سبل إضافية
نحو

التخرج
دبلوم المدارس الثانوية & البرامج المعادلة

2017-2018

دليل مرجعي سريع إلى سبل إضافية نحو التخرج
الخيارات المتاحة لك:
االستمرار في مدرستك الحالية .بناء على عمرك وتاريخك المدرسي (تراكم الوحدات الدراسية واختبارات  Regentsالتي اجتزتها)  -فقد يكون
االستمرار في أو العودة إلى  -مدرستك األصلية هو الخيار األفضل لك.
قم بالتسجيل في مدرسة أو برنامج بمقدوره مساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح للتخرج .إذا كان االستمرار في المدرسة الحالية ال يعد
الخيار األمثل لك ،فقد تجد ضمن المدارس والبرامج الواردة في هذا الدليل ما يناسبك .فهي تتضمن فصوال أصغر حجمًا وبيئات تعلم مخصصة
بما يالئم احتياجات التالميذ وروابط بالكليات ومختلف المهن.
فيما يلي معايير القبول العامة للمدارس والبرامج الواردة في هذا الدليل:
المدارس التحويلية

األعمار  16إلى ( 21تختلف من
مدرسة ألخرى)
يجب أن يكون التلميذ قد أتم عامًا واح ًدا في
مدرسة ثانوية
يتفاوت عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
الالزمة لاللتحاق من مدرسة ألخرى ،إال إنه
قد يقل حتى ينعدم تمامًا
دوام كامل ،مدرسة نهارية
الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية

مراكز األحياء لصغار الشباب
()YABCS

األعمار  17.5إلى 21
القيد في الصف الخامس في مدرسة ثانوية
أن يكون لديهم  17وحدة دراسية معتمدة
على األقل
حضور برامج بعد الظهيرة/مسائية بدوام
جزئي
الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية

برامج معادلة للشهادة الثانوية

األعمار  18إلى 21
يحضرون برنامج بدوام جزئي أو دوام كلي
يحصلون على دبلوم معادل للمدرسة الثانوية
(والذي عرف باسم ®)GED

التعلم من أجل العمل
تحظى العديد من مدارس التحويل ومراكز األحياء لصغار الشباب بدعم مبادرة التعلم من أجل العمل ( )LTWتعني مبادرة التعلم من أجل العمل
( )LTWبمعاونة الطالب على التغلب على العقبات التي تعيق حصولهم على دبلوم المدرسة الثانوية وتقودهم نحو االلتحاق بوظيفة مجزية
واكتساب خبرات تعليمية ثرية بعد التخرج تقدم مبادرة التعلم من أجل العمل أنشطة تأهيلية لسوق العمل واستكشافية لمختلف المهن والتي تم
تصميمها خصيصًا لتحسين العنصر األكاديمي لدى بعض المدارس التحويلية المختارة ومراكز األحياء لصغارالشباب ( )YABCsيتوافر لدى
المدارس والبرامج التي بها مبادرة التعلم من أجل العمل تدريب عملي داخلي مدفوعة.

خطوات نحو التخرج:
q

راجع هذا الدليل للتعرف على المدارس والبرامج اإلضافية القادرة على مساعدتك على التخرج.

q

اطلب من عائلتك ومستشاريك معاونتك على اختيار المدرسة أو البرنامج األنسب لك.

q

تحدث إلى مركز تحويل أو مدرسة تحويل أو ممثل  YABCلمساعدتك على التسجيل.

 qاسأل مستشارك أو مستشار مركز التحويل حول سبل الدعم األخرى التي قد تحتاجها ،مثل التوظيف أو رعاية األطفال.

q

تفضل بزيارة http://tinyurl.com/going4me

دليل سبل إضافية للتخرج:
دبلوم المدارس الثانوية والبرامج المعادلة
2017-18

تهدف سياسة اإلدارة التعليمية بمدينة نيويورك إلى توفير فرص تعليمية متكافئة دون اعتبار فعلي أو افتراضي للجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو العرق أو األصل القومي
أو األصل األجنبي أو حالة المواطنة أو اإلعاقة أو الوزن أو النوع (الجنس) أو الميول الجنسية والحفاظ على بيئة خالية من المضايقة بنا ًء على أي من هذه األسباب ،بما في
ذلك التحرش الجنسي أو االنتقام .يتم توجيه االستفسارات المتعلقة باالمتثال للقوانين المقررة إلىDirector, Office of Equal Opportunity, 65 Court :
 Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201هاتف(718) 935-3320 :

Translated versions of this Directory will be available at:
https://tinyurl.com/going4me
.2017 خري ف ف ي اإلل ك ترون ي موق ع نا ع لى ال دل يل من م ترجمة ن سخ س ت توف ر

এই ডিরেক্টডেে অনূডিত সংস্কেণ ২০১৪ সারেে শেত ঋতু রত অনোইরন পাওয়া যারে।
本指南的中文譯本截至 2017 年秋季將登載在以下網站上。

Des versions traduites de cet Annuaie serontdisponibles sur notre site internet courant de
l’automne 2017.
Tradiksyon Anyè sa a ap disponib an kreyòl sou sit wèb nou an pou otòn 2017 la.
본 안내서의 번역본은 2017 년 겨울에 아래 웹사이트에 게재될 예정입니다.

