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رسالة المشرف

أولياء األمور األعزاء:

 في المدارس العامة لمقاطعة أورانج ، رؤيتنا هي ضمان أن كل طالب لديه مستقبل واعد وناجح. تتمثل إحدى الطرق التي ننفذ بها مهمتنا في إنشاء مسارات
غنية ومتنوعة تقود طالبنا إلى النجاح من خالل برامج ماجنت و التي تسمح للطالب بالتركيز على اهتماماتهم ومواهبهم وأهدافهم المهنية.

 ألن كل طالب لديه قدرات فريدة من نوعها، وقد تم تطوير أكثر من 04 برنامج ماجنت بعناية لزيادة التحصيل العلمي للطالب وتنشئة مجموعة متنوعة من
 المهارات والشغف. وهي تشمل مواضيع مركزة ومناهج متناسقة على مستويات المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في مجاالت مثل برنامج البكالوريا

الدولية ؛ المالية؛ القانونية؛ الطبية؛ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)ستيم(، الفنون المرئية والمسرحية. ومناهج أخرى عديدة.

 يدرس طالب ماجنت أيضا جميع المواد المطلوبة المتوافقة مع معايير الوالية. ونحن فخورون لعرض هذه الخيارات التعليمية المثيرة على طالب المدارس
العامة بمقاطعة اورانج  ونحثكم على قراءة المزيد عنها في هذا الكتيب .

المخلص

باربرا م.جنكينز ، إد.د.

المشرف
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األسئلة المتكررة:
كيف يتقدم اآلباء أو األوصياء؟

أرسل طلًبا إلكترونًيا على www.schoolchoice.ocps.net  ، بين 1 نوفمبر 1202 و 51 فبراير 2202

كم عدد برامج ماجنت التي يمكنني اختيارها في طلبي؟

يمكن تقديم طلب واحد فقط لكل طالب. يمكنك اختيار واحد أو اثنين أو ثالثة برامج ماجنت. تأكد من تحديد اختياراتك بالترتيب الذي تفضله. إذا كنت مهتًما ببرنامج واحد 
فقط ، فتقدم بطلب للحصول على هذاالبرنامج فقط .

ماذا يحدث إذا ُعرض علي مقعد ولم يكن خياري األول؟

تأكد من تحديد اختياراتك بترتيب التفضيل. إذا ُعرض عليك مقعد من القائمة، فسيكون عرض المقعد هذا هو عرض المقعد الوحيد الذي ستحصل عليه. يمكنك التقديم 
مرة أخرى بمجرد أن تتوفر قائمة االنتظار الصيفية في مايو .

كيف يتم تعيين الطالب الى برامج ماجنت؟

سيتم النظر في جميع المتقدمين المؤهلين الذين يستوفون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 51 فبراير 2202 للحصول على المقاعد المتاحة. إذا كان هناك عدد أكبر من 
المتقدمين المؤهلين الذين يطلبون القبول في برنامج ماجنت معين أكثر من عدد المقاعد المتاحة ، فسيتم استخدام يانصيب تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر .

 )GPA( .  بالنسبة لطالب المدارس الثانوية، إذا كان عدد المتقدمين المؤهلين أكبر من عدد المقاعد المتاحة، فسيتم تخصيص ستين بالمائة من المقاعد المتاحة عن
طريق الكمبيوتر باستخدام نظام التصنيف األكاديمي

و سيتم تخصيص أربعين بالمائة من المقاعد المتاحة عن طريق عملية يانصيب العشوائية.

كيف يتأهل تلميذي لتفضيل األشقاء؟

طالب المدارس االبتدائية فقط الذين يتقدمون بطلب للحصول على برنامج ماجنت 
ابتدائي مؤهلون لتفضيل األشقاء. يجب أن يعود األخ األكبر إلى برنامج ماجنت في 

العام الدراسي القادم. يجب أن يستوفي األخ األصغر أي معايير لبرامجماجنتالموهلة .

www.schoolchoice.ocps.net لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على

كيف سيتم إخطاري إذا تم اختيار الطالب الخاص بي؟

سيتم إخطار أولياء األمور و األوصياء بحالة الطالب عبر البريد اإللكتروني. يجب على 
اآلباء واألوصياء تقديم عنوان بريد إلكتروني في الطلب اإللكتروني .

