتراضیة أورانج مقاطعة لمدرسة اإللكتروني الموقع زیارة یرجى التسجیل، بخصوص معلومات
4073173327. 

 



 المنزليالتعلیم 
 یجب المنزلي، التعلیم برنامج ولبدء. المنزل داخل أبنائھم تعلیم مع المدرسة في اإلجباري االنتظام لقانون باالمتثال لآلباء السماح إلى المنزلي التعلیم برنامج یھدف
 أعمارھم تتراوح الذین للطالب علیھ والمداومة المنزلي للتعلیم برنامج إنشاء ةبنیَّ  التعلیمیة، للمنطقة التابعة المدرسة مدیر إلى خطیًا إخطاًرا یقدم أن األمر ولي على
 والتقییمات التعلیمیة، والمواد الدراسي، المنھج تقدیم مسؤولیة األمر ولي ویتحمل. الفردي التعلیم برامج ألحد یخضعون لمن عاًما 21 وحتى عاًما، 18و 6 بین

 متطلبات على االطالع یمكن .متسلسل بشكل متدرًجا تعلیًما الطالب تمنح التي الوسائل من أخرى وسیلة أي تقدیم أو عد،بُ  عن دراستھا تتم التي للمقررات الالزمة
  ).www.homeeducation.ocps.net(:خالل من حالیًا المسجلین المنزلي التعلیم برنامج لطالب النماذج وجمیع المنزلي التعلیم برنامج

 
 األھلیة المدارس 

 تتقید أن األھلیة المدارس على لزاًما ولیس. مستقل إدارة مجلس لحكم وتخضع العامة أورانج مقاطعة مدارس ترعاھا مستقلة عامة مدارس ھي األھلیة المدارس
. الوالیة تقییمات في والمشاركة لةبالمساءَ  المتعلقة كتلك االتحادیة، واللوائح والقواعد الوالیة ولوائح قواعد بمعظم تتقید أن یجب ولكن التعلیمیة، المنطقة بسیاسات

 المدارس تلك قدمت وقد عاملة، أھلیة مدرسة 41 ھناك كان ،2019-2018 الدراسي العام وخالل .تعمل حتى الوالیة ضرائب من مالیة مبالغ المدارس تلك وتتلقى
 .أورانج مقاطعة في طالب 15,000 یقارب لما خدماتھا

 
 الخطین أو ،4073173484 رقم ھاتف على المدرسیة االختیارات خدمات بمكتب االتصال یمكنك األھلیة، المدارس بخصوص ضافیةاإل معلوماتال من لمزیدٍ  

 .www.schoolchoice.ocps.net اإللكتروني الموقع بزیارة تفضل أو 2022677 ،2022598 الفرعیین
 

 
 البرامج الخاصة

 الھادفة والموارد الخدمات وتعزیز تقدیم أجل من ؛الخاص القطاع ومن ،فیدرالیة جھات ومن الوالیة، من مولةالمُ  والمبادرات الِمنَح من العدید التعلیمیة المنطقة لدى
 للقراءة السنویة والمبادرة) Read2Succeed" (لتنجح اقرأ" برنامج ضمنھا ومن التثقیف، لعملیة ضروریة أسالیب تستخدم البرنامج مكونات وجمیع. األسر لتثقیف

 .الصیف فصل في
 
 )READ2SUCCEED( لتنجح اقرأبرنامج  

 لتنجحاقرأ  برنامج العامة أورانج مقاطعة مدارس في الرقمي والتعلم والتعلیم المناھج إدارة تقدم العامة، أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة مع باالشتراك
")Read2Succeed(، والكتابة القراءة في مھاراتھم تطویر أجل من اإلضافیة، المساعدة من القلیل إلى یحتاجون الذین الطالب دعم إلى یھدف تعلیمي برنامج وھو 

 .والثاني األول بالصفین
 

 المعلمین لتدریب الالزم التمویل توفیر أجل من والوطني، المحلي المجتمع من الشركاء من ِمنَح على الحصول إلى العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة وتسعى
 .لطالبنا مجانًا البرنامج لتشغیل الالزمة األخرى المواد من ذلك وغیر والكتب البرنامج، وإدارة المعتمدین، القراءة مساعدي رواتب ولتقدیم المتطوعین،

 
 المعلمون ویدرس. العامة أورانج مقاطعة لمدارس والتابعة المشاركة االبتدائیة بالمدارس الطالب وبین بینھم التوفیق ثم وتدریبھم، المتطوعین المعلمین تعیین ویجري

 .الدراسي العام مدار على أسبوعي بشكل الطالب تقدم مدى لرصد ةعدیّ وبَ  ةبلیّ قَ  اختبارات أیًضا ویشمل كبیرة، لیةاعف اوذ ًجامتدر دراسیًا منھًجا
 

 على یعتمد تفاعلي منھج على قائم برنامج وھو األول، الصف طالب لدى المفردات تعزیز على یعمل برنامًجا )Read2Succeed(" لتنجح اقرأ برنامج ویقدم
 استخدام في مھاراتھم تحسین أجل من المساعدة إلى حاجة في أنھم المعلمون یقرر الذین للطالب الشائع االستخدام ذات المفردات تعلیم أجل من ،الجھریة القراءة

 منزلیة مكتبة الطالب نشئویُ . مختلف سیاق في الجدیدة المفردات استخدام الطالب من یتطلب الذي الیومیات، تسجیل بنشاط أوجھا التعلیمیة الجلسة وتبلغ. المفردات
 لتنجح اقرأ فإن ذلك، إلى وإضافة. المفردات استخدام مھارات ویشحذ القراءة حب البرنامج ھذا یعززو .الدراسي العام خالل البرنامج كتب على تحتوي

")Read2Succeed (الحل في ست دقائق نھج یستخدم برنامج وھو الثاني، الصف طالب لدى اللغویة الطالقة لتحسین برنامًجا یقدم )Six-Minute Solution(، 
 وھذا. القراءة لسالسة ستھدََفةومُ  كبیرة، بدرجة لالھتمام مثیرة لفقرات متكررة تفاعلیة قراءات خالل من بسرعة اللغویة الطالقة یُعزز والذي األبحاث، إلى المستند
 .لدیھم الفھم مھارات نحسِّ ویُ  الطالب لدى الطالقة مستوى یرفع الدراسي المنھج

 
 .ocps.samaritan.comأو  foundationforocps.org على التسجیل یرجى ،)Read2Succeed(" لتنجح اقرأ في متطوًعا قراءةٍ  معلمَ  تصبح ولكي 
 
 أثبتت وقد. الصیف أشھر مدار على القراءة مواصلة على الطالب تشجیع أجل من الصیف، فصل في للقراءة سنویة حملة العامة أورانج مقاطعة مدارس دُّ عِ تُ  

 تقدم الصیف، فصل خالل تعلمھ تم ما فقدان ولتالفي ؛"الصیفي المنحدر" باسم یعرف بما یمرون قد الصیف أشھر خالل یقرؤون ال الذین الطالب أن األبحاث
 شتى تالئم التي للكتب قوائم والطالب لآلباء خاللھ من تتوفر ،summerreading.ocps.net الصیفیة، للقراءة إلكترونیًا موقعًا العامة أورانج مقاطعة مدارس

 .أخرى تعلیمیة موارد إلى باإلضافة ،العمریة المراحل
 

 
 األطفال  ریاضما قبل  لمرحلة التطوعيبرنامج التعلیم  

 540 العامة أورانج مقاطعة مدارس وتقدم. فلوریدا بوالیة) VPK( األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج في العامة أورانج مقاطعة مدارس وتشارك
 العمر من سیبلغون الذین لألطفال مجانًا متاح األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم وبرنامج. الصیف فصل خالل ساعة 300 أو الدراسیة، السنة خالل ساعة
 ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج موجز تقدیم ویجري. التقدیم أسبقیة أساس على وتُمنح محدودة، األماكن فإن ذلك ومع. سبتمبر 1 بحلول أعوام أربعة

 .التسجیل عملیة تبدأ وبھ ربیع، كل األطفال
 
 مركز إلى باإلضافة ابتدائیة، مدرسة 84 في األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج العامة أورانج مقاطعة مدارس تقدم الدراسي، العام وخالل 

 :یلي ما الدراسي العام مدار على متُقد التي األطفال، ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم لبرنامج المتعددة النماذج وتشمل. االبتدائي للتعلیم شورز واشنطن
 

http://www.homeeducation.ocps.net/
http://www.homeeducation.ocps.net/
http://www.foundationforocps.net/


 جزئي ودوام كامل دوام ●
  لغتین لتعلیم برامج ●
 أجنبیة لغة ●
 األطفال ریاض قبل ما بمرحلة االستثنائیین الطالب دمج ●

 
 .earlychildhood.ocps.net المبكرة، الطفولة لبرنامج اإللكترونیة الصفحة عبر المشاركة المدارس وقائمة التفاصیل على االطالع یمكنك 
 
 عالي برنامج تقدیم خالل من النجاح في الطالب یساعد -العامة أورانج مقاطعة مدارس خالل من المتوفر- األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج إن 

 :مالئمة وتنمویة تحفیزیة ممارسات من یلي ما یتضمن الجودة
 .ومرحة وتعلیمیة ومبتكرة صحیة أنشطة خالل من طاقتھم أقصى تحریر على األطفال یشجع ●
 .والطیبة والمسؤولیة واالحترام األمانة في المتمثلة الشخصیة للصفات نموذًجا یعرض ●
 .واألسرة المدرسة بین باالرتباط الشعور یبني ●
ع ●  تحفل التي مىوالدُّ  والموسیقى لألدب دائًما األطفال تعریض خالل من وكذلك اآلخرین، وتراث تراثھم معرفة على األطفال تشجیع خالل من القیم ینّوِ

 .بالتنوع
 والرحالت والطبیعیة، الخارجیة مالتعلُّ  ببیئات االھتمام تشدید خالل من وذلك الدراسي، الفصل خارج موالتعلُّ  اللعب تجارب نطاق توسیع على یعمل ●

 .المجتمعیة الموارد ممثلي من متنوعة مجموعة جانب من الدراسة قاعة وزیارة المیدانیة،
 .العام بالتعلیم الخاصة الدراسة قاعات في الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال اندماج یدعم ●
 الموضوعات على التركیز مع ،فلوریدا بوالیة الخاصة التنمویة المعاییرو المبكر مالتعلُّ  دعم على تعمل بدورھا التي الدراسیة، الفصول مراكز بین یدمج ●

 .الریاضي والتفكیر والكتابة، بالقراءة المبكرة المعرفة إلى باإلضافة والبدني، اللغوي للنمو فرًصا تتضمن التي الحالیة، األكادیمیة
 

 :الموقع زیارة یُرجى العامة، أورانج مقاطعة مدارس في األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج بشأن المعلومات من لمزیدٍ 
earlychildhood.ocps.net. 

 
 )MCKINNEY-VENTO( فینتو-ماكیني برنامج 

 من یعانون الذین والشباب األطفال تصادف أن یمكن التي التعلیمیة العوائق من أي على التغلب في) المشردین الطالب تعلیم( فینتو-ماكیني برنامج من الغرض یتمثل
 الطالب تسجیل عملیة تسھیل في البرنامج ویساعد. للمشردین فینتو - كینيما مساعدة قانون من" طالب كل نجاح" بند في الوارد التعریف بحسب المأوى، إلى االفتقار

 تنسیق یتولون" المشردین الطالب تعلیم" برنامج يمنسق فإن ذلك، إلى إضافة .التعلیمي ونجاحھم حضورھم تسھیل وكذا جدید، منزل إلى االنتقال بصدد ھم الذین
 أو homeless.ocps.net الموقع زیارة یرجى المعلومات، من لمزیدٍ  .التعلیمیة االحتیاجات لتلبیة المجتمعیة، والوكاالت ،اإلیواء وأماكن المدارس بین الخدمات
 .4073173485 رقم ھاتف على االتصال

 
 برنامج تعلیم المھاجرین 

 بوالیة والتعلیم التربیة وزارة مع بالتعاون تطبیقھ ویجري فیدرالیة، جھات من لوَّ مَ مُ  برنامج ھو العامة، أورانج مقاطعة بمدارس الخاص المھاجرین تعلیم برنامج
 مھاجًرا أو بالزراعة، یعمل مھاجًرا علیھ، الوصي أو الزوجة، أو أمره، ولي أو ھو یكون الذيو -عاًما 21و 3 بین عمره یتراوح الذي- المھاجر الطفل ویشمل ،فلوریدا

 الصعبة، األكادیمیة للمعاییر المھاجرین الطالب جمیع استیفاء ضمان إلى المھاجرین، تعلیم برنامج ویھدف .الصید مجال في یعمل مھاجًرا أو لبان،األ صناعة في یعمل
 .مسؤولین مواطنین لیصبحوا ھمدُّ عِ یُ  الذي) العام التعلیم دبلوم استكمال أو( الثانویة المدرسة بدبلوم تخرجھم وكذلك التنقل، كثرة عن الناتجة العوائق من الرغم على

 المعلومات، من لمزیدٍ  .المؤھلین المھاجرین للطالب والصحیة واالجتماعیة األكادیمیة الخدمات تنسیق المھاجرین تعلیم ببرنامج العمل فریق یتولى ذلك، إلى إضافة
 .4073173485: رقم ھاتف على االتصال أو migranteducation.ocps.net الموقع زیارة یرجى