Русский перевод справочника будет размещён на нашем вебсайте осенью 2017 г.
La versión traducida de este Directorio estará disponible en nuestra página web a partir
del otoño del 2017.
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صديقا للبيئة!
كن

سعيًا لجعل مدينة نيويورك مكا ًنا أكثر نظافة وصحة ،برجاء اصطحاب نسخة واحدة فقط من هذا الدليل معك إلى المنزل .اعثر علينا على اإلنترنت على موقع
.https://tinyurl.com/going4me

هل تحتاج إلى دبلوم مدرسة ثانوية؟

إذا كان عمرك يتراوح من  15إلى  21عامًا وتخلفت في الحصول على الوحدات الدراسية ،لم يفت األوان بعد لتتخرج .تقدم مدينة نيويورك العديد من المدارس
والبرامج لمساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح للتخرج واالستعداد لمواجهة الحياة بعد المدرسة الثانوية ،سواء كنت تخطط لاللتحاق بإحدى الكليات أو العمل
و/أو برنامج تدريبي.
إذا لم يعد االستمرار في مدرستك الثانوية الحالية هو الخيار األنسب لك ،يمكنك االستعانة بهذا الدليل للعثور على خيارات إضافية تالئمك للحصول على دبلوم
مدرسة ثانوية أو دبلوم معادل لدبلوم المدرسة الثانوية بحيث يتسنى لك مواصلة طريقك نحو الدراسة الجامعية والحياة المهنية .تعرف على المزيد بزيارة:
.https://tinyurl.com/going4me

استخدام دليل سبل إضافية للتخرج

تم ترتيب المدارس والبرامج أبجديًا حسب الحي .تم تمييز كل قسم خاص بأحد األحياء بلون مميز في أعلى الصفحة .مالحظة :تعتبر المعلومات المسردة في هذا
الدليل دقيقة إبان النشر إال إنها قد تكون عُرضة للتغيير .لالطالع على أحدث المعلومات ،اتصل بالمدرسة أو البرنامج مباشرة.

الموقع

يبدأ كل قسم خاص بأحد األحياء بخريطة توضح موقع المدرسة في ذلك الحي .يمكنك معرفة المسار األفضل من منزلك إلى المدرسة بواسطة مترو األنفاق أو الحافلة
من على موقع هيئة مواصالت العاصمة ( )MTAاإللكتروني www.mta.info :أو من خالل .www.hopstop.com

اسم المدرسة

يحتوي كل قسم ألحد األحياء على فهرس في الجانب المواجه لكل خريطة .تم ترتيب المدارس الموجودة في الحي أبجديًا ،إلى جانب رقم الصفحة المناظرة .هناك
قائمة كاملة مرتبة أبجديًا بجميع المدارس (في األحياء الخمسة) في صفحة  109من هذا الدليل.

i

اعرف حقوقك
إذا كنت تقيم في مدينة نيويورك ،ولم تكن قد بلغت بعد سن  21عامًا ،ولم تحصل على دبلوم مدرسة ثانوية:
•لديك الحق في االلتحاق بمدرسة وتلقي التعليم في مدرسة عامة بداية من مرحلة الروضة حتى بلوغك عمر  21عامًا أو حصولك على دبلوم مدرسة ثانوية،
أيهما يتحقق ً
أول ،وذلك بموجب القانون؛ كما يحق للتالميذ الذين تم تقرير وصفهم بأنهم متعلمو لغة إنكليزية الحصول على تعليم ثنائي اللغة أو االلتحاق
ببرنامج يعتمد اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية حسبما ينص القانون؛ أما التالميذ ذوو اإلعاقات الذين تم تقرير حاجتهم إلى تعليم لذوي االحتياجات الخاصة فيحق
لهم الحصول على تعليم عام مناسب ومجاني من عمر  3سنوات حتى بلوغهم عمر  21عامًا وف ًقا لنص القانون
•لديك الحق في التسجيل في أي مدرسة عامة في أي وقت ،حتى نهاية العام الدراسي الذي تبلغ فيه عمر  21عامًا
•لديك الحق في عدم إرغامك على التحويل إلى برنامج ال يمنح الدبلوم أو برنامج بدوام جزئي.
•لديك الحق في الحصول على قواعد االنضباط والقواعد واللوائح الخاصة بالمدرسة
•لديك الحق في معرفة السلوكيات الالئقة وأي السلوكيات قد ينجم عنها التعرض إلجراءات تأديبية
•لديك الحق في الخضوع لإلجراءات القانونية في حالة التعرض إلجراء تأديبي الرتكاب انتهاكات مزعمة للوائح المدرسة
•لديك الحق في معرفة اإلجراءات المتبعة للطعن على التصرفات والقرارات الصادرة من مسؤولي المدرسة فيما يتعلق بحقوقك ومسؤولياتك
•لالطالع على سرد كامل لجميع حقوقك واإلجراءات السارية ،برجاء الرجوع إلى لوائح مستشار التعليم  A-240و A-443وA-450
•ال يجوز بأي حال من األحوال منعك من حضور الفصول فقط بسبب عمرك (إال إذا كنت تتجاوز  21عامًا) ،أو لعدم حصولك على الوحدات الدراسية
المناسبة ،أو لضعف درجاتك ،أو للتغيب عن المدرسة أو عدم انتظام الحضور ،أو الفشل في اجتياز اختبارات RCT
•إذا كنت محول إلى برنامج معادل للمدرسة الثانوية أو إلى مدرسة أخرى ،فإنه لديك الحق في الحضور إلى مدرستك الحالية حتى يتم تسجيلك أو قيدك في
المدرسة الجديدة أو البرنامج الجديد