ماذا لو لم يتم اختيار تلميذي في اليانصيب؟

سيتم تخصيص رقم عشوائي للطالب المؤهلين الذين لم يتم اختيارهم في اليانصيب في 
قائمة االنتظار لبرنامج االختيار األول الخاص بهم. باستخدام البريد اإللكتروني للوالدين 
المقدم في التطبيق وقائمة انتظار البرنامج ، سيتم إخطار أولياء األمور بأي مقعد عندما 

تصبح متاحة .

إذا فات الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 51 فبراير 2202 ، فهل يجوز للوالد أو 
الوصي التقدم؟
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www.schoolchoice.ocps.net في مايو ، سيتم فتح فترة التقديم لقائمة االنتظار الصيفية على   

و سيتم وضع طلبات قائمة االنتظار الصيفية في أسفل أي قائمة انتظار ناتجة عن اليانصيب.

؟بلطلا يف ةدعاسم ىلإ جاتحت وأ ةيفاضإ ةلئسأ كيدل له

 أو تواصل على هاتف : magnetoffice@ocps.net 4843713704 أرسل بريدا الكترونيا الى فريق اختيار مدرسة ماجنت على

 

طلبة ماجنت بالمدارس االبتدائية

| K-5 الصفوف |

 www.schoolchoice.ocps.net لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على 

أكاديمية المناهج المتقدمة

| هانجرفورد

يوفر هذا البرنامج فرًصا للطالب لدمج القضايا المحلية والعالمية من خالل التجارب واألنشطة العملية التي تركز على تحديات وحلول العالم الحقيقي 
، حيث يعد الطالب للمشاركة بنشاط في التعلم.نهج التفكير الدولي المشترك ، وفرص خدمة الطالب ، والصرامة األكاديمية واألنشطة التي تركز على 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، كلها تعمل على تنمية وتطوير الطالب للتعليم العالي ومهن القرن الحادي والعشرين.

الطيران والفضاء

| سالي رايد

يركز هذا المنهج المعزز على العلوم ذات الصلة بعوالم الطيران والفضاء، ويخلق بيئة تعليمية عملية قائمة على العلم. توفرالفصول الدراسية العلمية 
بالمعمل جنًبا إلى جنب مع مختبرات العلوم فرًصا الستكشاف المفاهيم والعمليات العلمية أثناء استكشاف الطالب لعالمهم وما بعده .

أكاديمية اللغات األجنبية

هيلكريست |

وذلك بربط برنامج أكاديمي صارم مع مناهج اللغة األجنبية ذات الصلة، و مدرسة ماجنت هذه تقدم اإلسبانية أو الفرنسية كلغة ثانية ويوفر للطالب 
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الخبرات التعليمية الفريدة القائمة على مواضيع في بيئة مليئة بالتحديات. يشارك الطالب في أنشطة متعددة الثقافات ، ويكتسبون مرونة أكبر في اكتساب 
اللغة والحساسية تجاه الثقافات العالمية.

أكاديمية أورالندو للموهوبين

توفر مدرسة ماجنت هذه فرًصا للطالب الموهوبين الذين تم تحديدهم على مستوى  المقاطعة، ويدخلون في الصفوف من الثاني إلى الثامن في العام 
الدراسي المقبل. سوف يستكشف الطالب مناهج صعبة قائمة على المشاريع وموسعة. ستعزز المدرسة النمو األكاديمي للطالب وتوفر للموهوبين 

الوصول إلى فرصة تعليمية بدوام كامل .

STEAM Career أكاديمية 

باي ميدوز |

باستخدام الموارد المستندة إلى موضوعات مهنية ، يركز هذا البرنامج على التعلم الذي يولده الطالب والقائم على المشاريع. من خالل إنشاء وتطوير 
خبرات عملية وجذابة من خالل مشاريع وأنشطة واقعية ، سيسلط البرنامج الضوء على وظائف مختلفة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضة بناًء على مجال الدراسة لكل مستوى دراسي مع زيادة حل المشكالت والتفكير النقدي ، والتعاون.

STEM برنامج ماجنت للعلوم و التكنولوجيا و الهندسة و الرياضيات 

مركز أورانج |

 توفر التجارب واألنشطة العملية أساًسا قوًيا للطالب المهتمين بتعزيز معارفهم ومهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. مع التركيز على
 تطبيقات العالم الحقيقي وخلق بيئة معملية ، تتم تنمية مهارات التفكير النقدي ، وإعداد الطالب للتعليم العالي. يقوم هذا البرنامجباعداد الطالب ليكونوا

قادرين على المنافسة في مجتمع عالمي.