 
 )Title I( برنامجخدمات  

 أمواًال  )Title I( برنامج خدمات وتوفر .الجودة عالي تعلیم على یحصلوا لكي األطفال لجمیع وكبیرة ومتكافئة عادلة فرصة توفر (Title I) برنامج خدمات تضمن
 :اآلتیة المجاالت في فیدرالي تمویل تقدیم خالل من العالیة، االحتیاجات ذوي مدارس في المسجلین الطالب جمیع لدى اإلنجاز مستوى لرفع إضافیة

 .إضافیة تدریس وھیئة أكادیمیة برامج ●
 .الدراسي الیوم انتھاء بعد التعلیم برامج ●
 .یدرسونھ الذي المجال في معتمدون معلمون ●
 .ومستمر مكثف مھني تطور ●
 .اآلباء إلشراك ھادفة أنشطة ●
 .األبحاث على قائمة تعلیمیة مواد ●
 .جدیدة منازل إلى االنتقال بصدد التي لألسر دعم ●
 .الكامل الدوام بنظام األطفال ریاض قبل ما لمرحلة برامج ●

 
 :رئیسیة مجاالت تسعة (Title I)برنامج  خدمات تدعم 

 الخدمات لتلقي مؤھلین المدرسة إلى یذھبون الذین الطالب جمیع یُعد ثم ومن. برامجھا لترقیة إضافیًا دعًما المدارس تتلقى :المدرسة نطاق على المشروعات ●
 .دخلھم مستوى عن النظر بغض

 .جدیدة منازل إلى االنتقال بصدد ھي التي باألسر الخاصة الخدمات لتلقي المؤھلة واألسر لألطفال واإلحالة للتعلیم تكمیلي برنامج ھو :فینتو -ماكیني برنامج ●
 .المھاجرین وأسر لألطفال وتعلیمیة اجتماعیة خدمات یقدم تكمیلي برنامج ھو :المھاجرین تعلیم ●
 .للخطر المعرضین أو الجانحین أو المھَملین والشباب األطفال أجل من والتدخل للوقایة برنامج ھو: البدیل للتعلیم والجانحین الُمھَملین رعایة برنامج ●
 .خاصة مدارس إلى یذھبون الذین المؤھلین لألطفال أكادیمیة خدمات یقدم تكمیلي برنامج ھو :العامة غیر المدارس برنامج ●
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 ألحد الالزم التمویل نصف لتقدیم وذلك األطفال؛ ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج مع شریك) Title I(: األطفال ریاض قبل ما مرحلة ●
 ذلك بحلول أو سبتمبر 1 في أعوام أربعة العمر من سیبلغون الذین األطفال جمیع إعداد إلى الشراكة ھذه وتھدف. الكامل الدوام بنظام تعمل التي البرامج
 .أورانج مقاطعة في یقیمون ممن األطفال، بریاض االلتحاق أجل من التاریخ

 .)Title Iبرنامج ( مدارس إلى یذھبون ممن مختارین لطالب متاح صغیرة لمجموعات والتدریس التعلیم :األكادیمي التعلیم خدمات ●
 .بالدعم المعني العمل وفریق التدریس لھیئة المھني النمو دعم أجل من مستمرة، تقنیة مساعدة على المدارس تحصل :المھني التطور ●

 
 اللغات متعددةالالخدمات  

 ونموذج ،)ESOL( األخرى اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة: مثل المتخصصة البرامج خالل من شامل تعلیم على) ELLs( اإلنجلیزیة اللغة متعلمو یحصل
 الثاني الصف إلى الحضانة من( المحمي والتعلیم ،)الثامن الصف إلى الحضانة من( المزدوجة الثنائیة اللغویة والبرامج ،األحادي االتجاه ذي االنتقالي البرنامج

 ).عشر
 
 تقییم وعلى المبدئي، تعیینھم اختبار نتائج على بناءً  األخرى، اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة في المتخصصة التعلیمیة النماذج ألحد یتأھلوا أن للطالب ویمكن 

 األم، باللغة المتعلقة االستقصاء أسئلة من أكثر أو واحد على" نعم" بـ أجاب الذي الطالب یزود .مؤھلین موظفین بمعرفة المنزلیة مدرستھم في تُجرى برنامجي
 :یلي ما األسئلة وتتضمن. للغة إجادتھ مستوى لتحدید ،)اللغة دة) (اختبار إجاIDEA( اإلجادة واختبار المبدئي، التعیین باختبار
 المنزل؟ في اإلنجلیزیة اللغة بخالف أخرى لغة تستخدم ھل ●
 اإلنجلیزیة؟ اللغة غیر أخرى بلغة األحیان معظم في الطالب یتحدث ھل ●
 اإلنجلیزیة؟ اللغة غیر أولى لغة الطالب لدى كان ھل ●

 
 مقاطعة مدارس جانب من المعتمد المدارس تغذیة نمط على بناءً  -متاًحا كان متى- متخصص تعلیمي نموذج اختیار لألبوین یمكن للخدمات، مؤھًال  الطالب كان إذا 

 االستماع في مھاراتھم تنمیة في) ELLs( اإلنجلیزیة اللغة متعلمي جمیع ،)ESOL( األخرى اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة تعلیم برنامج یساعد. العامة أورانج
 ).LAFS( فلوریدا والیة في اللغة آداب ومعاییر ،)WIDA( اإلنجلیزیة اللغة تنمیة معاییر علیھ تنص ما على بناءً  اإلنجلیزیة، باللغة والكتابة والقراءة والتحدث

 
 المتاحة التعلیمیة النماذج 

 .)عشر الثاني الصف إلى الحضانة من( اإلدماج /السائد بالنظام الخاصة اللغة آداب
 اللغة تعلیم شھادة على الحصول بصدد أو معتمد، معلم مع السائد بالنظام الخاصة الدراسة قاعات إحدى في) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلِّ مُ  یكون

 الدراسي المنھج ویقدم .اإلنجلیزیة اللغة ھي األم لغتھم أناس فیھ یشاركھم مكان في الطالب ویكون). ESOL( األخرى اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة
 .ومنھجیة وتراكمیة طبیعیة بطریقة الجدیدة اللغة اكتساب من الطالب تمكین مع ،شامالً  التعلیم تجعل بطریقة

 
 )الحاسوب بأساسیات واإللمام االجتماعیة، والدراسات والعلوم، الریاضیات،( اإلدماج /السائد بالنظام الخاصة األساسیة المواد 
 لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة تعلیم شھادة على الحصول بصدد أو معتمد معلم مع السائد، للنظام تابعة دراسة قاعة في) ELL( اإلنجلیزیة اللغة متعلم وضعیُ 

 إلستراتیجیات المتواصل االستخدام خالل ومن. اإلنجلیزیة اللغة ھي األم لغتھم أناس فیھ یشاركھم مكان في الطالب یكونو). ESOL( األخرى اللغات
 في اإلنجلیزیة اللغة الطالب یكتسب بینما ،سلس أسلوبب المواد بتدریس المعلم یقوم األخرى، اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة تعلیم برامج وتسھیالت

 .ذاتھ الوقت
 

 
 )المنزلیة المدرسة في مختارة مقررات /صفوف( التعایش خالل من اللغة آداب تعلّم 

 من التعلیم ویتیح. اإلنجلیزیة اللغة بآداب الخاصة المھارات اكتساب بصدد ھم الذین فقط اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي خصیًصا صمممُ  اإلنجلیزیة للغة صف
 .لھا إجادتھ لمستوى وفقًا اإلنجلیزیة اللغة تعلیم ىیتلقَّ  أن اإلنجلیزیة اللغة لمتعلم التعایش خالل

 
 )المنزلیة المدرسة في مختارة مقررات /صفوف( محمیة أساسیة موضوعیة مجاالت

 اللغة لمتعلم المحمي التعلیم ویتیح. اإلنجلیزیة اللغة بآداب الخاصة المھارات اكتساب بصدد ھم الذین اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي فقط خصیًصا مصمم صف
 يینمِّ  نحو وعلى صفھم، مستوى یناسب بشكل الدراسیة للمواد تعلیًما الطالب ویتلقى. لھا إجادتھ لمستوى وفقًا اإلنجلیزیة اللغة تعلیم يتلقِّ  اإلنجلیزیة

 .الوقت نفس في األكادیمیة مھاراتھم تطویر مع اإلنجلیزیة، اللغة مھارات
 
 اللغة ثنائيال االنتقالي البرنامج نموذج 
 )الثاني الصف إلى الحضانة من للمراحل مختارة مدارس( 

 مع اإلنجلیزیة لغةال الطالب یجید أن ھو البرنامج ھذا من والغرض). واإلسبانیة اإلنجلیزیة( بلغتین التعلیم يتلقِّ  اإلنجلیزیة اللغة لمتعلم النموذج ھذا یتیح
 لھم یتسنى حتى األھلیة معاییر الطالب یستوفي أن ویجب. اإلنجلیزیة واللغة األم اللغة من كلٍّ  في صفھم، مستوى تناسب التي األكادیمیة مھاراتھم تطویر
 ).البرنامج في المشاركة ومعاییر المتاحة العمل ورش لمعرفة التغذیة نموذج إلى الرجوع یرجى. (النموذج لھذا التأھل

 
 المزدوجة الثنائیة اللغویة البرامج نموذج 
 )الثامن الصف إلى الحضانة من للمراحل مختارة مدارس( 

 الطالب یظھر وأن بھما، والكتابة بالقراءة واإللمام أخرى ولغة اإلنجلیزیة اللغة من لكلٍّ  الطالب إجادة إلى المزدوجة الثنائیة اللغویة البرامج هھذ تھدف
 بكلتا األكادیمي، والمحتوى والكتابة القراءة تعلیم ویجري .األخرى الثقافات تجاه إیجابیة مواقف لدیھم تُغَرس وأن األكادیمي، اإلنجاز من عالیة مستویات

 مجموعة لكل یتسنى حتى أم، كلغة المستھدفة اللغة یتحدثون الذین واآلخرین أم كلغة اإلنجلیزیة اللغة یتحدثون الذین الطالب من متوازنة ألعداد اللغتین
 البرامج في المسجلون والطالب. األساسیة األكادیمیة المجاالت في المعرفة تكتسب ھي فیما اللغة متعلم بدور تقوم وأن بھا، الخاصة للغة النموذج تقدم أن

 .واإلسبانیة اإلنجلیزیة باللغتین والتحدث والكتابة القراءة یتعلمون سوف -العامة أورانج مقاطعة بمدارس الخاصة- المزدوجة الثنائیة اللغویة
 



 باللغة المتحدثین الطالب من%  50و اإلنجلیزیة، اللغة متعلمي من% 50 بنسبة- السكانیة خصائصھم بحسب الفصول، على الطالب توزیع ویبدأ 
 األخرى، اللغات لمتحدثي اإلنجلیزیة اللغة برنامج من اإلنجلیزیة اللغة متعلمي أحد خرج ما وإذا. األول والصف األطفال ریاض في -أم كلغة اإلنجلیزیة

 .المزدوجة الثنائیة اللغویة البرامج نموذج في االستمرار یمكنھ فإنھ
 
 اللغات متعددةال الخدمات إدارة وتقدم. الطالب ھؤالء مع للعمل عالٍ  مستوى على ومؤھلون مدربون اإلنجلیزیة، اللغة متعلمي مع یعملون الذین المعلمین وجمیع 

 اللغة لمتعلمي أفضل خدمة تقدیم أجل من الدراسة، قاعة داخل تنفیذھا الواجب اإلستراتیجیات على تركز تدریبات وھي الدراسي، العام مدار على للمعلمین تدریبات
 .ذاتھ الوقت في الشامل التعلیم یھمتلقِّ  مع األكادیمیة، المجاالت جمیع في النجاح تحقیق في ومساعدتھم اإلنجلیزیة،

 
 لكي. أبنائھم مدرسة في القائم) MPLC( اللغات متعدديال اآلباء قیادة مجلس مع االنخراط على اإلنجلیزیة اللغة متعلمي آباء اللغات متعددةال الخدمات إدارة وتشجع 

 میالن ریبیكا الدكتورة اآلباء، مع للعالقات يالرئیس بالمنسق االتصال یرجى -التعلیمیة للمنطقة التابع- اللغات متعدديال اآلباء قیادة مجلس مع العمل مع تتمكن
 :خالل من األم ولغتھم اإلنجلیزیة للغة طالبھم تعلم تسریع في یساعدوا أن اآلباء ویستطیع. 2003410 فرعي رقم ،4073173200: رقم ھاتف على ،)إسبانیة(
 

 .القصص حكایة في المشاركة ●
 .اللغة ثنائیةال الكتب أو/و األم باللغة القصص قراءة ●
 .بینھا االختالف أوجھ وإیجاد اللغات مقارنة ●
 .واستخدامھا المشتركة الكلمات مناقشة ●
 .ومعھ للطالب مرتفع بصوت القراءة ●
 .األغاني وغناء األلحان إنشاد ●
 .المحلیة العامة المكتبة زیارة ●
 .مجدیة محادثات في االشتراك ●
 .المنزلیة الواجبات أداء لوقت محدد جدول وضع ●
 .اللغوي والمعجم القاموس استخدام خالل من اللغة لممارسة الطالب دفع ●
 .مغلقة بتعلیقات التلیفزیونیة التعلیمیة البرامج مشاھدة ●
 .والكتابة الیومیات تسجیل على التشجیع ●
 .الفعالیات تلك في المشاركة وكذلك المحلي، المجتمع ویقیمھا المدرسة تقیمھا التي والتعلیمیة الثقافیة بالفعالیات علم على البقاء ●