عالوة على ذلك ،أنت تتمتع بهذه الحقوق حتى إذا انطبقت عليك الحاالت التالية:
•تركت الدراسة طواعية
•مقيد حاليًا في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•قد حصلت بالفعل على دبلوم معادل للمدرسة الثانوية (يعرف كذلك باسم ® )GEDأو دبلوم IEP
•كنت ملتح ًقا بمكان إلزامي ،مثل منشأة إصالحية أو برنامج لعالج تعاطي المخدرات
•خضعت إلجراء تأديبي من قبل مدرستك
•تمت إحالتك إلى خيارات تعليمية بديلة ،مثل برنامج معادل للمدرسة الثانوية أو برنامج مهني
تبدأ السنة الدراسية رسميًا في األول من يوليو/تموز .إذا كنت ستبلغ من العمر  21عامًا في أو بعد تاريخ األول من يوليو/تموز ولم تحصل بعد على دبلوم مدرسة
ثانوية ،لديك الحق في االلتحاق بالمدرسة حتى انتهاء العام الدراسي .إذا كنت تبلغ من العمر  17عامًا أو أصغر وسوف تبلغ عمر  17عامًا في أو بعد  1يوليو/
1
تموز ،فأنت ملزم قانو ًنا باالستمرار في مدرستك بدوام كامل حتى نهاية العام الدراسي ،إال إذا كنت قد أتممت دراسة دبلوم المدرسة الثانوية أو دبلوم معادل.
لالطالع على لوائح مستشارة التعليم ،تفضل بزيارةhttp://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations :
ً
مؤهل للحصول على تعليم لذوي االحتياجات الخاصة .و/أو خدمات ،والتي قد تشمل خدمات التدخل األكاديمي،
إذا كنت تواجه صعوبة في المدرسة ،قد تكون
و/أو خدمات دعم التلميذ ،و/أو خدمات توجيهية و/أو خدمات دعم مرتبطة دراسيًا .يحق لكل تلميذ أو ولي أمر أن يطلب في أي وقت إجراء تقييم لتحديد ما
إذا كان التلميذ يحتاج إلى خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .اسأل مستشارك التوجيهي عن كيفية طلب إجراء تقييم أو التقدم بطلب إلجراء تقييم عن
طريق الكتابة مباشرة إلى لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .لمعرفة معلومات االتصال باللجان المعنية بالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،تفضل بزيارة:
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/

 1يعد التلميذ المقيم في المنطقة التعليمية  75مؤهال للحصول على خدمات مدرسة صيفية إذا كان يبلغ من العمر  21عامًا عيد مولده يحل ما بين تاريخي األول من يوليو/تموز و 31أغسطس/آب .ومع ذلك،
فإن التلميذ المقيم في المنطقة التعليمية  75ال يكون مؤهال لمواصلة الدراسة في شهر سبتمبر من العام الدراسي المقبل .النلميذ المقيم في المنقطة التعليمية  75الذي يحل عيد مولده الحادي والعشرون ما بين
ً
مؤهل للحصول على خدمات المدرسة الصيفية خالل شهري يوليو/تموز-أغسطس/آب
تاريخي األول من سبتمبر/أيلول و 30يونيو/حزيرانيعد مؤهل لحضور المدرسة خالل تلك الفترة ،إال إنه ال يعد
من هذا العام.

ii

اختيار الخيار األنسب
عملية القبول بالمدارس الثانوية بمدينة نيويورك
يتقدم التالميذ المؤهلون إلى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك من خالل عملية القبول بالمدارس الثانوية .للحصول على معلومات عامة ،تفضل بزيارة:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/

المدارس الثانوية التحويلية
المدارس التحويلية هي مدارس ثانوية صغيرة بدوام كامل بالغة الدقة على المستوى األكاديمي تم تصميمها خصيصًا إلعادة إلحاق التالميذ الذين تخلفوا عن دراستهم
الثانوية أو انقطعوا عن الدراسة .التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى  21عامًا الذين أتموا عامًا واح ًدا على األقل في مدرسة ثانوية يحق لهم االلتحاق بمدرسة
تحويلية .يحضر التالميذ دوام كامل أثناء فترة النهار للحصول على دبلوم مدرسة ثانوية .يختلف عدد الوحدات الدراسية الالزمة للقبول من مدرسة تحويلية ألخرى،
حيث تحدد كل مدرسة معايير القبول لديها بصفة فردية.
تتضمن العناصر الرئيسية للمدارس التحويلية ما يلي:
•بيئة تعليمية مخصصة
•معايير أكاديمية صارمة
•أساليب تربوية وتدريسية ترتكز على التلميذ
•توفير الدعم الالزم لتحقيق األهداف التعليمية والتنموية
•التركيز على الروابط بالجامعة
•يتخرج التالميذ وهم حاصلون على دبلوم مدرسة ثانوية تقليدي

مراكز األحياء للبالغين الصغار ()YABCs
مراكز األحياء للبالغين الصغار عبارة عن برامج أكاديمية مسائية تم تصميمها لتفي باحتياجات تالميذ المدارس الثانوية الذين قد يفكرون في االنقطاع عن الدراسة
لتخلفهم أو لتحملهم مسؤوليات البالغين مما يصعب عليهم الحضور إلى المدرسة نهارً ا .التالميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17.5و 21عامًا ،والذين في الصف
الخامس في المدرسة الثانوية وحصلوا على ما ال يقل عن  17وحدة دراسية ،يعدوا مؤهلين لاللتحاق بمراكز األحياء للبالغين الصغار ( .)YABCيحضر التالميذ
بدوام جزئي أثناء فترة المساء للحصول على دبلوم المدرسة الثانوية .يتخرج التالميذ وهم حاصلون على الدبلوم من مدرستهم األصلية بعد الحصول على جميع
الوحدات الدراسية واجتياز جميع االختبارت الالزمة أثناء حضوره إلى  .YABCالتالميذ المسجلون في برنامج مراكز األحياء للبالغين الصغار ( )YABCيظلون
مقيدين ،على صعيد كافة إجراءات المسائلة ،في المدرسة المحولة لهم .تتم مراقبة الحضور بصرامة بالغة وتوثيقه من قبل برنامج مراكز األحياء للبالغين
الصغار (.)YABC
حتى يكونوا مؤهلين ،يتعين على التالميذ ما يلي:
•أن يكونوا مقيدين في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة الثانوية
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