ثنائي اللغة باالتجاهين

هنترز كريك ،تيلدينفيل ،و يونيون بارك |

تم تصميم هذه البرامج لتطوير الطالقة الشفوية ومحو األمية باللغتين اإلنجليزية 
واإلسبانية بهدف تحقيق التميز األكاديمي واإلتقان ثنائي اللغة في كلتا اللغتين. 

ُتستخدم اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لتعليم الطالب ليس فقط لغة ثانية ولكن كيفية 
أن يكونوا مواطنين ثنائيي اللغة وثنائيي الثقافة في العالم

الفنون المرئية والمسرحية

ماكسي |

من خالل التركيز على الخبرات في الفنون في جميع المجاالت ، يعزز هذا 
البرنامج الخبرات التعليمية للطالب مع تعزيز تكامل الفنون والفنون. يتمتع 
الطالب بفرص لتحسين مهاراتهم وتقنياتهم وعملياتهم في الموسيقى ، لدمج 

المفاهيم واألفكار ثنائية وثالثية األبعاد من خالل الفنون المرئية ، واكتساب معرفة 
عامة بالعناصر والمبادئ والمفاهيم المحيطة بتعليم الرقص.
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طلبة ماجنت بالمدارس االعدادية

| من الصف السادس إلى الثامن |

www.schoolchoice.ocps.net تتوفر المعلومات عن مواعيد المدرسة اإلعدادية المفتوحة على  

هوارد |

استناًدا إلى االعتقاد بأن الفنون الجميلة هي لغة عالمية ، يطور الطالب فهًما إبداعًيا للفنون المرئية وفنون األداء. تساعد المناهج 
الدراسيةالصارمةالمتكاملةللفنون مع مجموعة من المواد االختيارية للفنون الجميلة واألداء الطالب على اتخاذاتصاالت حقيقية بين معايير كل من الفنون 

والمناهج األكاديمية األساسية.

خيار أربور ريدج 8-6

أربور ريدج |

من خالل تحدي الطالب للوصول إلى إمكاناتهم الفكرية والسلوكية في بيئة تعليمية رعوية ، يتيح هذا البرنامج للطالب اكتساب النجاح األكاديمي في بيئة 
تعليمية أصغر. ينصب التركيز على التنظيم الذاتي والمسؤولية والقيادة والنمو األكاديمي. يركز البرنامج على إعداد الطالب للعيش كمواطنين منتجين 

وناجحين.

أكاديمية مدرسة كامبريدج االعدادية

ليبرتي |

من خالل تطوير فضول مستنير وشغف دائم للتعلم ، يعد منهج كامبريدج الطالب للحياة. يوفر هذا البرنامج فرصة للطالب الستكشاف الدورات الدراسية 
الصارمة على مستوى المدارس الثانوية ، والتي تتطلب المعرفة والفهم والتطبيق والمهارات التي تم تطويرها من خالل المشاريع البحثية والتحقيق 

واالستجابة المكتوبة ، باإلضافة إلى المختبرات الشفوية العملية التي تعتمد على وجهات النظر المدعومة من الطالب. يفضل طالب مدرسة كامبريدج 
اإلعدادية الذين أكملوا البرنامج في الحصول على مقاعد في برنامج ماجنتكولونيالهاي سكول كامبريدج .

مركز تقدم العلوم والهندسة

لوكهارت |

من خالل تقديم منهج دراسي صارم ومتكامل يركز على العلوم والهندسة والرياضيات ، يشارك الطالب في التفكير القائم على االستفسار والتعلم 
القائم على المشاريع. تعد علوم الكمبيوتر ، والحلول البيئية ، والفضاء ، والتقنيات الطبية ، والهندسة المعمارية من بين العديد من الفرص التعليمية 
العديدةالتييمكن للطالب الحصول على  نقاط في دوراتالثانوية وشهادات الصناعة أثناء تعلم مهارات االستعداد الوظيفي في الصياغة واإللكترونيات 

وإدارة المشاريع .

البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة

كارفر ، كوليدج بارك ، ميمولاير ، روبرتو كليمنتي ، روبنسوود |

لتمكين الطالب من طرح أفكار ذات أهمية عالمية ، تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الطالب على تطوير المعرفة والفهم الالزمين للمشاركة بنشاط 
ومسؤولية في عالم متغير. يشجع برنامج السنوات المتوسطة الطالب على احتضان وفهم الروابط بين الموضوعات التقليدية والعالم الحقيقي بينما 

يصبحون مفكرين ناقدين وعاكسين.
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ثنائي اللغة في االتجاهين

هنتر كريك |

تم تصميم هذا البرنامج لتطوير الطالقة الشفوية ومحو األمية باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية بهدف تحقيق التميز األكاديمي واإلتقان ثنائي اللغة في كلتا 
اللغتين. يتم استخدام اللغة اإلنجليزية واإلسبانية لتعليم الطالب ليس فقط لغة ثانية ولكن أيًضا كيفية أن يكونوا مواطنين ثنائيي اللغة و ثنائيي الثقافة في 

العالم. تم دمج اللغة اإلسبانية في فصل دراسي لمنطقة المحتوى من أجل ضمان وصول الطالب إلى مستوى عاٍل من الكفاءة في اللغة المستهدفة.

أكاديمية اللغة العالمية

ليكفيو |

من خالل توفير نموذج تعليمي للطالب الناطقين باللغة اإلنجليزية لتعلم لغة ثانية ويصبحوا متمرسين ، ينغمس الطالب في اللغة اإلسبانية أو الفرنسية. 
باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للطالب الناطقين باللغة اإلسبانية صقل مهاراتهم اللغوية. يمّكن هذا البرنامج الطالب من اكتساب لغة أخرى وإتقان مهارات 

القراءة والكتابة ، مع تنمية فهم وتقدير الثقافات المختلفة. يتم أيًضا تقديم ثنائية اللغة ثنائية االتجاه مع عدد محدود من المقاعد المتاحة.

طلبة ماجنت بالمدارس الثانوية

| من الصف التاسع إلى الثاني عشر |

www.schoolchoice.ocps.net تتوفر المعلومات عن مواعيد المدرسة االثانويةالمفتوحة على  

DE من إنجاز الصغار 3

أوك ريدج |

يقدم دورات صارمة متعددة التخصصات من خالل تجارب تجارية حقيقية لتسريع معرفة الطالب وكذلك بناء المهارات ووجهات النظر والمحفظة 
لتمييز أنفسهم في بيئات ما بعد الثانوية والوظيفية شديدة التنافس. توفر 

الخبرةالغامرة بالكامل  التعرض العميق لمجموعة متنوعة من الشركات 
والصناعات من خالل حالة التحديات باإلضافة إلى التفاعل مع المهنيين 

الوظيفي من خالل المستشارين الفصول الدراسية، والمدربين، والتعرض  
الوظيفي.

أكاديمية فنون الطهي

ويكيفا |

يوفر هذا الكورسفرصة فريدة للطالب للعمل في بيئة تعليمية للطهي في 
العالم الحقيقي حيث يتقن الطالب مهارات الصناعة جنًبا إلى جنب مع 
الفرص لتعلم العلوم والعلوم والهندسة والرياضيات و مكونات إعداد 
الطعام وتشغيل المعدات واإلمدادات التجارية ، فضالً عن المهارات 

الشخصية للنجاح الوظيفي. غرس التحصيل الدراسي العالي، وأكاديمية 
فنون الطبخ تخلق فرصا واسعة من تقديم الطعامللقيادة في حين إعداد 

الطالب للقيام بأدوار محددة من مدير مطعم الئطاهي تنفيذي مساعدالئ 
طاهي لحمالئخباز.

التطبيقات الهندسية المتقدمة

أبوبكا |

هذا البرنامج هو مقدمة واستكشاف شامل لمجموعة واسعة من المجاالت 
الهندسية التقليدية باإلضافة إلى التخصصات الناشئة في العلوم الفيزيائية 

7

http://www.schoolchoice.ocps.net


واالجتماعية والبيولوجية. يستند هذا البرنامج إلى أسس قوية في الرياضيات والعلوم الفيزيائية ، مما يؤدي إلى حصول الطالب على شهادات صناعية 
وائتمان جامعي من أجل دراسات برامج التعيين المتقدم، ويوفر هذا البرنامج للطالب فرصة الستكشاف الجوانب العديدة للهندسة