 
 

 الخدمات االجتماعیة في المدارس 
 وتحسین صحتھم تعزیز بھدف للطالب، مباشرة خدمات تقدیم خالل من المحلي، والمجتمع والمدرسة المنزل بین التنسیق المدارس في االجتماعیون األخصائیون یتولى
 في المتاحة والبرامج بالخدمات ربطھم خالل من واألسر، الطالب تواجھ التي الصعوبات تذلیل في المدارس في االجتماعیون األخصائیون ویساعد. األكادیمي أدائھم

 والتقییمات األزمات في والدعم والعقلیة، النفسیة بالصحة یتعلق فما والتدخل المدرسة، في االنتظام دعم :المدارس في االجتماعیة الخدمات وتتضمن. المحلي المجتمع
 .مدرستك بمكتب االتصال یرجى المتاحة، االجتماعیة الخدمات عن المعلومات من لمزیدٍ . السلوكیة

 
 الخدمات النفسیة في المدارس

 یكون وداعمة، وصحیة آمنة تعلیمیة بیئة توفیرل اآلخرین، الخبراء من وغیرھم المدرسة، وموظفي والمعلمین األسر، مع بالمدارس النفسیون األخصائیون یشترك
 والمشكالت األجل قصیرةال المشكالت وحل فھم في بالمدارس النفسیون األخصائیون ویساعد. المحلي والمجتمع والمدرسة المنزل بین األواصر تعزیز بإمكانھا

 التقییمات وإجراء األزمات، في والدعم والعقلیة، النفسیة بالصحة یتعلق فیما التدخل المباشرة الخدمات وتتضمن. للطالب الكلي النجاح في تؤثر أن یمكن التي المزمنة،
 على تتعرف لكي مدرستك بمكتب االتصال یرجى. والسلوكیة األكادیمیة باالحتیاجات یتعلق فیما التدخل وتخطیط والسلوكیة، األكادیمیة القلق بواعث بخصوص

 .المتاحة المدرسیة النفسیة الخدمات
 

 األنشطة الخارجة عن المقرر الدراسي ونوادي المدرسة
 أو الریاضیات -حصرال ال المثال سبیل على- تشمل بموضوعات المعنیة والنوادي الریاضیة، األلعاب إلى ینضموا أن متخصصة اھتمامات لدیھم الذین للطالب یمكن

 في المتاحة الفرص على تحتوي كاملة قائمة على للحصول. اآللي اإلنسان علم أو المناظرات أو المسرح، أو الفن، أو العلوم، أو األعمال، أو األجنبیة، اللغة أو الحاسوب
 .للمدرسة اإللكتروني الموقع زیارة رجىیُ  بھا، تنتظم التي المدرسة حرم

 
 بالمدرسةیوم المدرسة الممتد/ خدمات سن االلتحاق  خدمات

 وتطبیق داعمین، موجھین وإشراف رعایة تحت والعمل زمالئھم، مع والتفاعل العملي، مالتعلُّ  في للمشاركة إضافیة فرصة للطالب المدرسة بعد ما ساعات تقدم
 ة،عدیّ والبَ  ةبلیّ القَ  المدرسة برامج في واإلعدادیة االبتدائیة المدرستین في طالب 17,000 قرابة ویشارك. الكثیر ذلك وغیر الدراسي الیوم خالل تعلموھا التي الدروس

 والفن، المنظمة، واأللعاب لإلشراف، الخاضع الحر واللعب المنزلیة، الواجبات أداء وقت الیومیة األنشطة وتتضمن. العامة أورانج مقاطعة مدارس حرم في وذلك
 .الطالب تحصیل لدعم اإلثراء فرص من متنوعة مجموعة إلى باإلضافة والموسیقى، الیدویة، فرَ والحِ  والمسرح،

 
 تقدم كما. التكلفة ومیسور ومالئم آمن برنامج في مسجلون وھم المدرسة، في األطفال ویبقى. وبعده الدراسة وقت قبل برامج ابتدائیة مدرسة وعشرون وست مائة وتقدم 

 الیوم في التقویة برنامج یختاروا أن االبتدائیة المدارس لمدیري یجوز مدرسة، كل مجتمع احتیاجات یلبوا ولكي. كامل بدوام صیفیة برامج أیًضا المدارس من الكثیر
 من متنوعة مجموعة جانب إلى اإلشراف خدمة البرامج تلك وتوفر. معتمد خارجي خدمات مقدم یوفره برنامج أي أو العامة، أورانج مقاطعة بمدارس الخاص الممتد،
 من التكلفة مدعومة االبتدائیة بالمرحلة الخاصة البرامج وجمیع. الخامس الصف وحتى الحضانة من تبدأ التي الصفوف یشغلون الذین باألطفال المعنیة التقویة أنشطة

 .خدماتھا یستخدمون الذین األشخاص قِبَل
 



 زون سكول افتر المتوسطة المدارس برنامَجي تمویل ویتم .الصیف فصل خالل یعمل منھا والكثیر الدراسي، العام خالل برامج إعدادیة مدرسة وثالثون تسع وتقدم 
)Afterschool Zone و افتر سكول أول ستارز ()Afterschool All Stars (أورانج مقاطعة وحكومة التعلیمیة، المنطقة بین القائمة الشراكة خالل من )لجنة 

 .أورالندو ومدینة) باألطفال المعنیة المواطنین
 

 .4073173383 رقم ھاتف على بالمدرسة االلتحاق سن خدمات بمكتب أو طفلك بمدرسة االتصال یمكنك المعلومات، من لمزیدٍ 
 

 
 النجاح أجل من البدیل التعلیم مراكز
 خیاًرا البدیل التعلیم ویقدم .تقلیدیة غیر بیئة في متنوع لمجتمع الفردیة التعلیمیة االحتیاجات تلبي خدمات وتقدیم ،استثنائیة تعلیمیة بیئة توفیر إلى البدیل التعلیم یھدف

 .بالتقدیر خاللھا من الطالب یحظى التي واالحترام، الرعایة على القائمة العالقات یعزز أنھ كما المتاحة، للخبرة العالیة القیمة على ویعتمد واآلباء، للطالب
 

 الوظیفي للتأھیل بالمدارس تدریبیة برامج ،)UNIVERSAL EDUCATION CENTER( التعلیمي یونیفرسال مركز  
 یونیفرسال مع عاًما عشر خمسة مدى على تمتد شراكة العامة، أورانج مقاطعة لمدارس التابع الوظیفي للتأھیل بالمدارس التدریبیة البرامج تتمتع

 یونیفرسالب كائن ومقره الوظیفي، للتأھیل بالمدارس تدریبیي برنامج ھو التعلیمي یونیفرسال مركز .التقلیدیة الثانویة للمدرسة بدیًال  تقدم التي أورالندو،
  :یلي ما التعلیمي یونیفرسال مركز یوفر. أورالندو
 .فردي طابع ذا أكادیمیًا تعلیًما تقدم أصغر متعلُّ  بیئة ●
 .والعمل األكادیمیة الدراسة بین ُمقسم یومي مدرسي جدول ●
 .عملي طابع ذات عمل وتجارب العملیة للحیاة االستعداد مھارات ●
 ونصف أكادیمیة نصف معتمدة نقطة اكتساب( التخرج شھادة على للحصول حسبیُ  ما ضمن إضافیة معتمدة نقطة تمنح صیفیة، مدرسة ●

 .)اختیاریة
 .والعمل المحلي والمجتمع المدرسة بین الربط ●
 .جللتخرُّ  الفردیة المتطلبات على بناء" الصف في الرئیسي التقدم" الطالب یتبع ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس معلمي لبَ قِ  من تدریسھا یتم صفوف ●
 .كولدج بفالینسیا الخاص) Bridges to Success( النجاح جسور برنامج - الِمنَح فرص ●
 .المنزلیة مدرستھم اسم بالطالب الخاص الثانویة المدرسة دبلوم یعكس ●
 .جوالتخرُّ  المدرسة، إلى العودة واحتفالیة الراقصة، التخرج حفلة مثل المنزلیة، المدرسة فعالیات في المشاركة ●

 .االنتقال بالحافلة المدرسیة المتوفرة من خالل مدارس مقاطعة أورانج العامة ●
 
 المؤھالت 

 .أكثرف عاًما 16 العمر یكون أن ●
 .تأھیلي تراكمي معدل ●
 .قیمة ذات عملیة خبرة واكتساب العمل في قویة رغبة ●
 .تقلیدیة غیر مدرسیة بیئة في النجاح في قویة رغبة ●
 .األسبوع في ساعة 15 أدنى بحد -الجمعة إلى االثنین من- الیوم في ساعات 3 لمدة بالعمل االلتزام ●
 .جسیمة تأدیبیة إحاالت وجود عدم ●

 
 للتأھیل بالمدارس التدریبیة بالبرامج التوظیف بمتعھد االتصال أو المنزلیة مدرستھم في بتوجیھھم المعني المستشار یزوروا أن المھتمین للطالب یجوز 

 .SchooltoWork@ocps.net اإللكتروني البرید طریق عن أو 6382231 :فرعي رقم) 407(3183150:رقم ھاتف على ،الوظیفي
 

 الوظیفي للتأھیل بالمدارس التدریبیة البرامج ،)Simon Youth Academy( للشباب سایمون أكادیمیة
 رسالة تھدف). SYF( للشباب سایمون ومؤسسة العامة أورانج مقاطعة مدارس بین المبرمة التعاون اتفاقیة ھو للشباب سایمون أكادیمیة یمیز ما أھم إن

 في للمراھقین ِمنَح تقدیم جانب إلى الثانویة، المدرسة دبلوم على الحصول في" للخطر المعرضین" الطالب مساعدة إلى للشباب سایمون مؤسسة
 للتأھیل بالمدارس التدریبیة البرامج" مبادرات إحدى ھي للشباب سایمون أكادیمیة أن كما .البالد أنحاء كل في) Simon Mall( مول سایمون مجتمعات
 :یلي ما للطالب تقدم وھي السوق، منفذ في مقرھا یقعو ،"الوظیفي

 
 .افردیً  طابع ذا تعلیًما تقدم أصغر متعلُّ  بیئة ●
 .والعمل األكادیمیة الدراسات بین ُمقسم یومي مدرسي جدول ●
 .عملي طابع ذات عمل وتجارب العملیة للحیاة االستعداد مھارات ●
 .جللتخرُّ  حسبیُ  ما ضمن إضافیة واحدة أكادیمیة اعتماد بنقطة صیفیة مدرسة ●
 .والعمل المحلي والمجتمع المدرسة بین الربط ●
 .جللتخرُّ  الفردیة المتطلبات على بناءً " الصف في الرئیسي التقدم" الطالب یتبع ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس معلمي لبَ قِ  من تدریسھا یتم صفوف ●
 .فالینسیا كولدجب الخاص) Bridges to Success( النجاح جسور برنامج - الِمنَح فرص ●
 .المنزلیة مدرستھم اسم بالطالب الخاص الثانویة المدرسة دبلوم یعكس ●
 .جوالتخرُّ  المدرسة، إلى العودة واحتفالیة الراقصة، التخرج حفلة مثل المنزلیة، المدرسة فعالیات في المشاركة ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس خالل من المتوفرة المدرسیة بالحافلة االنتقال ●

 
 المؤھالت 



 .أكثرف عاًما 16 العمر یكون أن ●
 .تأھیلي تراكمي معدل ●
 .قیمة ذات عملیة خبرة واكتساب العمل في قویة رغبة ●
 .تقلیدیة غیر مدرسیة بیئة في النجاح في قویة رغبة ●
 .أورانج مقاطعة في الكائنة العمل بمواقع األسبوع في ساعة 15 أدنى بحد -الجمعة إلى االثنین من- الیوم في ساعات 3 لمدة بالعمل االلتزام ●
 .جسیمة تأدیبیة إحاالت وجود عدم ●

 
 للتأھیل بالمدارس التدریبیة بالبرامج التوظیف بمتعھد االتصال أو المنزلیة مدرستھم في بتوجیھھم المعني المستشار یزوروا أن المھتمین للطالب یجوز 

 SchooltoWork@ocps.net أو 6382231 فرعي رقم 4073183150رقم ھاتف على ،الوظیفي
 
 )Project COMPASS( كومباس بروجكت 

 العامة أورانج مقاطعة مدارس بین القائمة للشراكة التعلیمي المكون ھو) Project COMPASS( كومباس بروجكت البدیل المدرسي البرنامج إن
 .اآلخرین خدمة نحو الموجھة الصناعاتو
  
. عاًما 19و 11 بین أعمارھم تتراوح الذین والثانویة اإلعدادیة المدرستین طالب) Project COMPASS( كومباس بروجكت المدرسي البرنامج یخدم 