مدارس التحصيل المعجل
مدارس التحصيل المعجل هي مدارس ثانوية صغيرة بدوام كامل تتسم بالدقة األكاديمية البالغة ،تم تصميمها خصيصًا لإليفاء باحتياجات التالميذ الذين يلتحقون للمرة
األولى بالصف التاسع ويدخلون المدرسة الثانوية وهم بعمر أكبر من المعدل الطبيعي .يجب على التالميذ المستوفين معايير القبول بمدارس التحصيل المعجل أن يقوموا بالتسجيل
من خالل عملية القبول بالمدارس الثانوية .لمزيد من المعلومات حول عملية القبول بالمدارس الثانوية ،تفضل بزيارة:
.http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Admissions

iii

اختيار الخيار األنسب

التعلم من أجل العمل ()LTW
التعلم من أجل العمل هي مبادرة مصممة بهدف تحسين العنصر األكاديمي لمجموعة منتقاه من المدارس الثانوية ومراكز األحياء للبالغين الصغار ( )YABCsيتولى
العاملون في اإلدارة التعليمية ومنظمة مجتمعية شريكة مهمة تشغيل تلك الجهات على نحو مشترك ،بالتعاون مع العاملين المتواجدين في موقع البرنامج.
يتمثل الهدف من مبادرة التعلم من أجل العمل ( )LTWفي معاونة الطالب على التغلب على العقبات التي أعاقت استمرارهم في الدراسة حتى حصولهم على دبلوم
المدرسة الثانوية ومساندتهم لاللتحاق بوظيفة مجزية واكتساب خبرات تعليمية ثرية بعد التخرج.
تتوافر الخدمات داخل الموقع لجميع التالميذ المقيدين ،ومن بينها :استكشاف/تنمية مهنية ،واستشارات جماعية وفردية ،ودعم أكاديمي ،وتوفير منح دراسية مدعمة،
واإلعداد واالستشارات الجامعية.
من السمات الرئيسية لمبادرة التعلم من أجل العمل ( )LTWهو نموذج الشخص األولي ،حيث تتم تعيين كل تلميذ إلى موجه يقدم له كل ما يحتاجه من دعم لتحديد
األهداف وتقييم مدى التقدم الذي يحرزه والوصول إلى الخدمات الخاصة .يبدأ التالميذ العمل مع الموجه فور االلتحاق بالبرنامج ويستمرون في التعاون معه على
طول مراحل البرنامج وحتى بعد التخرج.
تمثل مبادئ فلسفة تنمية الشباب مجمل عناصر نموذج مبادرة التعلم من أجل العمل ( .)LTWفتنمية الشباب عبارة عن منهج يعمل على تعزيز المزايا التي يتمتع
بها الشباب عوضًا عن االكتفاء باالستجابة التأديبية لهم .وفي ضوء هذا المنظور ،يتم التركيز على إتاحة كافة الفرص السانحة للشباب ودعمهم لتمكينهم من النمو
وتطوير مهاراتهم ليصبحوا شبابًا وأشخاصًا بالغين أصحاء قادرين على تحمل المسؤولية ومعنيين بمجتمعاتهم من حولهم.

المسارات المؤهلة للتخرج ()P2G
) Pathways to Graduation (P2Gعبارة عن برنامج خاص بالمنطقة التعليمية  79يعني بتأهيل التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  21الجتياز
اختبار  .TASKTMاختبار (كان يعرف ساب ًقا باسم اختبار ® )GEDويمنح دبلومًا عاليًا معادال للمدرسة الثانوية TASCTM .يتألف من خمسة أقسام ويمتد لمدة 7
ساعات .ينعقد االختبار حاليًا باللغات اإلنجليزية واإلسبانية وبرايل.
عالوة على الحصول على دبلوم عال معادل للثانوية العامة يقوم موجهو الدراسة الجامعية والمسارات المهنية بمعاونة الطالب على التخطيط لمستقبلهم ،بينما يقدم
لهم برنامج قوى العمل التدريب المهني وتدريبات عملية داخلية مدفوعة .يتم عقد الفصول في بيئات مختلفة ،مثل المستشفيات ومنظمات غير هادفة للربح ومراكز
مجتمعية ومباني المدارس الثانوية.
يوجد لدى  P2Gمواقع في مختلف أنحاء األحياء الخمسة وهي تقدم لسكان مدينة نيويورك بدون أي تكلفة على التالميذ .للتسجيل ،يتعين على التالميذ زيارة مركز
التحويل لبدائل المدارس الثانوية .يمكنك معرفة المواقع في صفحة  108من هذا الدليل .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة.Path2Grad.org :
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التسجيل في مدرسة أو برنامج

إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى المساعدة الختيار مدرسة أو برنامج ،يمكنك االلتقاء بمستشار توجيهي في مدرستك الحالية أو االتصال بالمدرسة أو البرنامج
مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات .يمكنك كذلك زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية أو مركز استقبال العائالت ،حيث يمكنك الحصول على ما
تحتاجه من مساعدة إضافية من قبل مستشار المدارس العامة بمدينة نيويورك أو موظف اجتماعي لديه الخبرة الوافية في ذلك األمر .جميع العاملين في مراكز
التحويل أو مراكز استقبال العائالت مؤهلين تمامًا لمساعدتك على التسجيل في المدرسة.
بناء على خيار المدرسة/البرنامج الذي يعنيك ،قد تختلف خطوتك التالية:

الخيار

ما هي الخطوة التالية:

Traditional High School

زيارة مركز استقبال العائالت للتسجيل في مدرسة ثانوية تقليدية .للتعرف على المواقع ومعلومات
االتصال.