أكاديمية علم الزراعة

ويكيفا |

مع التركيز على تربية األحياء المائية  والتكنولوجيا الحيوية  وعلوم الحيوان  واألعمال التجارية الزراعية والبستنة ، يركز المنهج على مسارين: )1( 
الحياة النباتية والتكنولوجيا الحيوية مع فرصة التسجيل المزدوج و )2( تربية الحيوانات مع دمج التكنولوجيا التي تؤدي إلى مهنة في رعاية الحيوان أو 

العلوم البيطرية. شهادات الصناعة متوفرة

هندسة الطيران والفضاء

أوك ريدج |

استخدام المهارات المكتسبة على أجهزة المحاكاة عالية الجودة من الدرجة العسكرية في بيئة فصل دراسي مخصصة ومهنية باإلضافة إلى األنشطة 
االختيارية ذات الصلة بالوظيفة وأنشطة اإلثراء وتجربة الطالب ، بشكل مباشر ، ومجاالت الطيران وهندسة الفضاء. يوفر التعلم المتكامل ، ودورات 

التكريم والتوظيف المتقدم ، باإلضافة إلى الرحالت الميدانية ، وزيارات المواقع، والتدريب المهني ، والتدريب الداخلي األساس للنجاح في الكلية 
والوظيفة .

برنامج كامبريدج

المستعمرة |

تم تطوير هذا المنهج من قبل جامعة كامبريدج ، وال يتمحور هذا المنهج على نص واحد ؛ بدالً من ذلك ، تم تصميمه للطالب لالستكشاف والتعلم من 
خالل مصادر متعددة وخبرات عملية مثل المعامل واالستعالم والبحث. يساعد برنامج كامبريدج الطالب على تنمية فضول نشط وشغف دائم للتعلم.

مركز معلمين المستقبل

إدجووتر |

يوفر هذا البرنامج للطالب فرصة الستكشاف المسارات الوظيفية في مجال التعليم ، ويعرض الطالب لمجموعة متنوعة من خبرات التدريس والتعلم في 
بيئات الفصول الدراسية المختلفة.يشارك الطالب في دورات تدريبية واقعية في مدارس مقاطعة أورانج العامة. بالشراكة مع كلية فالنسيا وجامعة سنترال 

فلوريدا ، يستعد الطالب لتعليمهم ومهنهم بعد المرحلة الثانوية.

مركز الدراسات الدولية

دكتور فيليبس |

من خالل منهج متقدم قوي ، يستخدم هذا البرنامج تركيًزا دولًيا متعدد الثقافات مع التركيز على المفاهيم والقضايا الرئيسية في الشؤون الدولية والسياسة 
والتاريخ وأديان العالم والعلوم اإلنسانية. يصبح الطالب بارعين في لغة أجنبية مع فرصة تطوير مهاراتهم في لغة أجنبية ثانية.

العدالة الجنائية ،القانون والمالية

بون |

يختار الطالب واحًدا من ثالثة مسارات وظيفية متميزة ويتم منحهم عرًضا لتطبيقات العالم الواقعي في مجاالت العدالة الجنائية والقانون والمالية مع 
مدرسين لديهم خبرات ذات صلة بالوظيفة. فرص عملية إلدارة فرع اتحاد ائتماني ، وإجراء تحقيقات في مسرح الجريمة ، والمنافسة في تجارب صورية 

تخلق بيئة تعليمية غنية .

ىلع ةحوتفملاةيوناثلاا ةسردملا ديعاوم نع تامولعملا رفوتت 
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الوسائط الرقمية واأللعاب

أوك ريدج |

من خالل تقديم نهج فريد في البرمجة واستخدام األلعاب والمحاكاة والروبوتات وتصميم الويب كمنتج نهائي ، يصبح الطالب على دراية جيدة بمهارات 
الوسائط المتعددة التي تترجم إلى أفالم قصيرة وعروض تقديمية رقمية. تم تصميم هذا البرنامج لتطوير المهارات المتقدمة في مجاالت تصميماأللعاب و 

ترميز المحاكاة ، وتصميم مواقع الويب ، وإنتاج الوسائط المتعددة الرقمية ، والحلول التقنية المبتكرة ، والفن الرقمي.