 برنامج ویمنح .الحجم حیث من أصغر الدراسة قاعات تكون أن على تركیز یوجد حیث ؛التقلیدیة التعلیمیة البیئة عن مختلفًا نھًجا المدرسیة البیئة وتشكل
 من ویمّكنھم الحیاتیة مھاراتھم یطور الوقت نفس وفي للتوظیف، محتملة وفرًصا أكادیمیة فرًصا لطالبا )Project COMPASS( كومباس بروجكت
 .الثانویة المدرسة دبلوم على الحصول

 
 :البرنامج خصائص 

 .جللتخرُّ  الطالب إلعداد والثانویة اإلعدادیة للمدرستین التقلیدي الدراسي المنھج ●
 .فردي طابع ذا تعلیًما تقدم أصغر تعلم بیئة ●
 .جللتخرُّ  الفردیة المتطلبات على بناءً " الصف في الرئیسي التقدم" الطالب یتبع ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس معلمي لبَ قِ  من تدریسھا یتم صفوف  ●
 .كولدج فالینسیا الخاص) Bridges to Success( النجاح جسور برنامج - الِمنَح فرص ●
 .المنزلیة مدرستھم اسم بالطالب الخاص الثانویة المدرسة دبلوم یعكس ●
 .جوالتخرُّ  المدرسة، إلى العودة واحتفالیة الراقصة، جالتخرُّ  حفلة مثل المنزلیة، المدرسة فعالیات في المشاركة ●
 .)الوظیفي للتأھیل بالمدارس التدریبیة البرامج مكون من كجزء( الضیافة قطاع في الصناعة معاییر استیفاء شھادة ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس خالل من المتوفرة المدرسیة بالحافلة االنتقال ●

 
: رقم ھاتف على اآلخرین خدمة نحو الموجھة الصناعات في )Project Compass( كومباس ببروجكت االتصال یمكنك المعلومات من لمزیدٍ  

 .4077455475 أو. 475 فرعي رقم 4072351500
 

 المراھقین آباء برنامج 
  )BETA( بیتا -تعلیم أفضل من خالل البدائل

 UCP of( فلوریدا رالتسن فأوبي  ویو سي العامة أورانج مقاطعة مدارس بین القائمة للشراكة التعلیمي المكون ھو بیتا البدیل التعلیم برنامج إن
Central Florida, Inc.( 

 
 یخدم كما العامة، أورانج مقاطعة مدارس تتبعھا التي التعلیمیة المنطقة في الصغیرة األم أو الحوامل للمراھقات المفتوح التسجیل میزة بیتا برنامج یقدم 

 تكون أن على تركیز یوجد حیث ؛التقلیدیة التعلیمیة البیئة عن مختلفًا نھًجا المدرسیة البیئة وتشكل ).عاًما 19و 11 بین أعمارھم تتراوح( طالبًا 60 قرابة
 نفس وفي للتوظیف، محتملة وفرًصا أكادیمیة فرًصا الصغیرات واألمھات الحوامل للمراھقات بیتا برنامج ویمنح .الحجم حیث من أصغر الدراسة قاعات
 .الثانویة المدرسة دبلوم على الحصول من ویمّكنھن الحیاتیة مھاراتھم یطور الوقت

 
 :البرنامج خصائص 

 .جللتخرُّ  الطالب إلعداد والثانویة اإلعدادیة للمدرستین التقلیدي الدراسي المنھج ●
 .فردي طابع ذا تعلیًما تقدم أصغر تعلم بیئة  ●
 .جللتخرُّ  الفردیة المتطلبات على بناءً " الصف في الرئیسي التقدم" الطالب یتبع ●
 .العامة أورانج مقاطعة مدارس معلمي لبَ قِ  من تدریسھا یتم صفوف ●
 .كولدج بفالینسیا الخاص) Bridges to Success( النجاح جسور برنامج - الِمنَح فرص ●
 .المنزلیة مدرستھم اسم بالطالب الخاص الثانویة المدرسة دبلوم یعكس ●
 .جوالتخرُّ  المدرسة، إلى العودة واحتفالیة الراقصة، جالتخرُّ  حفلة مثل المنزلیة، المدرسة فعالیات في المشاركة ●
 من كجزء( المبكرة الطفولة بتعلیم الخاصة الصناعة معاییر استیفاء وشھادة والصحافة، والمناظرة، التربیة، مھارات مثل اختیاریة مواد توفیر ●

 .)الوظیفي للتأھیل بالمدارس التدریبیة البرامج نكوِّ مُ 
 (في مقر البرنامج) لألطفالرعایة  خدمات   ●
 .والرضع للطالبات العامة أورانج مقاطعة مدارس من المقدمة المدرسیة بالحافالت التنقل خدمة   ●
 

 .4073742630: رقم ھاتف على بیتا ببرنامج االتصال یمكنك المعلومات من لمزیدٍ 
 

 معھا الُمتعاقَد المواقع 



  للفتیات) PACE( بیس مركز
 أجل من الجنسانیة االعتبارات تراعي التي التطوعیة التعلیم بدائل تقدیم مجال طلیعة یتصدر) PACE( بیس ومركز عاًما، 28 من أكثر مدار على

 العام، مدار على شمولیًا تعلیًما) PACE( بیس مركز نموذج ویقدم. عاًما 17و 11 بین أعمارھن تتراوح الالتي الفتیات )PACE( بیس ویخدم. الفتیات
 .المھنیة للحیاة وإعداد وعالجات، واستشارات، للحاالت، وإدارة اجتماعیة، وخدمات
 .المھنیة للحیاة اإلعداد في المساعدة ●
 .الفردي التعلیم ●
 .البرنامج استكمال بعد دعمال ●
 .كادیمیةاأل ستشاراتاال ●
 .االعتماد نقاط استعادة ●
 .الخدمة تعلم ●

 
، أو عبر اإلنترنت على 4079920456 رقم ھاتف على للفتیات) PACE( بیسمركز  ب االتصال یمكنك المعلومات، من لمزیدٍ  

www.pacecenter.org. 
 
 )AMIkids Orlando( أورالندو كیدز آي إم یھأ 
 المراھقین یخدم حیث العالج، بعد الرعایة في متمثل مكون على یشتمل النھاري للعالج برنامج ھو )AMIkids Orlando( أورالندو كیدز آي إم یھأ

 ھذا ویعمل .أورانج مقاطعة مدارس أو فلوریدا بوالیة األحداث قضاء إدارة قِبَل من والُمحاِلین عاًما، 18و 14 بین أعمارھم تراوح ممن الجنسین من
 في للصغار شاملة خدمات (AMIkids) كیدز آي إم یھأ یقدم األسر، من وبدعمٍ  .المساء في منازلھم إلى الصغار یعود ثم النھار ساعات خالل البرنامج
 ).©AMIkids Personal Growth Model( الشخصي للنمو كیدز آي إم یھأ نموذج خالل من المنطقة،

 
 والعالج التعلیم بین یدمج دموحَّ  نھج إنھ .البرمجة أنماط كل صمیم في واألدلة األبحاث على قائم تدخل ھو الشخصي للنمو كیدز آي إم یھأ ونموذج 

 .للمستقبل واالستعداد شخصیاتھم تنمیة لھم لیتسنى المراھقین، لجمیع شمولیة خدمات یمنح بذلك وھو السلوك، وتعدیل
 
 نحن .األطفال ھؤالء أجل من نفعلھ ما لكل الالزم األساس وتشكل الشخصي، للنمو كیدز آي إم یھأ نموذج قلب في ثقافتنا تقع مختلفین؟ یجعلنا الذي ما 

 منھم كل یكون أن معنى موقف، كل وفي یوم، كل وبتعریفھم القدوة، خالل من مھمةً  توجیھاتٍ  الطالب ىویتلقَّ  .القیم على قائمة بیئة للمراھقین نوفر
 یصبحوا أن یختارون وما فعلھ أبناؤنا یستطیع ما بین الرابط في ثقافتنا وتتمثل .غیرنا عن یمیزنا ما ھي األسریة البیئة وھذه .للمساءلة ومعرًضا مسؤوًال 

 .علیھ
 
 .4078865405: رقم ھاتف على) AMIkids Orlando( أورالندو كیدز آي إم یھأ بـ االتصال یمكنك المعلومات من لمزیدٍ  
 

 التوقیف بدیل
 الذین البالغین من مجموعة األطفال یقابل العامة، أورانج مقاطعة مدارس وفي. بالمدرسة التحاقھم وقت في ألبنائھ عظیمة وأحالم آمال أمر ولي كل لدى

 فیھا ینخرط قد أوقات فثمة ذلك، ومع. بھ یحلم ما وبلوغ النجاح تحقیق في طفل كل مساعدة بھدف جذابة، شائقة بأسالیب ویعلمونھم الرعایة، لھم یقدمون
 الطالب لمساعدة برنامج لدیھا العامة أورانج مقاطعة ومدارس. التوقیف باسم ویُعرف والمدرسة، الطفل بین مؤقت فصل إلى یؤدي سلوك في األطفال

 بأحد باالتصال أبناؤھم یُوقَف قد الذین اآلباء ولیتفضل. یوم كل یتعلم لكي طفل لكل الفرصة إتاحة لضمان المدرسة عن بعزلھم توقیفھم یجري الذین
 لھم وستتاح البالغین، من فریق بواسطة األطفال على اإلشراف یجري سوف المواقع، ھذه وفي. للتوقیف البدیل بالبرنامج الخاصة التعلیمیة مواقعنا
 ،وغداء إفطار وجبتي على حصولھم إلى باإلضافة ھذا واالجتماعیة، الحیاتیة المھارات على تدریبًا وسیتلقون التعلیمیة، المصادر إلى الوصول إمكانیة

 فإنھ أورانج، مقاطعة أنحاء شتى في المحلي المستوى على موجودة للتوقیف البدیل بالبرنامج الخاصة التعلیمیة المواقع وألن. وكرامة باحترام ومعاملتھم
 أو suspension.ocps.net  الموقع زیارة رجىیُ  المعلومات، من لمزیدٍ  .آخر مكان أي أو عملھم أو لمنزلھم، األقرب الموقع اختیار لآلباء یمكن

 :التالیة العمل مراكز بأحد االتصال
 

 العامة أورانج مقاطعة مدارس - A2S مواقع
  يالمجتمع بیثلو مركز

  أفینیو واشنطن 18501
 32820 فلوریدا أورالندو،

4072541939  
 

  سمیت. آر جیمس مركز
 .بولیفارد بروتون 1723

 32805 فلوریدا أورالندو،
4072464437 

  
 
  
 العامة أورانج مقاطعة مدارس شركاء - الدینیة المواقع 

 !المواكبة
 .أفینیو واشنطن 109

 32810 فلوریدا أورالندو،
4076601288 

http://suspension.ocps.net/


 
 ستارت فریش 

 .ستار سیلفر طریق 8001
 32818 فلوریدا أورالندو،

4075226511 
 
 ALPS - البدیل التعلیم برامج في التعیین خدمات  

 204 جناح بولیفارد، كینیدي ویست 989
 32810فلوریدا  أورالندو،

3212630668 
 

 الثانویة ویست وأكسیلریشن إیست أكسیلریشن مدرستا
 وتشكالن تقدمان المدرستان وھاتان. المتسارع التعلیم خالل من مشرق مستقبل بلوغ من الیوم طالب تمكین ھو أكسیلریشن لمدرستَي األساسي الھدف إن

. السواء على التدریس وھیئة الطالب قَِبل من المستوى رفیع شخصي بالتزام ومدعومة ُمحفزة تعلیمیة بیئة داخل القویة، التعلیمیة البرامج حدأل نموذًجا
 لدیھ وكذلك العوائق، وجمیع من أّيٍ  على للتغلب الالزمة بالشجاعة یتمتع طالب كل بأن ویست وأكسیلریشن إیست أكسیلریشن في التدریس ھیئة تؤمن

 أكسیلریشن وتقدم. یتخیل مما أفضل ویصیر جھده قصارى یبذل أن على التصمیم أیًضا ولدیھ التوقعات، یفوق نحو على التفوق في تساعده التي الطاقة
 ؛للجامعة واالستعداد المھنیة الحیاة على یركز منھج وھو صغیرة، تعلیمیة بیئة ضمن الثانویة بالمدرسة خاًصا دراسًیا منھًجا ویست وأكسیلریشن إیست

. الطالب لمنزل الجغرافي الموقع على التسجیل یعتمدو. الثانویة المدرسة دبلوم على الحصول بعد فیما للطالب متعددة مسارات توفر ضمان أجل من
 الذین لطالبا أما إیست أكسیلریشن على االتصال رجىیُ  الوالیات، بین الرابعة المنطقة من الشرقي الجانب في یعیشون الذین لطالبا بخصوصو

 مدارس قِبَل من بالحافلة االنتقاالت توفیر یتم. ویست أكسیلریشن على االتصال رجىفیُ  الوالیات، بین الرابعة المنطقة من الغربي الجانب في یعیشون
 .أكسیلریشن مدرستَي من ألّيٍ  یذھبون الذین للطالب العامة أورانج مقاطعة

 
 المتوسطة تویس أكسیلریشن مدرسة 

 البرنامج وھذا .واحدة سنة في والثامن السابع الصفین باستكمال للطالب یسمح برنامج وھو ،المتوسطة للمدرسة متسارًعا رنامًجاب ویست أكسیلریشن تقدم
 الصفوف سوى الطالب یحضر ال للمدرسة، المضغوط الجدول وضمن .السابع الصف إلى ترقیتھم تم ممن السن، تجاوزوا الذین للطالب مخصص
 بنجاح، الرئیسیة الثمانیة الصفوف ھذه جمیع اجتازوا وإذا .الربیع فصل في الثامن للصف الرئیسیة والصفوف الخریف، فصل في السابع للصف الرئیسیة