Transfer School

تحدث إلى المستشار التوجيهي في مدرستك الحالية أو اتصل بمدرسة تحويل مباشرة لتحديد موعد
للمقابلة الشخصية

Young Adult Borough Center
)(YABC

التق بمستشار توجيهي في مدرستك الثانوية الحالية للحصول على ما يلي:
•استمارة اإلحالة التوجيهية إلى مركز الحي للبالغين الصغار Y-1
•استمارة متطلبات مقرر مركز الحي للبالغين الصغار Y-2
•نسخة من شهادة درجاتك
•سجالت التطعيم الخاصة بك
استكمل أول مستندين بمعاونة مستشار توجيهي ،ثم أحضر جميع المستندات بعد إكمالها إلى مركز الحي
للبالغين الصغار الذي ترغب في االلتحاق به .يتعين على التالميذ المؤهلين غير المسجلين حاليًا في
مدرسة ثانوية التوجه إلى مركز استقبال العائالت حتى يتم تسجيلهم في مدرسة ثانوية .لتوجيه أي أسئلة
أو هواجس أو تحديد موعد ،برجاء االتصال بمشرف برامج اإللحاق المتقدم في مركز الحي للبالغين
الصغار في مقر المركز .يمكن التواصل مع مشرفي برامج اإللحاق المتقدم في مركز الحي للبالغين
الصغار بصفة العموم عن طريق الهاتف من الساعة  1:00م إلى  9:00م

Accelerated Achievement
Schools

للتسجيل في مدرسة إنجاز معجل ،قدم طلب التحاق من خالل عملية القبول بالمدارس الثانوية لمدينة
نيويورك أو زر مركز ترحيب بالعائالت

High School Equivalency
Program

تحدث مع مستشارك التوجيهي في مدرستك الحالية أو زر مركز إحالة للعثور على برنامج بالقرب منك

v
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مراكز اإلحالة لبدائل المدرسة الثانوية
تتواجد في كل حي ،مراكز اإلحالة لبدائل المدرسة الثانوية تساعد التالميذ على معرفة الخيارات التعليمية المتاحة لهم .يوجد في كل مركز إحالة مستشارون
توجيهيون وموظفون اجتماعيون يقدمون الدعم والتوجيه المباشرين إلى التالميذ لتحديد ومتابعة خطواتهم التالية على طريق التعلم .بينما ال يجوز لموظفي مركز
اإلحالة تسجيل التالميذ مباشرة في مدارس التحويل أو مراكز األحياء للبالغين الصغار ،فإنهم قادرون على تضييق نطاق الخيارات المتاحة .حينما يكون الخيار
األفضل للتلميذ هو دبلوم معادل للمدرسة الثانوية (تعرف ساب ًقا باالختصار ® ،)GEDيقوم موظفو مركز اإلحالة بتقييد التالميذ في مسارات التخرج .يمكن للتالميذ
الذين تقل أعمارهم عن  21عامًا زيارة مركز إحالة إذا كان يقيم في مدينة نيويورك ولم يكن قد حصل على دبلوم مدرسة ثانوية ومازال يرغب في استئناف
دراسته الثانوية.
يمكن أن تساعدك مراكز اإلحالة فيما يلي:
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك تلميذ تابع إلدارة التعلم لمدينة نيويورك
•خطة للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلوم المدرسة الثانوية أو التسجيل في برنامج
معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لرعاية طفل أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

إذا كنت تبلغ من العمر
 21عامًا أو أكثر ،تفضل بزيارة
http://schools.nyc.gov/
 community/AdultEdللحصول على
خدمات تعليمية مجانية من خالل مكتب تعليم
البالغين والتعليم المستمر (.)OACE

برجاء جلب معرف هوية مزود بصورة وأحدث شهادة حصلت عليها ،إذا كانت متوافرة .إذا كان لديك نسخة
من خطة التعليم الفردية ( )IEPالخاصة بك ،برجاء جلبها معك .إذا لم تكن تلك المستندات متوافرة لديك،
مازال في مقدور موظفي مركز اإلحالة معاونتك .إذا لم يكن لديك بطاقة تعريف هوية مزودة بصورة ،اطلب
من مسؤول أمن المدرسة عند المدخل االتصال بمركز اإلحالة حتى يقوم أحدهم بمصاحبتك إلى المركز .يمكن
للتالميذ زيارة مركز إحالة بدون أن يكون بصحبتك أب/وصي .يحتاج التالميذ الذين تقل أعمارهم عن
 17عامًا موافقة األب/الوصي للتسجيل في أي مدرسة بديلة أو برنامج بديل.