الهندسة والعلوم والتكنولوجيا

إدجووتر |

يعمل الطالب في فرق في مشروع الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجياوالفنون  ، الذي يحاكي جوانب البحث والتطوير والتسويق في الهندسة 
والتكنولوجيا الحديثة. تتعمق تخصصات التكنولوجيا في عالم الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد أوتصميم الجرافيك أو برمجة األلعاب والمحاكاة. يشارك 

الطالب في الدورات التدريبية وورش العمل والمنتديات الصناعية. تتوفر نقاطالكلية المعتمدة وشهادات الصناعة.

أكاديمية اإلنتاج الترفيهي واإلدارة

إيفانز |

تطوير الكفاءة في المناطق الخلفية لإلنتاج المسرحي ، يركز هذا البرنامج على المعرفة والمهارات الفنية والتنظيمية واإلدارية الالزمة لجلب الفنون 
واإلعالم والترفيه إلى الجمهور. سيتعلم الطالب جميع جوانب صناعة الترفيه ، وبناء المهارات في إعداد وأداء األحداث المسرحية والترفيهية. شراكة مع 

كلية فالنسيا توفر الفرصة للطالب ألخذ دورات الكلية المعتمدة وكسب القبول في وقت مبكر محتمل.

أكاديمية أول المستجيبين

النهر الشرقي- ايست ريفر |

توفير أساس سليم للوظائف في مجاالت المستجيب األول ، سيركز الطالب على العدالة الجنائية )إنفاذ القانون( أو تكنولوجيا علوم النار )رجال اإلطفاء(. 
سيستخدم الطالب مهارات المستجيب األول مع األحداث المدرسية واألحداث الرياضية. ستكون عمليات المحاكاة مثل التحقيقات في مسرح الجريمة ، 

والتحقيقات الوهمية في مسرح الحادث ، وإجراء عمليات البحث عن حركة المرور ، وممارسة استخدام المعدات واألدوات المناسبة باإلضافة إلى تدريب 
اللياقة البدنيةستكون عنصًرا أساسًيا في هذا البرنامج. الشهادات الصناعية متوفرة واحتمال  اتاحه االعتماد الجامعي من كلية فالنسيا .

إدارة الضيافة

أوك ريدج |

تساعد المناهج الدراسية التي تركز على الوظائف والمشاريع التعاونية الطالب على اكتساب المعرفة المهنية الهامة من خالل سلسلة من خبرات التعلم 
القائم على العمل داخل وخارج الفصل الدراسي. تشمل هذه األنشطة: التظليل الوظيفي ، والمقابالت ، وورش عمل كتابة السيرة الذاتية ، والرحالت 

الميدانية ، وكلها تتوج بفترة تدريب. يقدم شركاء الصناعة التوجيه المهني المحدد.

برنامج دبلوم البكالوريا الدولية

سايبرس كريك ، إيفانز ، جونز ، والجامعة |

في هذه الدورة الدراسية الصارمة للفنون الليبرالية المعترف بها دولًيا ، يمكن للطالب زيادة فهمهم للغة والثقافة ويصبحوا أكثر انخراًطا عالمًيا. ويقدم 
برنامج ماجنتدراسة موسعة في مهارات اللغة اإلنجليزية والتاريخ واآلداب، والرياضيات، والعلوم، واللغات األجنبية مع التأكيد على تطوير مهارات 

االتصال والتحليلية.
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أكاديمية الليزر للضوئيات

ويكيفا |

مصمم لتطوير المعرفة والمهارات العملية في بصريات الليزر واأللياف الضوئية واألجهزة الكهروضوئية ، يستعد الطالب لمهن ناجحة في مجال 
األعمال والصناعة والبناء واالتصاالت والتصنيع الصناعي والطب والترفيه والجيش. يعمل التسلسل المتعمق للخبرات المعملية على تطوير المهارات 
العملية الالزمة لتحديد وتشغيل وصيانة األنظمة القائمة على الليزر والضوئيات. شراكة مع كلية فالنسيا توفر الفرصة للطالب ألخذ دورات معتمدة من 

الكلية وكسب القبول في وقت مبكر محتمل.

طبي

جونز |

يوفر هذا البرنامج للطالب منهًجا لإلعداد للكلية وخبرات معملية عملية والمشاركة في بيئات التعلم خارج الحرم الجامعي. تزود الدورات الدراسية 
الطالب بأحدث المناهج واألساليب االستراتيجية المستخدمة في المهن الطبية على الصعيد الوطني. بعد االنتهاء بنجاح من منهج ماجنت الطبي ، سيكون 
الطالب مؤهلين للجلوس المتحانات الشهادات الصناعية. شراكة مع كلية فالنسيا توفر الفرصة للطالب ألخذ دورات معتمدة من  الكلية وكسب القبول في 

وقت مبكر محتمل.