 .واحد عام في اإلعدادیة المدرسة من النھائیین العامین یستكملون سوف فإنھم
 

 .4075212358: رقم ھاتف على ویست أكسیلریشن مدرسة أو ،4079920917 رقم ھاتف على إیست أكسیلریشن مدرسة على االتصال یمكنك
 
 والتقني المھني للتعلیم الثانویة المدارس برامج 

 المھنیة، بالحیاة المرتبطة المھارات متعلُّ  في الطالب لتساعد والتقني، المھني بالتعلیم خاصة مقررات لدیھا العامة أورانج مقاطعة مدارس من ثانویة مدرسة كل إن
 الثانویة مدرستھم من ذلك كل - محددة معتمدة جامعیة نقاط على الحصول إلى باإلضافة المعینة، الصناعیة المجاالت معاییر استیفاء شھادات على الحصول وفي

 من وذلك یفضلونھ، الذي العمل مجال في مھنیة لحیاة الطالب أولئك والتقني المھني التعلیم مقررات دُّ عِ وتُ . أورانج لمقاطعة التقنیة الكلیة حرم جانب إلى المنزلیة،
. المجاالت ھذه في حالیًا المستخدمة من حدیثة ومعدات عاٍل، مستوى على مؤھلین معلمین بمساعدة ،اختاروه الذي عيالصنا بالمجال مرتبط دراسي منھج خالل
 والمحاكاة، األلعاب ضمنھا ومن منھا، الكثیر فثمة العامة أورانج مقاطعة لمدارس التابعة الثانویة المدارس في استكشافھا یمكن التي المھنیة بالمجاالت یتعلق وفیما

 دوجوالم المھني األخصائي بزیارة تفضل المعلومات، من لمزیدٍ . الكثیر ذلك وغیر والسیارات، الصحیة، والرعایة والتصنیع، واإلنشاء، المتعددة، الوسائط وتصمیم
 .الثانویة مدرستك حرم في

 
 أورانج لمقاطعة التقنیة الكلیة في الثنائي التسجیل 

 عن اختاروه، الذي المجال في االنغماس للطالب) التعلیمیة للمنطقة التابعة أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة خالل من المتوفر( الثنائي التسجیل یُتیح
 المجاالت مختلف في تقدًما األكثر البرامج خالل ومن. منھم القریبة الثانویة مدرستھم في مسجلین بقائھم مع التقنیة، الكلیة صفوف في التسجیل طریق
 قبل ذلك وكل العمل، بمجال الصلة وثیقة مةقیِّ  خبرة على والحصول الحیاة، في شغفھ تحقیق من واحدة خطوة عدبُ  على طالب كل یُعد النامیة، المھنیة
 في الدراسي الیوم نصف قضاء الطالب من یُطلب قد أو الثانویة، المدرسة حرم في الثنائي التسجیل برامج تُقدم أن ویمكن .الثانویة المدرسة من تخرجھ

 .الثنائي التسجیل مقررات في لمشاركتھ الطالب على تعلیمیة مصاریف أي تُفرض وال. أورانج لمقاطعة التقنیة الكلیة حرم
 
 الشباب تدریب 
. والتشیید اإلنشاء قطاع في المختلفة المھن الستكشاف الرائعة الطرق من عامین، تستغرق التي اإلنشاء تكنولوجیا أكادیمیة في الشباب تدریب برامج عدتُ 

) والسباكة الكھربائیة، واألعمال الھواء، وتكییف والتھویة والتدفئة والنجارة، البناء،( المختلفة لمھنل مقدمات تعطي وعملیة متعمقة تدریبات وھناك
 المھني التوجیھ المتضمنة والمزایا الفوائد ومن. حدة على مھنة لكل الالزمة والمھارات المؤھالت على التركیز أجل من بھا، المرتبط التعلیم إلى باإلضافة

 مع شخصیة مقابلة إلجراء فرصة الشباب نوالمتدرب یُمنح كما. العملیة الحیاة وفي المدرسة في النجاح أھمیة على المستمر والتأكید عمل بأي البدء عند
 .الصیف في عملیة تدریبیة خبرة على للحصول ،الصلة ذات الصناعیة المقاوالت شركات من شركة 50 بین من واحدة

 
 اإللكتروني الموقع بزیارة تفضل أو ،تیك .407841 على أورانج مقاطعة في التقنیة بالكلیة االتصال یمكنك المعلومات من لمزیدٍ  

www.orangetechcollege.net. 
 

 التقییمات
 العامة أورانج مقاطعة مدارس لطالب یُقدم

 

http://www.orangetechcollege.net/


 القیاسیة االختبارات 
 حول معلومات اآلباء ویتلقى. بھ المسموح الوقت مقدار ونفس االختبار، ظروف ونفس ،ذاتھا التوجیھات تحمل: القیاسیة لالختبارات األطفال من كبیرة أعداد خضعت

 .أطفالھم لھا یخضع التي قیاسیةال ختباراتاال
 

 )ACT( األمریكیة الكلیة اختبار برنامج 
www.actstudent.org 

 والقراءة والریاضیات اإلنجلیزیة اللغة ھي معینة مواد في اختبارات من تتكون التي الوطنیة، الجامعیة القبول اختبارات أحد األمریكیة الكلیة اختبار یعد
 الكلیات وجمیع. بالكامل لحلھا دقیقة 30و ساعات 3 قرابة األسئلة وتستغرق االختیارات، متعدد سؤاًال  215 األمریكیة الكلیة اختبار ویتضمن. والعلوم

 .االختبار ھذا نتائج تقبل أعوام أربعة فیھا الدراسة تستغرق التي األمریكیة المتحدة بالوالیات والجامعات
 
 )AP( المتقدم التعیین 

www.apcentral.collegeboard.com/home 
 ویمكن. والجامعات الكلیات معظم في تُدرس دراسیًا مقرًرا 40 قرابة في الطالب بلغھ الذي اإلجادة مستوى تقیس بحیث المتقدم التعیین اختبارات ُصممت
 في وقتھ خالل توجیًھا أكثر دراسات استھداف أو المال، توفیر لھ یتیح ما الكلیات، إحدى في متقدًما وتعیینًا معتمدة نقاط الطالب تمنح أن النجاح لعالمة

 .المدرسة
 
 )FSAA( فلوریدا والیة لمعاییر وفًقا البدیل التقییم 

www.fldoe.org/asp/altassessment.asp 
 توفیر مع حتى مالئمة، الوالیة مستوى على العام التقییم في مشاركتھم تكون ال الذین الطالب أجل من فلوریدا والیة لمعاییر وفقًا البدیل التقییم ُصمم
 التوقعات ھي الوصول ونقاط). Access Points( الوصول لنقاط طبقًا اإلجادة مستوى فلوریدا والیة لمعاییر وفقًا البدیل التقییم ویقیس. اإلقامة أماكن

 .البالغة المعرفیة اإلعاقات ذوي للطالب خصیًصا تُكتَب التي األكادیمیة
 

 )ELLs( اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي) ACCESS( أكسیس
 http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/fl-alternate-assessment.stml 
 

 .ثانیة لغةً  لھم بالنسبة اإلنجلیزیة اللغة تُعد الذین طالبنا جانب من اإلنجلیزیة اللغة تحصیل مدى اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي) ACCESS( أكسیس یقیس
 ویستخدم. عام كل واحدة مرة التقییم لھذا -عشر الثاني الصف وحتى األطفال ریاض من تبدأ التي الصفوف طالب من- اإلنجلیزیة اللغة متعلمو ویخضع

 اللغة لمتعلمي البدیل) ACCESS( أكسیس تقییم أن كما. والصحة الدقة من ممكن مستوى أعلى إلى النتائج تصل لكي مستویات ثالثة التقییم ھذا
 لدیھم ممن ،عام كل واحدةمرة  عشر الثاني الصف وحتى األول الصف من تبدأ التي الصفوف طالب من اإلنجلیزیة اللغة متعلمو لھ یخضع اإلنجلیزیة

 .اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي) ACCESS( أكسیس تقییم في الفعالة مشاركتھم دون تحول بالغة معرفیة إعاقات
 
 فلوریدا بوالیة الدراسیة المقررات نھایة تقییمات 

www.fcat.fldoe.org/eoc/ 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/end-of-course-eoc-assessments/ 

معاییر حالة  من الثاني الجیل إما قیاس بھدف المعاییر محددة أنھا كما الحاسوب، خالل من فلوریدا بوالیة الدراسیة المقررات نھایة تقییمات تُجَرى
 نھایة وتقییمات. المقررات تلك أوصاف في محدد ھو حسبما معینة بمقررات الخاصة فلوریدا والیة معاییر أو فلوریدا والیة فيالشمس المشرقة 

 .الوطنیة والتربیة األمریكي، والتاریخ واألحیاء، والھندسة، ،)األول المستوى( الجبر في حالیًا متاحة فلوریدا بوالیة الخاصة الدراسیة المقررات
 
 )FSA( فلوریدا والیة لمعاییر وفقًا التقییم 

 ىویتلقَّ . 2015-2014 الدراسي العام من بدًءا) FCAT 2.0( فلوریدا لوالیة الشامل التقییم اختبار محل الجدید فلوریدا والیة لمعاییر وفقًا التقییم حلَّ  لقد
 وفي عشر، الحادي الصف وحتى الثالث الصف من تبدأ التي بالصفوف) ELA( اإلنجلیزیة اللغة آداب /اإلنجلیزیة اللغة في التقییم ھذا الطالب

 .والھندسة ،)األول المستوى( الجبر وفي الثامن، الصف وحتى الثالث الصف من تبدأ التي بالصفوف الریاضیات
 
  )FLKRS( فلوریدا بوالیة طفالاأل ریاض لمرحلة االستعداد فحص 

 www.floridaearlylearning.com/providers/provider_resources/florida_kindergarten_readiness_screener.aspx 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/flkrs/ 

 على بناءً  للحضانة، الطالب استعداد یتناول كما للطفل، الكلي النمو حول معلومات" فلوریدا بوالیةاألطفال  ریاض لمرحلة االستعداد فحص" تقییم یجمع
 برنامج مقدم استعداد نسبة لحساب أیًضا التقییم ھذا ویُستخدم. أعوام أربعة العمر من یبلغون الذین األطفال لدى والنمو المبكر مللتعلُّ  فلوریدا والیة معاییر
 األطفال إعداد في األطفال ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم برنامج مقدم كفاءة مدى یقیس حیث األطفال، ریاض قبل ما لمرحلة التطوعي التعلیم
 .الصلة ذات المعاییر على بناءً  األطفال لریاض أعوام أربعة العمر من یبلغون الذین

 
 )PERT( الثانوي بعد ما للتعلیم االستعداد اختبار

www.fldoe.org/fcs/pert.asp 
 ھو الثانوي بعد ما للتعلیم االستعداد اختبار من والھدف. فلوریدا بوالیة والمتخصص الشائع التعیین اختبار ھو الثانوي بعد ما للتعلیم االستعداد اختبار إن

 االستعداد مؤھالت" مع متسق الثانوي بعد ما للتعلیم االستعداد واختبار. وقدراتھ الطالب مھارات على بناءً  معین دراسي مقرر في الدقیق التعیین تحدید
 التقییم نظام ویتضمن. االعتماد نقاط لنظام الخاضع التمھیدي الجامعي المقرر أعمال في للنجاح الزمة فلوریدا كلیة تراھا التي" الثانویة بعد ما لمرحلة
 أیًضا التقییم ھذا یُستخدم وسوف. والكتابة والقراءة الریاضیات في تشخیصیة واختبارات تعیین اختبارات الثانوي بعد ما للتعلیم االستعداد باختبار الخاص
 بمادة یتعلق فیما الدراسیة المقررات نھایة بتقییم المرتبطة التخرج متطلبات یستوفوا لم الذین للطالب بالنسبة) األول المستوى( الجبر في نسبیة كعالمة
 .2018 أغسطس قبل أو في التاسع بالصف یلتحقون الذین الطالب وھم ،)األول المستوى( الجبر
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 )PSAT( التمھیدي المدرسي التقییم اختبار 

www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html 
 لبرامج األھلیة مدى تحدید على القدرة یعطي وھو) SAT( اختبار سات على تدریًبا یمثل قیاسي تقییم ھو) PSAT( التمھیدي المدرسي التقییم واختبار

 المھمة، القراءة مھارات التمھیدي المدرسي التقییم اختبار ویقیس. المھنیة والحیاة للجامعة التخطیط أدوات إلى الوصول على وكذلك الوطنیة، الكفاءة ِمنَح
 تقدم التي ،)www.khanacademy.org/satخان( بأكادیمیة النتائج ھذه ربط ویمكن. والكتابة المشكالت، وحل بالریاضیات، المرتبطة والمھارات

 .)SAT( اختبار سات في الطالب أداء لتحسین اإلنترنت عبر خصوصیة دروًسا
 
 )SAT( اختبار سات 

www.sat.collegeboard.org/home 
 جمیع قِبَل من نتائجھ تُقبَلو والریاضیات، والكتابة القراءة میُقَیِّ  حیث .بالجامعة لاللتحاق األكادیمي االستعداد تقییم بغرض) SAT( اختبار سات ُصمم