مراكز استقبال العائالت
مركز استقبال العائالت يتواجد الموظفون لتلبية متطلبات القيد لكافة عائالت مدينة نيويورك الذين لديهم أطفال في مرحلة ما قبل الروضة حتى المدرسة الثانوية ،بما
ً
حديثا إلى المدينة ،أو المقرر انتقالهم إلى المدينة قريبًا أو الذين قدمت المدرسة المخصصة لهم ضائقة موثقة (مثل السفر أو
في ذلك التالميذ الذين :الوافدين
السالمة أو ضائقة طبية).

لمزيد من المعلومات حول ما عليك إحضاره أثناء زيارتك لمركز استقبال العائالت ،تفضل بزيارة:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm

لمعرفة مواقع مراكز اإلحالة ومراكز استقبال العائالت ،برجاء النظر إلى صفحة  107في هذا الدليل.

vi
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ينقسم هذا الدليل إلى أقسام حسب الحي .يتم تمييز كل قسم خاص بأحد األحياء بلون مميز ،ويتضمن خرائط ومعلومات حول مدارس التحويل ومراكز األحياء للبالغين
الصغار ( ،)YABCsوالبرامج المعادلة للمدارس الثانوية في مواقع المسارات المؤدية إلى التخرج والمراكز التي تقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل
التعليم ( .)LYFEفيما يلي شرح للمعلومات الواردة في كل صفحة:

DBN 00X000

•

معلومات االتصال

1

Sample Transfer School
مدرسة تحويل

نظرة عامة

	Luten Avenue 100
العنوان:
Staten Island, NY 10312

بالشراكة مع التالميذ ،وأعضاء هيئة التدريس والعائالت ،سوف نستخدم أساليب مبتكرة لدعم النمو
الشخصي لتالميذنا ومعاونتهم على النجاح في التعليم األعلى .يتم تزويد كل تلميذ في نموذج مدرسة
التحويل بموجه مسؤول ،من ضمن أشياء أخرى ،عن تزويده بتوجيه أكاديمي مخصص وإعداده
للدراسة الجامعية والمسارات المهنية ومساعدته على تنمية مهاراته الحياتية
البرامج :التعلم من أجل العمل ،فصول مكثفة لتعلم القراءة والكتابة ،مقررات لإلعداد الجتياز
اختبارات ريجنتس وSAT
الشراكات :المنظمات المجتمعية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج قيادة التالميذ ،برنامج التدريب العملي الداخلي ،استكشاف
المسارات المهنية ،مقررات الوسائط الكالمية والرقمية

الهاتف000-000-0000 :
فاكس000-000-000 :
البريد اإللكترونيemail@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/00/K000 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق A, C, F :إلى  Street-Stopأو  Rإلى  Street-Stopيتبعه الحافلة;  F, Gإلى
 Stop-Street; F, M, Rإلى Number Avenue-Number Street
حافلة :حافلة إلى موقف وشارع ،حافلة إلى شارع
معلومات اللقاءات المفتوحة :فيما يلي معلومات حول زيارة المدرسة

القيد

4

معلومات القبول

5

•يتعين على التالميذ وآبائهم/أوصيائهم االتصال بالمدرسة وتحديد موعد لمقابلة تحضيرية.
•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم وسجل التطعيمات الخاص بهم .يتعين على التالميذ مقابلة
موظفي المدرسة إلجراء مقابلة شخصية معهم

2

أولويات القبول :مفتوحة لتالميذ مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب000 :

األداء

3

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M000.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 100%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة تجاوز السن المعتاد/غير حاصلين على عدد
الوحدات الدراسية الكافي

1

معلومات االتصال

تتوافر في الركن األيسر العلوي من كل صفحة في الدليل ،حيث يسرد هذا القسم العنوان ورقم الهاتف والمعلومات الهامة المعنية بكيفية االتصال بالمدرسة أو البرنامج.

تيسر الوصول للموقع
ّ

تشير مصطلحات ميسر عمليًا أو غير ميسر إلى مدى قدرة التالميذ ذوي الحركة المحدودة على الوصول إلى منشآت المدرسة .لمزي ٍد من المعلومات ،يرجى
النظر في الصفحة رقم .X

2

القيد

إجمالي عدد التالميذ المقيدين في المعتاد في المدرسة.

أولويات القبول

تسرد أولويات القبول الترتيب الذي يتم وف ًقا له النظر في قبول المتقدمين لاللتحاق بالمدارس .وهو ما قد يتضمن قيود أو أولويات قائمة على محل
إقامتك أو عمرك.

vii
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التكوين المتوقع للصفوف

ال يوجد تكوين صفوف في مدارس التحويل وبرامج مراكز األحياء للشباب البالغين ( .)YABCتتفاوت الوحدات الدراسية للتالميذ ،لذا يدرس كل
تلميذ المقررات التي يحتاجها.

3

األداء

تجمع إدارة التعليم بمدينة نيويورك معلومات حول ممارسات المدارس ونتائج التالميذ ،والذي من شأنه أن يساعد على تحديد نقاط التميز لدى كل مدرسة والمجاالت
التي تحتاج إلى تحسين .يحتوي هذا الدليل على بعض من هذه المعلومات ،والمدرجة في الملف التعريفي بمدارس التحويل ومراكز األحياء للبالغين الصغار ()YABC
ً
تفصيل أدناه .لمزيد من المعلومات حول بيانات أداء المدارس ،تفضل بزيارة.www.nyc.gov/schools/accountability :
ومشروحة بشكل أكثر