وظائف طبية

أبوبكا |

من خالل الجمع بين الدراسة المكثفة والتطبيقات الواقعية لإلجراءات الطبية ، يعد هذا البرنامج الطالب المتحمسين لمستقبل في مجاالت الطب والرعاية 
الصحية المتوسعة بشكل كبير. يمكن للطالب قضاء فصل دراسي كامل في المشاركة في التظليل الوظيفي والتجارب السريرية في جميع مجاالت الرعاية 

الصحية ، بما في ذلك طب األسنان ، واألشعة ، والعالج الطبيعي ، وعلم العقاقير ، والتمريض ، وأمراض القلب ، وطب األطفال. اعتماد الكلية متاح .

NAF مؤسسة االكاديمية الوطنية تكنولوجيا المعلومات  ناف

كولونيال |

مصممة لدراسة وتطوير وتنفيذ ودعم وإدارة أنظمة المعلومات المستندة إلى الكمبيوتر، يمكن للطالب اختيار دعم تكنولوجيا المعلومات أو اتصاالت 
تكنولوجيا المعلومات كمجاالت تخصص وقد يكونون مؤهلين للحصول على تدريب داخلي بعد عامهم األول. من خالل الشهادات الصناعية ، سيكتسب 

الطالب المهارات الشخصية والتحليلية والتقنية ومهارات االتصال الالزمة للتنافس في مجتمع الوسائط المتعددة التكنولوجية .

أداء الفنون الجميلة

جامعة-يونيفرستي |

يعمل هذا البرنامج على تنمية التطور الفني واألكاديمي والشخصي للطالب من خالل منهج صارم قائم على األداء في الفنون اآللية والراقصة والصوتية 
والمسرحية. يشجع برنامج الفنون األدائية هذا على االلتزام بالمعايير العالية واألكاديمية والفنية مع تعزيز جو من االحترام المتبادل والتعاون والدعم 

والقبول ، ويشجع المساعي اإلبداعية الفردية باإلضافة إلى التعاون لصالح المجموعة. االختبارات مطلوبة.
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www.schoolchoice.ocps.net

magnetoffice@ocps.net

407.317.3484

ادارة المدرسة
تيريزا  جاكوبز

مديرة المدرسة
بام جولد

نائب مدير- المنطقة 4
انجي جالو
منطقة 1

جوانا لوبيز
منطقة 2

ليندا كوبرت
منطقة 3

فيكي إيلين فيلدر
منطقة 5

كارين كاستوردنتل
منطقة 6

ميليسا بيرد
منطقة 7

باربرا م.جنكينز
المشرف

تكافؤ فرص العمل - بيان عدم التمييز في المدارس الحكومية في مقاطعة أورانج

 ال يميز مجلس مدرسة مقاطعة أورانج بوالية فلوريدا في القبول أو الوصول أو العالج أو التوظيف في برامجها وأنشطتها ، على أساس العرق أو اللون أو الدين أو السن أو الجنس أو األصل القومي أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو
 المعلومات الجينية أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير أو أي سبب آخر يحظره القانون. يوفر مجلس المدرسة أيًضا وصواًل متساوًيا إلى الكشافة ومجموعات الشباب األخرى المعينة. ينطبق هذا على جميع الطالب المهتمين

.بالمشاركة في البرامج التعليمية و / أو األنشطة المدرسية الالمنهجية

تم تعيين األشخاص التالية أسماؤهم للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسياسات عدم التمييز وتقارير االنتهاكات المزعومة ،
.مخاوف بشأن االمتثال و / أو إجراء )إجراءات( التظلم ، إلخ

تكافؤ فرص العمل: الموظف والمسؤول عن اللقب التاسع:

كيشاراكوانز

II محامي الموظفين

مكتب الخدمات القانونية

)407( 317-3411

منسق قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

ضابط االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

مكتب الخدمات القانونية

)407( 250-6248

:504 
القسم

تاجوانا لي وينزي

مخرج

إجراءات / امتثال استثنائي لتعليم الطالب

)407( 317-3279

http://www.schoolchoice.ocps.net
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