 .الستكمالھا دقیقة 45و ساعات 3 المجمل في تستغرق أقسام 10 التقییم ویتضمن. المتحدة الوالیات في والجامعات الكلیات
 
 )GED( اختبار تطویر التعلیم العام 

 بمساعدة نفخر ونحن. أورانج مقاطعة في) GED®( تطویر التعلیم العام الختبار الوحیدة الرسمیة المواقع مقر ھي أورانج مقاطعة في التقنیة الكلیة تعد
 .)GED®( تطویر التعلیم العام اختبار اجتیاز في النجاح خالل من أھدافھم بلوغ في األفراد

 
 وجرى الحاسوب، عبر ذنفَّ یُ  باختبار والقلم الورقة على المعتمدة) GED®( تطویر التعلیم العام اختبار نسخة استبدال جرى ،2014 ینایر، 1 من وبدایة

 فیھا ینجحوا ولم السابقة، النسخة من الخمسة لألجزاء خضعوا الذین والطالب. جزئي بشكل المستكملة) GED®( تطویر التعلیم العام عالمات استبعاد
 على الحصول لھم یتسنى حتى ،2014 لسنة الجدید) GED®( تطویر التعلیم العام الختبار یخضعوا أو ینجحوا أن 2013 نھایة حتى علیھم كان كلھا،
 .فلوریدا لوالیة الثانویة المدرسة دبلوم) GED®( التعلیم العامتطویر  اختبار بنجاح اجتازوا الذین االشخاص منحوسیُ . المعتمدة الثانویة شھادة

 
 قبل الثانویة، المدرسة في بتوجیھھم المعني المستشار مخاطبة) عاًما 17و 16 بین أعمارھم تتراوح الذین أي( السن دون ھم ممن للطالب وینبغي 

 یُحتمل الذین السن، دون ھم الذین للطالب وینبغي). GED®( تطویر التعلیم العام اختباربـ الخاصة الدراسیة الدروة لیجربوا المدرسة من االنسحاب
 وبین بینھم ولحُ یَ  أن یمكن استثنائي ظرف لدیھم یكون وأن الصحیح، المسار إلى للعودة البدیلة الوسائل جمیع استنفدوا قد یكونوا أن لالختبار، خضوعھم

 ووزارة أورانج مقاطعة مدارس إدارة مجلس لسیاسة طبقًا السن من أقل ھم الذین الطالب اختبار ویجري. الثانویة المدرسة في المعتادة دراساتھم مواصلة
 السن من إعفاء یُمنحوا لم ما عاًما، 18 عن) GED®( تطویر التعلیم العام الختبار المرشحین عمر یقل أال أن یجب فلوریدا، والیة وفي. والتعلیم التربیة

 الموقع على التسجیل عملیة خالل القانونیة السن دون عفاءاإل على الحصول ویمكن .)GED®( تطویر التعلیم العام اختبار من القانونیة
www.ged.com. 

 
 وأعمال التدریس تتضمن وھي أورانج، لمقاطعة التقنیة الكلیة خالل من أیًضا) GED®( العامتطویر التعلیم  ختبارال التحضیریة المقررات تقدیم ویجري
 والدراسات والعلوم، والریاضیات، اللغة، آداب خالل من االستدالل: االختبار فیھا یجري سوف التي األربعة المحتوى مجاالت في الدراسي المقرر

 مقاطعة أنحاء شتى في معینة مواقع في المساء أو النھار خالل متاحة تكون الجزئي الدوام أو الكامل الدوام نظام على القائمة الصفوف وھذه. االجتماعیة
 .أورانج

 
 العامة أورانج مقاطعة لمدارس الصحیة السیاسة

 بیئة توفیر إلى باإلضافة والغذائیة، البدنیة بالتربیة یتعلق فیما بھا، المعمول اللوائح لجمیع المدارس اتباع ضمان ھو المحلیة للمدارس الصحیة السیاسة من الغرض إن
 وتقدیم السیاسة، بمراجعة معنيّ  مجلس وھو التعلیمیة، للمنطقة تابع ،)SHWAC( المدارس في والعافیة الصحة لشؤون استشاري مجلس ثمة. صحیة مدرسیة
 حرم داخل الصحیة األطعمة حول معلومات الصحیة السیاسة وتتضمن. علیھا تعدیالت إلدخال سنویة بصفة أورانج، مقاطعة مدارس إدارة لمجلس توصیاتھ

 .مدرسة بكل) Healthy School Team( الصحي المدرسي والفریق البدنیة، التربیة ودروس الراحة، وأوقات األموال، لجمع بھا المسموح واألطعمة المدارس،
 
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approved/IHA
M%20Local%20School%20Wellness%20(11-13-18).pdf 

 
 

 المدرسیة الوجبات  
 من أكثر أو% 50 بینھم یوجد أطفال بھا التي المدارس في مجانًا العشاء وجبة وتتوفر. المدارس جمیع في والغداء اإلفطار مثل المدرسیة الوجبات تتوفر

 الطعام، وقوائم الوجبات، بأسعار المتعلقة المعلومات على االطالع یمكنك .مخفضة بأسعار أو مجانًا الوجبات على الحصول یستحقون الذین األطفال
 : على والتغذیة الطعام لخدمات اإللكتروني الموقع في" سریعة روابط" خالل من الخاصة، الغذائیة واألنظمة

https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services 
 

 المخفض السعر ذات الوجبات أو المجانیة الوجبات طلبات
 https://www.myschoolapps.com/  :على متاحة المخفض السعر ذات أو المجانیة الوجبات طلبات

 
 أنھم ذلك .طلب أي استیفاء علیھم لیس ،)SNAP( التكمیلیة الغذائیة المعونة برنامج مثل فیدرالیة، استحقاقات على تحصل ألسر ینتمون الذین الطالب

 الزراعة وزارة برامج من برنامًجا أورانج، بمقاطعة الفقر شدیدة أحیاء في تقع التي المدارس تقدمو .مجانًا الوجبات على للحصول بالفعل مؤھلون
 على المدارس بھذه قائمة توجد. مجانًا الطعام على المدارس ھذه في الطالب جمیع یحصل .CEP أو المجتمعیة األھلیة برنامج علیھ طلقیُ  األمریكیة

   :الموقع
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https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/Food%20and%20Nutrition%20Services/
Parent/CEP%20&%20P2%2018-19.pdf 

 
 المدرسیة للوجبات المسبق الدفع
 ویمكن. المدرسیة للمدفوعات )School Pay( باي سكول تطبیق على وجباتھم مقابل مسبقًا یدفعوا وأن الطالب، ألبنائھم حسابًا یفتحوا أن لآلباء یمكن
 للوجبات، المسبق اإللكتروني بالدفع المتعلقة المعلومات. الطالب مشتریات على الموضوعة القیود ضبط أو/و األرصدة بانخفاض للتذكیر التطبیق ضبط

 https://www.schoolpay.com/ :الموقع على موجودة الوجبات، بخصوص أخرى معلومات أي أو
 

 السلبي الدین
 .المال توفر عدم حال في بالطالب، الخاص الوجبات حساب في الوجبة رسم یُفرض وسوف. الطعام حصة طابور في وجبة أي من طالب أي یُحَرم لن

 Connect( أورنج كونكت تستخدم وسوف .الطالب مع الوجبات أرصدة مناقشة الصندوق ألمین یجوز ال فإنھ األمریكیة، الزراعة وزارة للوائح وطبقًا
Orange (عبر طفلك حساب تفقُّد ویمكنك .أكثر أو دوالرات 10 إلى الطالب حساب رصید یصل عندما باآلباء لالتصال SchoolPay.com. یوجد وال 

 وسوف .المكشوف الحساب بخصوص إلكترونیة رسالة تصلك سوف دوالًرا، 20 الحساب رصید یتجاوز وعندما .الحساب تفقد على مفروض رسم
 ولي یرسل لم ما الوجبات، من أبدًا الطالب یُحرم ولن .الملف في إلكتروني برید وجود عدم حال في بالسداد للمطالبة خطابات التعلیمیة المنطقة ترسل
  .المدرسیة الوجبات تناول من -الطالب- ابنھ جرمان یجوز ھبأن خطیًا إقراًرا األمر

 
 المدرسة في األدویة

 في وجوده أثناء في معینة أدویة إلى یحتاج طفلك كان وإذا. ما لخطر زمالءه أو طفلك یعرض أن یمكن التصرف ھذا مثل فإن طفلك، مع المدرسة إلى أدویة ترسل ال
 بمدارس العمل فریق في عضو يألیمكن  ال. المالئمة االستمارات على للحصول المدرسة، في الصحي بالمساعد أو مدرستھ، بممرضة االتصال رجىیُ  ،المدرسة
 منتھیةال األدویة لیسحب الوصي أو األمر بولي االتصال سیجريف الطفل، دواء صالحیة انتھاء حال وفي. الصالحیة منتھي دواء إعطاء العامة أورانج مقاطعة

 .األدویة إعطاء على موافقةً  بوصفھا اإلخطارات تُقبَل لن. الصالحیة
 
 المرض 
 أن یمكن أعراض أي أو ،ببلغم مصحوب سعال أو حاد، إسھال أو قيء أو العینین، جفاف أو حمى، أو جلدي، طفح من یعاني كان إذا المدرسة إلى طفلك ترسل ال

 علیھ الوصي أو الطفل أمر بولي اتصال وأي. منازلھم إلى إرسالھم یتم سوف األعراض ھذه من اأی�  یعانون الذین والطالب. عدٍ مُ  بمرض إلصابتھ مؤشًرا تكون
 ھذه من اأی�  یعاني طفلك كان وإذا. الُمحدد الوقت في الطفل ملتسلُّ  الذھاب منكم ویُتوقع. وسالمتھ الطفل صحة لضمان ھو المرض، بسبب المدرسة من لتسلمھ

 .بعذر طفلك غیاب یكون حتى الطبیب من بذلك إخطار وطلب طفلك بمرض المدرسة إخطار فیرجى األعراض،
  
 متطلبات التطعیم 

ل. أورانج مقاطعة في المدرسة إلى الذھاب لھ یتسنى حتى ثة،دَّ حَ ومُ  صحیحة التطعیمات، یھلتلقِّ  الُمثبِتة والمستندات الطالب، تطعیمات جمیع تكون أن یجب  تُسجَّ
 مكتب خالل من أو أورانج، لمقاطعة الصحیة اإلدارة خالل من علیھ الحصول یمكن والذي فلوریدا، بوالیة الخاص) DH 680( التطعیم شھادة نموذج في التطعیمات

 كامل بدني لفحص خضعوا قد یكونوا أن یجب مرة، ألول العامة أورانج مقاطعة بمدارس یلتحقون الذین الطالب وجمیع. معھ تتعامل الذي الطبیة الخدمات مقدم
 .السابق التقویمي العام خالل المرخصین األطباء أحد قِبَل من قثَّ وَ ومُ 

 
  
 المدرسة إلى الحضور أجل من 2020-2019 الدراسي للعام البدنیة والمتطلبات التطعیم متطلبات 

 المدرسة دخول من واحد عام خالل البدني الفحص
 )ضروري غیر األزرق والورق ،DH 680 لنموذج مقبول ملون ورق أي( فلوریدا بوالیة الخاصة DH 680 التطعیم نماذج من سارٍ  نموذج

 
 الحضانة قبل ما مرحلة 

 الدیكي والسعال والتیتانوس الدفتریا لقاحات سلسلة
 األطفال شلل لقاحات سلسلة
 )ب بفیروس( الوبائي الكبد التھاب لقاحات سلسلة

 )*HIB( لقاح المستدمیة النزلیة النوع ب
رات لقاحات سلسلة ئوّیة الُمَكوَّ  )PCV( المقترنة الّرِ
 )MMR( لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة من واحدة جرعة
 )الُحماق( المائي دیريجُ ال لقاح من جرعة

 للعمر مالئمة جرعات*
 الحضانة مرحلة دخول قبل السالسل جمیع استكمال یجب**

 
 السادس الصف إلى الحضانة من 

 الدیكي والسعال والتیتانوس الدفتریا لقاحات سلسلة
 األطفال شلل لقاحات سلسلة
 )ب بفیروس( الوبائي الكبد التھاب لقاحات سلسلة

 )MMR( الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة لقاح من جرعتان
 )الُحماق( المائي دیريجُ ال لقاح من جرعتان

 
 والثامن السابع الصفان 
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 الدیكي والسعال والتیتانوس الدفتریا لقاحات سلسلة
 الدیكي والسعال والدفتریا التیتانوس لقاح من واحدة جرعة
 األطفال شلل لقاحات سلسلة
 )ب بفیروس( الوبائي الكبد التھاب لقاحات سلسلة

 )MMR( األلمانیةالحصبة والنكاف والحصبة  لقاح من جرعتان
 )الُحماق( المائي دیريجُ ال لقاح من جرعتان

 
 عشر الثاني الصف إلى التاسع الصف من 

 الدیكي والسعال والتیتانوس الدفتریا لقاحات سلسلة
 الدیكي والسعال والدفتریا التیتانوس لقاح من واحدة جرعة
 األطفال شلل لقاحات سلسلة
 )ب بفیروس( الوبائي الكبد التھاب لقاحات سلسلة

 )MMR( الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة لقاح من جرعتان
 )الُحماق( المائي دیريجُ ال لقاح من جرعة

 
 على التطعیم ببرنامج أو 4078581438 على أورانج مقاطعة لمدارس الصحي البرنامج في فلوریدا لوالیة الصحیة باإلدارة االتصال یرجى المعلومات، من لمزیدٍ 

4078581444. 
 