لمحة عن جودة المدرسة:
كل ملف تعريفي لمدرسة تحويل أو أحد مراكز األحياء للبالغين الصغار يرتبط بلمحة حول جودة المدرسة ،وهو عبارة عن تقرير موجز يتضمن معلومات
األداء والمصمم خصيصًا للعائالت وأعضاء المجتمع.
تحتوي ملفات تعريف مدارس التحويل على تقديرات من مراجعة الجودة ،وهو تقييم من معلم ذي خبرة قائم على زيارة رسمية للمدرسة .يقوم المعلم بمالحظة
الفصول الدراسية واالشتراك في محادثات مع اآلباء والطالب والمدرسين وقادة المدرسة لتقييم ممارسات المدرسة .تحصل المدرسة على تقديرات مطورة
جي ًدا أو احترافية أو قيد التطوير أو غير مطورة بناء على المؤشرات التالية:
المنهج الدراسي :إلى أي مدى يعد المنهج الدراسي مشو ًقا ومثيرً ا للتحدي؟
التعليم :إلى أي مدى تعد طريقة التدريس والتعلُّم فعالة؟
تقييم تعلُّم الطالب :ما مدى كفاءة تقييم المدرسة لما يتعلمه الطالب؟
التطلعات العالية :ما مدى وضوح إطالع التالميذ وفريق التدريس على التطلعات العالية للمدرسة؟
التعاون مع المعلمين :ما مدى كفاءة تعاون المعلمين مع بعضهم؟

 %من التالميذ تجاوزوا السن المعتاد/غير حاصلين على العدد الكافي من الوحدات الدراسية
يتم اعتبار التلميذ متجاوز السن المعتاد/غير حاصل على العدد الكافي من الوحدات الدراسية بناء على المعايير التالية (حيث يتم احتساب السن في
 31ديسمبر من العام الدراسي لاللتحاق ،وعدد الوحدات الدراسية واجتياز اختبارات ريجنت قبل بداية العام الدراسي لاللتحاق):
السن

المعايير

16

أقل من  11وحدة دراسية؛
أو أقل من  22وحدة دراسية وعدم اجتياز أي من اختبارات ريجنت

17

أقل من  22وحدة دراسية؛
أو أقل من  33وحدة دراسية وعدم اجتياز أي من اختبارات ريجنت

18

أقل من  33وحدة دراسية واجتياز أربعة أو أقل من اختبارات ريجنت

 19عامًا فأكثر

أقل من  33وحدة دراسية؛
أو أقل من  44وحدة دراسية واجتياز أربعة أو أقل من اختبارات ريجنت
أو اجتياز اثنين أو أقل من اختبارات ريجنت

بالنسبة للتالميذ الذين يلتحقون بالمدرسة الثانوية من خارج إدارة التعليم ،يتم االستناد إلى معايير الوحدات الدراسية فقط (حيث ال يجتاز مثل
هؤالء التالميذ بصفة العموم اختبارات ريجنت في مدارسهم السابقة).
السن

المعايير

16

أقل من  11وحدة دراسية؛

17

أقل من  22وحدة دراسية؛

18

أقل من  33وحدة دراسية؛

 19عامًا فأكثر

أقل من  44وحدة دراسية؛

viii

كيفية قراءة صفحات المدارس والبرامج
4

نظرة عامة

وصف مختصر مقدم من كل مدرسة يوضح مهمتها وأسلوبها في التدريس.

خدمات المنظمات المجتمعية
قائمة بالخدمات المقدمة من قبل منظمة مجتمعية تتوافر تلك الخدمات لدى العديد من المدارس والبرامج لصالح التالميذ المقيدين في مدرسة تحويل أو أحد
مراكز األحياء للبالغين الصغار ( .)YABCمن بين هذه الخدمات ،دون االقتصار على ،برامج تنمية الشباب ،وإدارة /مشورة الحاالت ،وتدريبات عملية
داخلية ،والتخطيط للمسارات المهنية واستكشافها ،والتوجيه.

مزايا التدريبات العملية الداخلية

تجدر اإلشارة هنا إلى الخبرات العملية الداخلية التي مر بها التالميذ من خالل مبادرة التعلم من أجل العمل (.)LTW

الشراكات
قائمة من الشركات والكليات والجامعات والمعاهد والمنظمات التي تتعاون مع مدرسة أو برنامج.

مزايا البرنامج ،فصول اللغة ،مقررات اإللحاق المتقدم

وصف ألي برامج خاصة ومقررات اإللحاق المتقدم وفصول اللغة التي تقدمها المدرسة.

نشاطات خارج المقرر المدرسي

أنشطة متاحة لمشاركة التالميذ ،تتم عادة قبل أو بعد المدرسة .من بين األمثلة على تلك النشاطات تنمية المهارات القيادية ،والنوادي ،والمطبوعات ،واألنشطة
العرقية/الثقافية ،واألنشطة الفنية ،واأللعاب الرياضية ،واألعمال المسرحية السنوية .الحظ أن هذه القائمة غير شاملة وقد ال تسرد بعض المدارس كافة
الفرص المتاحة لديها .إذا كنت مهتمًا بنشاط محدد لكنك ال تراه على الصفحة ،اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات أو زر موقع الويب
الخاص بالمدرسة.

االتحاد الرياضي للمدارس العامة ()PSAL

فرق رياضية تنافسية من الفتيان والفتيات ومختلطة تشارك في االتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (.)PSAL

األنشطة الرياضية المدرسية
األلعاب الرياضية الداخلية القائمة على المدرسة.