 الطالب تسجیل
 .األطفال ریاض بمرحلة یلتحق لكي سبتمبر، 1 قبل أو في أعوام 5 العمر من بلغ قد الطالب یكون أن یجب ●
 .األول بالصف یلتحق لكي بنجاح األطفال ریاض مرحلة اجتاز قد یكون وأن سبتمبر، 1 قبل أو في أعوام 6 العمر من بلغ قد الطالب یكون أن یجب ●
 ،4073173233 رقم ھاتف على الطالب تسجیل بقسم اتصل طفلك، لتسجیل الالزمة المستندات إلى باإلضافة طفلك، بھا سیلتحق التي المدرسة لمعرفة ●

 .www.ocps.net على التعلیمیة للمنطقة اإللكتروني الموقع تَفَقَّد أو
  

 التنقل وسائل
 70,000 قرابة الحافالت من 908 نقل ،2019-2018 الدراسي العام وخالل. فلوریدا وسط في العام للنقل شبكة أكبر العامة أورانج مقاطعة مدارس نظام یَُشغّل
 الدراسي الیوم في میل 100,000 من وأكثر میل، ملیون 17.8 حوالي العامة أورانج مقاطعة مدارس حافالت تقطع عام وكل. یومي بشكل المدرسة وإلى من طالب

 العادي
 

 اإللكتروني الموقع على النقل خدمات قسم زیارة أو 4073173800: رقم ھاتف على النقل خدمات بقسم االتصال یرجى الخدمات، بخصوص المعلومات من لمزیدٍ 
 .العامة أورانج مقاطعة لمدارس

  
 مشاركة اآلباء والمجتمع المحلي 

 العامة أورانج مقاطعة لمدارس التابعة اآلباء أكادیمیة
 التابعة اآلباء أكادیمیة فإن أبنائھا، وتمكین لتمكینھا وسیلة األسر منح یتم ولكي. أبنائھم تعلیم في اآلباء یشارك عندما أفضل نتائج یحققون الطالب أن األبحاث أثبتت

 من والغرض. واألسر المحلي المجتمع مشاركة دعم خالل من وذلك الطالب، یحققھا التي اإلنجازات لتعزیز صمممُ  تعلیمي برنامج ھي العامة أورانج مقاطعة لمدارس
 .وتقویتھا األسر لدى القدرة بناء ھو البرنامج

 
 من متنوعة أشكاًال  اآلباء ویتلقى. المحلي المجتمع من الشركاء وكذلك بالمدرسة، العاملین والموظفین التعلیمیة، للمنطقة التابعین الخبراء قِبَل من عمل ورش إقامة ویتم 

 .وألنفسھم ألبنائھم الدعم
  
 :أساسیة مسارات ثالثة على لوجھ وجًھا بطریقة تعمل التي األكادیمیات وتركز 

 لطالبل الدراسي التحصیل ●
 والمناصرة السلیمة التربیة ●
 والفردي الشخصي النمو ●

 
 :ملحوظة 

 األسر لجمیع مجانًا
ً  التاسعة الساعة من  الظھر بعد الواحدة الساعة حتى صباحا

 .سبقالمُ  بالتسجیل یوصى. الفعالیة یوم صباح من والنصف العاشرة في التسجیل باب یُغلق
 

 الخاص الزمني الجدول نفس الصغار أكادیمیة وتتبع. الصغار أكادیمیة حضور بفرصة المشاركین اآلباء أبناء یتمتع .المشاركین اآلباء ألبناء خاصة تسھیالت توجد 
 جلسات یحضروا أن اآلباء وعلى لألطفال واجب التسجیل. عاًما 18و 4 بین أعمارھم تتراوح الذین للطالب مخصصة أكادیمیة ھي الصغار وأكادیمیة. الكبار بجلسات

 .الكبار
 

 
 

 2020-2019 الدراسي للعام العامة أورانج مقاطعة لمدارس التابعة اآلباء أكادیمیة تواریخ
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 2019 سبتمبر، 14
 العامة أورانج مقاطعة مدارسذكریات في  استرجاع

 الثانویة بون مدرسة
 ستریت كالي 1000

 32806 فلوریدا ،أورالندو
 
 2019 نوفمبر، 2 

 :نحن ھذا
 أسرتنا 

 مدرستنا
 المحلي مجتمعنا
 الثانویة ریدج أوك مدرسة

 رود ویست ریدج أوك 700
 32809 فلوریدا ،أورالندو 

 حاضًرا كن: األسرة أسبوع
/http://weekofthefamily.org/contests/familyessay 

 
 2020 ینایر، 25 

 أفضل مستقبل نحو معًا
 الثانویة إدجوتر مدرسة
 دریف إدجوتر 3100

 32804 فلوریدا ،أورالندو
 الثانوي التعلیم وطالب آباء لیناسب مصمم: خاصة ملحوظة

 
 2020 مارس، 28 

 بالنجاح احتفال
 الثانویة أكوي مدرسة
 باركواي بوینت كراون أكوي 1925

 34761 فلوریدا أوكوي،
 
 2020 مایو، 16 

 الصیف لفصل ھمتك اشحذ
 الثانویة بارك وینتر مدرسة
 رود سامرفیلد 2100
 32792فلوریدا  ،بارك وینتر

 
 منح خاللھا من ویجري العامة، أورانج مقاطعة لمدارس التابعة اآلباء ألكادیمیة امتداد ھي العامة، أورانج مقاطعة لمدارس التابعة االفتراضیة اآلباء أكادیمیة إن

 اإلثراء أدوات من أداة اإللكترونیة المنصة وتعد. مساءً  )7( السابعة الساعة إلى )6( السادسة الساعة من اإلنترنت، عبر جلسة إلى االنضمام فرصة واألطفال اآلباء
 فیھ یتوفر مكان أي من اإلنترنت عبر الفعالیات إلى الوصول ویمكن. التعلیمیة والموارد المعلومات بعض على الحصول من السواء على والطالب اآلباء تمّكن التي

 ویقدم. ضیافة مواقع توفر التي المدارس أو المحلي المجتمع في المنتشرة األماكن من أو المنزل، من الجلسة یحضروا أن واألبناء لآلباء ویجوز. باإلنترنت اتصال
 .المحلي والمجتمع التعلیمیة المنطقة من خبراءٌ  التقدیمیةَ  العروضَ 

 
 :ملحوظة 

 األسر لجمیع مجانًا
 إلكترونیة منصة

 مساءً  7 - 6
 .التجربة على شخصیًا طابعًا یضفي ما اآلباء، مع محادثات إلجراء اإلنترنت عبر العروض مقدمي اتاحة مع التقدیمیة، العروض لمشاھدة الحواسیب اآلباء یستخدم

 
 :2020-2019 الدراسي للعام االفتراضیة األكادیمیة فعالیات 

 
 2019 أكتوبر، 10 الخمیس،
 الرقمیة المواطنة

 
 2019 دیسمبر، 12 الخمیس، 

 العاطفي؟ ذكائك معدل ما
 
 2020 فبرایر، 20 الخمیس، 

 التكنولوجیا فيأكثر  نتعمق دعونا
 



 2020 إبریل، 23 الخمیس، 
  العنان لنفسك فلتطلق

 
 المدرسة بینو التعلیمیة، للمنطقة المھمة والموارد اآلباء بین الالفعَّ  بالربط العامة، أورانج مقاطعة لمدارس التابعة االفتراضیة واألكادیمیات اآلباء أكادیمیات تقوم

 ،بعًضا بعضھم من التعلم فرصة المحلي المجتمع وأعضاء التدریس وھیئة والطالب واألسر اآلباء یمنحان األساسیان الموردان وھذان. العام خالل المحلي والمجتمع
 .الطالب إنجازات زیادة إلى یرمي جھد إطار في

 
 .4073173300 على المحلي والمجتمع اآلباء مشاركة بقسم اتصل أو www.ParentAcademy.ocps.net  الموقع بزیارة تفضل المعلومات، من لمزیدٍ 

 
 ورش عمل اآلباء والفعالیات التعلیمیة لألسر 

 بلوغ الطالب لجمیع یتسنى حتى أبنائھم، تعلیم في الةالفعَّ  المشاركة لھم یتیح نحو على واألسر لآلباء تعلیمیة وفعالیات عمل ورش العامة أورانج مقاطعة مدارس تقدم
 لمدارس التابعتین االفتراضیة اآلباء وأكادیمیة اآلباء أكادیمیة مثل التعلیمیة، المنطقة مستوى على قامتُ  فعالیات خالل من ذلك ویتحقق. األكادیمیة المستویات أعلى

 اآلباء، لموارد مركز لدیھا) Tile I( مدارس من العدید فإن ذلك، إلى وإضافة. المدارس تقدمھا التي العروض من مجموعة إلى باإلضافة ھذا العامة، أورانج مقاطعة
 إشراك إستراتیجیات طریق عن الطالب إنجازات دعم أجل من وذلك الثانویة، البیئة في الثانویة طالب آباء إلشراك ومنسق االبتدائیة، البیئة في اآلباء إلشراك ومنسق

 .مدرستك تخدم التي البرامج حول المعلومات من المزید على للحصول مدرستك بمكتب االتصال رجىیُ  .اآلباء
 

 المدرسي االستشاري المجلس
 في یشاركوا أن خاللھا من اآلباء یستطیع التي الطرق إحدى المدرسي االستشاري المجلس ویعد. للمشاركة اآلباء العامة أورانج مقاطعة مدارس من مدرسة كل تدعو
 أن ویجب. المدرسة تحسین خطة وتقییم وضع في المدرسة مدیر مساعدة أجل من ؛معًا المصالح أصحاب ممثلي جمع على تعمل مجموعة ھو والمجلس. أبنائھم تعلیم
 المدرسي االستشاري المجلس أعضاء اختیار ویتم. واالقتصادیة قیةرْ والعِ  اإلثنیة الناحیة من المحلي مجتمعھ یمثل مدرسي، استشاري مجلس مدرسة كل لدى یكون
 مدرسي استشاري مجلس كل ویتألف. الوالیة قوانین في علیھا المنصوص الشروط على بناءً  المدرسة، إدارة ومجلس المدرسة جانب من المحددة لإلجراءات طبقًا
 الثانویة المدارس تجعل أن ویجب. والطالب المحلي، المجتمع وأعضاء واآلباء، التعلیمیة، العملیة بدعم المعنیین والموظفین المعلمین، وممثلي المدرسة مدیر من

 اإلعدادیة للمرحلتین المدرسیة االستشاریة المجالس في الطالب عضویة أما. المدرسي االستشاري المجلس في عضویتھا من جزًءا الطالب التقنیة والمراكز
 بواسطة المدرسي االستشاري المجلس لعضویة واآلباء والطالب التعلیمیة العملیة بدعم المعنیین والموظفین المعلمین اختیار یجريو. اختیاریة فإنھا واالبتدائیة،
 .المدرسة مدیر قِبَل من المحلي المجتمع أعضاء ویُعین. أقرانھم مجموعات

 
 )PTA( والمعلمین اآلباء رابطة 

 لآلباء ورابطات والمعلمین، لآلباء رابطات ھي ھذه الدعم مجموعات ومعظم .المدرسة مستوى على والمعلمین لآلباء دعم مجموعات أیًضا المدارس تمتلك
 مقاطعة مجلس من جزًءا -المحلیة المدرسیة للوحدات التابعة- والطالب والمعلمین اآلباء ورابطات والمعلمین اآلباء رابطات وتُعد). PTSA( والطالب والمعلمین

 ألعضائھا والمعلمین اآلباء رابطة وتقدم. كذلك الوطنیة والمعلمین اآلباء ورابطة فلوریدا بوالیة والمعلمین اآلباء رابطة من وجزًءا والمعلمین، اآلباء لرابطة أورانج
 في أعضاؤھا یتبناھا تشریعیة، مبادرات والمعلمین اآلباء رابطة تقیم كما. عنھم بالنیابة األطفال قضایا لمناصرة قوًیا صوتًا تمثلو القیادة، على وتدریبًا لآلباء، تثقیفًا

 .العامة أورانج مقاطعة لمدارس التابع باالختیار المعني اآلباء فریق تسمیتھا تم وقد أورانج، مقاطعة
 
 )Tile I( لـ طبًقا واألسرة اآلباء مشاركة 

 یُعد. ألبنائھم أھمیةً  واألكثر األوائل المعلمین بوصفھم دعمھم أجل من لآلباء، عمل ورش إقامة على قوي بشكل) Title I( في علیھا المنصوص األنشطة تحرص
 في) Title Iلـ ( واألسر لآلباء الجماعي الصوت ھو العامة، أورانج مقاطعة لمدارس والتابع ،)PEDAC( اآلباء بمشاركة المعني االستشاري التعلیمیة المنطقة مجلس

 شراكات إقامة على ویركز عام، كل مرات أربع) PEDAC( اآلباء بمشاركة المعني االستشاري التعلیمیة المنطقة مجلس ویجتمع .العامة أورانج مقاطعة مدارس كل
 Title( في علیھا المنصوص واألسر اآلباء مشاركة وخطة سیاسة وتقییم وضع إلى باإلضافة المحلي، المجتمع وقادة المدارس، وموظفي والمعلمین واألسر اآلباء بین

I(، برنامج إلى باإلضافة )Title I (العامة أورانج مقاطعة لمدارس التابع. 
 
 العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة 

 مقاطعة لمدارس المعینة الوحیدة المباشر الدعم منظمة وھي المحلي، والمجتمع األعمال قادة خالل من 1987 عام في العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة تأسست
 .التعلیمیة للمنطقة الرسمیة الخیریة الذراع وتمثل ،)3( (ج) 501 المادة بموجب ربحیة غیر مؤسسة فھي النحو، ھذا وعلى. العامة أورانج

 
 مجال في الشركاء ذلك في بما- المجتمعي التواصل فریق أصبح ،2017 یولیو فيو. 2016 یولیو في المنطقة في االتصاالت قسم من جزًءا المؤسسة وأصبحت

 الھیكل ھذا تحسین المؤسسة تتولى. أیًضا المؤسسة من جزًءا -الجھود من ذلك وغیر اإلیمان على القائم والتحالف )ADDitions( دیشنأ برنامج ومتطوعو التعلیم
 .إیجابیة نتائج لتحقیق والمواءمة بنجاح

 
 في االستثمار في المتمثلة غایتھا لتعزیز والشركات األفراد من المانحین وجمیع الربحیة غیر المنظمات من وزمالئھا المدرسة إدارة مجلس مع المؤسسة تتعاون 

 .غدًا مجتمعنا لتقویة الیوم أطفالنا
 

 
 

 :على رأس األولویات الضروریة المؤسسة تمویل جعلالدافع وراء  ھو الطالب نجاح إن 
  

 برنامج المبادرات تشمل( السلوكیة والتحسینات والعافیة، والبدنیة العقلیة والصحة المبكرة، الطفولة مرحلة في التعلیم دعم :للتعلّم االستعداد ضمان  ●
 .)المشردین تعلیم وصندوق مدرسة، كل في وممرضة كامل، بدوام) VPK(األطفال  ریاض قبل ما لمرحلةالتطوعي  التعلیم

http://www.parentacademy.ocps.net/


 منح المبادرات تشمل( بھم واالحتفاظ المعلمین زتمیُّ  في واالستثمارات واالبتكار، التأثیر منح المھني، التطویر توفیر :والموظفین المعلمین في االستثمار ●
 .)للمشرف قیادةال وصندوق االبتكار، مدارس ومنح المعلم، تأثیر

 الفنون، وتعلم ،)STEM( والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم تعّلم برنامج إلى والوصول األمیة، محو على التركیز :الطالب نجاح تسریع ●
 الھندسةو والتكنولوجیا العلوم تعلّم برنامجو ،)Read2Succeed(اْقَرأْ لتنجح  المبادرات تشمل( اإلنجاز في الفجوات تقلیل على تعمل التي والجھود

 City( سیتي ییر أورالندو مؤسسةو )،Arts Access for All Fundأكسیس فاند ( آرتسزي  مؤسسة مبادرةو ،)Access to STEM( الریاضیاتو
Year Orlando( 

 والخریجین التوجیھ وبرامج الدراسیة والمنحالجامعي و المھني االستعداد جھود دعم – العامة أورانج مقاطعة مدارسمن  التخرج بعد النجاح تعزیز ●
 )المتفوقین الباحثین نجاح مبادرةوالشرف  لوحةوالمنح  صندوقو المعتمدةالمھني المستمر  التطویر مدارس المبادرات تشمل(

 يتعاون كمركز العمل ذلك في بما والمجتمع، العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة معمجزیة  وشراكات عالقات بناء :المجتمع تعاون عملیات دفع ●
المجتمع في  إشراكمشروع  وصندوق ،)ADDition( أدیشین برنامج ومتطوعي التعلیم، في والشركاء المجتمعیة، التوعیة مدارس المبادرات تشمل(

 )األطفال إعداد
 

 منح -للمنح والعطایا المقدمة للموظفین السنویة حملتھا المؤسسة تتولى الحیویة، البرامج لدعم واإلدارات المدارس مع تعاوني بشكل األموال جمع إلى باإلضافة
 125 من ألكثر امالیً  وكیًال  تعمل أنھا كما. للغولف المدارس وبطولة أفضل المواھب مثل التبرعات لجمع فعالیات وتنظم وتخطط -مدارس مقاطعة أورانج العامة 

 .التعلیمیة المنطقة مستوى على المبادرات لدعم موارد على للحصول وتسعى التعلیمیة، والمنطقة للمدرسة صندوقًا
 
 مدارسنا في استثمر 

ن والعینیة النقدیة الھدایا إن  عادالمُ " التعلیم دعمب" خاصة ترخیص لوحة شراء فعند. النجاح في الطالب لمساعدة صممةالمُ  والبرامج المبادرات دعم من المؤسسة تمّكِ
 .والمدارس والمعلمین العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة طالب دعم في سیساعد دوالًرا 20 مبلغ فإن لسیارتك، حدیثًا تصمیمھا

 
 .www.foundationforocps.org الموقع بزیارة تفضل أو 4073173261 الرقم على بالمؤسسة اتصل ،الھبات أحد لتقدیم أو المعلومات من لمزیدٍ  
  
 2019-2018 الدراسي للعام التأثیر تقریر 

 المجتمع وأعضاء الصغیرة والشركات والمؤسسات الشركات مع شراكاتھا خالل من وذلك الماضي الدراسي العام لدعم دوالر ملیون 2.5 من أكثر المؤسسة قدمت
 یلي وفیما. المستثمرة موالاأل من دوالر ملیون 3.2 من وأكثر والمدارس، التعلیمیة المنطقة أموال من دوالر ملیون من أكثر بإدارة سنویًا المؤسسة وتقوم. المحلي
 :للتأثیر األمثلة بعض

 
 .المعلم تأثیر منح من معلًما 270و طالب 24,600 من أكثر استفاد ●
 .)Read2Succeedاْقَرأْ لتنجح ( برنامج خالل من والكتابة القراءة مھارات طالب 1,400 من یقرب ما عزز ●
 .االفتتاحیة التوجیھیة Genwow فعالیة في العشرین الثانویة المدارس جمیع من فتیات شاركت ●
 .التعلیمیة والمنطقة المدارس برامج دعم في متطوع 58,700 من أكثر ساعد ●
 ."التعلیم في شركاء" مبادرة خالل من المدارس محلیة تجاریة شركة 2,800 من أكثر تساعد ●

 
 !اتصالك تلقي یشرفنا ،النجاح إلى طالبنا جمیع قیادة في والمساعدة العامة أورانج مقاطعة مدارس في االستثمار یمكنك كیف لمناقشة 
 
 المدارس في والشراكة التطوعي العمل 
 :خالل من المساھمة یمكنك ،)ADDitions( أدیشین بمدرسة متطوًعا وبصفتك. طفلك تعلیم في للمشاركة خاصة طریقة التطوعي العمل عدیُ 
 

 .میدانیة رحالت في طفلك فصل مرافقة  ●
 .دراسي فصل مساعد العمل ●
 ).SAC( للمدرسة االستشاري المجلس في العمل ●

 
 .المنزل في طفلك مساعدة كیفیة حول أفكاًرا لك توفر أن یمكن طفلك تعلیم كیفیة معرفة أن كما. أطفالھم مدرسة بیئة قرب عن اآلباء من المتطوعون یلمس 
 
 تبحث. التعلیمي التمیُّز تعزیز أجل من والمنظمات، الشركات مع الشراكات عقد خالل من) والمادیة البشریة( بالموارد المدارس" التعلیم في شركاء" برنامج یربط 

 تصبح أن أو بالتطوع مھتًما كنت إذا. أفضل لغدٍ  شبابنا إلعداد التعلیمیة والمنطقة مدارسنا مع للعمل أعمال شركاء عن دائًما العامة أورانج مقاطعة مدارس مؤسسة
 .www.volunteer.ocps.net الیوم للتسجیل اإلنترنت على نظامنا بزیارة فتفضل التعلیم، في شریًكا

 
 

 الدینیة المبادرة 
 أساس على مدرسیة يتبنِّ  مبادرة التعلیمیة المنطقة تدیر النحو، ھذا وعلى. التعلیمیة منطقتنا في الطالب من العدید حیاة في محوریًا دوًرا الدینیة المنظمات تلعب

 تعمل الشراكة، ھذه خالل ومن. مدرسة تبني خالل من الدینیة رسالتھا تفعیل على الدینیة المؤسسات تشجیع یتم". التعلیم في شركاء" برنامج خالل من العقیدة
 :على طالبنا لتشجیع معًا األمور وأولیاء المدارس ومسؤولو الدینیة المنظمات

 
 .المدرسة في البقاء   ●
 .التعلُّم في التمیُّز   ●
 .بالتنوع االحتفال   ●
 .األقران ضغط مقاومة   ●
 

http://www.foundationforocps.org/


 اإللكتروني الموقع زیارة تفضل العامة، أورانج مقاطعة مدارس لمؤسسة الدینیة المبادرة في المشاركة طرق عن لمزیدا تعلمل 
www.faithbasedpartners.ocps.net 4073173323 على االتصال أو. 

 
 واألخوات اإلخوة لنادي المجتمعیة الخدمة 

 بنادي األعضاء وندعو. عشر الثاني الصف إلىاألطفال  ریاض من الطالب لخدمة فرصة یخلق مما فقر،ال من التعلیمیة المنطقة في الطالب ثلثي من أكثر یعاني
 التطوعي العمل ذلك في بما أطفالنا، حیاة في رقاف إلحداث لھا حصر ال فرص ثمة. العام لھذا مدرسة يلتبنِّ  والخریجین بالكلیات الدارسین من والفتیات اإلخوة

 بعد نادٍ  أو مالبس توفیر /طعام حملة قیادة أو المدرسي، الحرم في تجمیل مشروع تنسیق طریق عن أو خاص، معلم أو مرشد أو ضیف، متحدث أو قراءة، كصدیق
 .4073173323 ھاتف رقم: على للمؤسسة التابع المجتمعي التواصل بفریق االتصال یرجى المعلومات، من لمزیدٍ . المدرسة

 
  

 المرافق
 
 :2020-2019 الدراسي للعام البناء برنامج تحدیث 

 بناءو تشیید جرى ،2019و 2003 عامي بین ما الفترة ففي. المتحدة الوالیات في المدارسوتشیید  إنشاء برامج وأنجح أكبر أحد العامة أورانج مقاطعة مدارس تمتلك
 عام في الناخبون قدمھا التي سنت نصف البالغة المبیعات ضریبة بفضل ممكنة القویة البناء خطة وأصبحت. مدرسة 124 تجدید أو وإحالل جدیدة مدرسة 53

 .العقارات وضرائب السكني التطویر تأثیر رسوم إلى باإلضافة ،2014
 
 2019 لعام المكتملة اإلنجازات /المقررة االفتتاحات 

2019: 
 كورنر مدرسة) | إحالل() Colonial( الثانویة كولنیل مدرسة مسرح) | جدیدة() Castleview( االبتدائیةكاستیلفیو  مدرسة) | إحالل( الثانویةبون  مدرسة مسرح

 اإلعدادیة) Horizon West( ھورایزن ویست مدرسة) | إحالل( االبتدائیة) Deerwoodدیروود ( مدرسة) | شامل تجدید( اإلعدادیة) Corner Lake( لیك
 Pershingبیرشنغ ( مدرسة) | شامل تجدید( االبتدائیة) Lake Georgeلیك جورج ( مدرسة) | شامل تجدید( االبتدائیة) Lake Gem( جیم لیك مدرسة) | جدیدة(

School( )( صنرایز مدرسة) | إحالل Sunrise (االبتدائیة )( سبرنج ووتر مدرسة) | شامل تجدیدWater Spring (االبتدائیة )جدیدة( 
 

 2020 لعام المكتملة اإلنجازات /المقررة االفتتاحات
2020: 
 مدرسة) | إحالل( )Magnoliaماغنولیا ( مدرسة) | إحالل /تجدید( الثانویةبون  مدرسة كافیتریا /ألعاب صالة) | شامل تجدید( الثانویة أكسیلریشن ویست مدرسة

-E-SE-83( الموقع) | جدید() E-SW-4-20( موقع) | إحالل /تجدید( االبتدائیة )Rolling Hillsرولینغ ھیلس ( مدرسة) | إحالل /تجدید( االبتدائیة) Pinar( بینار
 )إحالل( االبتدائیة) Winegard( ویانجارد مدرسة) | شامل تجدید( اإلعدادیة) Southwest( ویست ثاوث مدرسة) | جدید( )E-W-4-85( الموقع) | جدید() 3

 
 متكررة اتصال أرقام 

 المدرسة فترة بعد ما برامج
 

 
 

 التعلیمیة المنطقة معلومات مكتب
4073173200 

 
 الصحیة الخدمات مكتب 

 2002609 فرعي رقم 4073173200
 
 السجالت طلبات 

4073173965 
 
 المدرسة إدارة مجلس خدمات 

4073173236 
 
 الطالب تسجیل 

4073173233 
 
 التنقل 

4073173800 
 
  