5

معلومات القبول

يمكن من هنا التعرف على العمليات المتنوعة المستخدمة لتقييم المتقدمين للقبول .تحدد كل مدرسة تحويل على حدة معايير القبول لديها.

ix

خدمات التعليم الخاص

يمكن للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة التقدم لاللتحاق بأي مدرسة ثانوية أو برنامج من برنامج معادل للمدارس الثانوية الواردة في هذا الدليل .وينبغي على
هؤالء التالميذ اتباع نفس الخطوات الموضحة في هذا الدليل مثلهم مثل أقرانهم من غير ذوي االحتياجات الخاصة للمشاركة في عملية القبول في مدرسة أو برنامج.
بمجرد قبول تلميذ في مدرسة ثانوية ،س ُتطبق المدرسة برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بالتلميذ .سيقوم فريق برنامج التعليم الفردي في المدرسة بالترحيب
بالتلميذ وعائلته ،وسيقومون سويًا بمراجعة برنامج التعليم الفردي لضمان اإليفاء بكافة احتياجات التلميذ .في بعض الحاالت قد يجتمع فريق برنامج التعليم الفردي
لتعديل البرنامج لتلبية احتياجات التلميذ على نحو أفضل .تالميذ المدارس الثانوية الذين يتلقون خدمات التدريس المشترك المتكامل ( )ICTأو فصل خاص ()SC
ال يتعين عليهم حضور الفصول كمجموعة .وسوف يتمتع كل تلميذ بخدمات فردية وف ًقا لبرنامجه ،وقد يقدم له تشكيلة من هذه الخدمات لطوال اليوم أو لجزء منه
حسب الحاجة .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .www.nyc.gov/schools/Academics/SpecialEducation

تيسر الوصول للموقع
ّ

تلتزم إدارة التعليم ( )DOEبمدينة نيويورك بالعمل لضمان امكانية الوصول إلى برامجها وخدماتها وأنشطها للتالميذ ذوي اإلعاقات ،بما في ذلك التالميذ ذوي اإلعاقات
الحركية أو غيرها من اإلعاقات الجسدية ،وذلك انصياعًا لمتطلبات قانون األمريكيين من ذوي اإلعاقات (.)Americans with Disabilities Act: ADA
تغطي مباني مدرستنا عدة مستويات من تيسر الوصول .تقوم إدارة التعليم بصفة مستمرة بمراجعة المدارس التابعة لها لتحديد أي المدارس تعد ميسرة عمليًا .تقر كل
مدرسة أو برنامج واردين في هذا الدليل بحالة تيسر الوصول للموقع .قد يكون هناك عدة برامج مدرسية داخل مبنى مدرسي واحد يسرد هذا الدليل ما إذا كانت المدرسة
ميسرة عمليًا أو غير ميسرة.
ُيسرة عمليًا هي تلك التي يمكن ألي شخص يعاني من إعاقة أن يدخلها ويصل إلى كافة البرامج واألماكن ذات الصلة الموجودة داخل المبنى ،بما في
المدارس الم ّ
ذلك مختبرات العلوم والمكتبة والكافتريا وقاعة االجتماعات وصالة اللياقة البدنية .في بعض الحاالت ،قد يتم تغيير موقع الفصول أو األنشطة لتهيئتها للوصول.
ويجب أن يتوفر حمام واحد على األقل ميسر الوصول لذوي االحتياجات الخاصة.
المدارس التي غير ميسرة للوصول ال يمكن لها أن توفر إمكانية الوصول إلى جميع البرامج واألماكن ذات الصلة داخل المبنى.
إذا كانت لديك أسئلة خاصة حول تيسر الوصول للموقع ،عليك االتصال بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات .تقع بعض المدارس داخل مباني ميسرة
الوصول بشكل جزئي وال توفر إمكانية الوصول إلى جميع األماكن والخدمات ذات الصلة في المدرسة .على سبيل المثال ،قد تتواجد تلك المدارس في مباني ميسرة
الوصول جزئيًا وقد يتوافر بها أو ال يتوافر مطلع للمصعد ،إال إنها قد تفي باحتياجات التالميذ ذوي اإلعاقات الحركية المحدودة.
لمزيد من المعلومات حول حالة تيسر الوصول بالمدارس الجديدة ،برجاء االتصال بالمدرسة مباشرة أو اتصل بمكتب تخطيط المساحات التابع إلدارة التعليم على
 .SpacePlanning@schools.nyc.govلمزيد من المعلومات حول تيسر الوصول في المدارس العامة بمدينة نيويورك ،ابحث عن قائمة المدارس ميسرة
الوصول على الموقع اإللكتروني .www.nyc.gov/schools/Offices/OSP/Accessibility.htm

المساءلة في والية نيويورك

تحدد إدارة التعليم بوالية نيويورك ( )NYSEDحالة مساءلة المدارس تبعًا لمجموعة المقاييس الخاصة بها .لمزيد من المعلومات حول المساءلة في والية نيويورك،
قم بزيارة موقع ويب إدارة التعليم بوالية نيويورك ).http://data.nysed.gov/ :(NYSED

x

متعلمو اللغة اإلنكليزية

يمكن لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLsالتقدم ألي من البرامج المذكورة في هذا الدليل حيث تقدم جميع المدارس التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك مجموعة من
وسائل الدعم والخدمات لجميع التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLلتنمية إجادتهم لللغة اإلنكليزية وإلعدادهم للنجاح في المدرسة و/أو الجامعة و/أو
مساراتهم المهنية.
هناك ثالثة نماذج مختلفة لتقديم خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية مُقدمة في المدارس الثانوية العامة بمدينة نيويورك.

اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL

تقدم برامج اإلنكليزية كلغة ثانية المستقلة جميع مهارات اللغة ومادة تعليمية في مجال آخر باللغة اإلنكليزية عبر استخدام استراتيجيات تعليمية محددة تركز
على تطوير كفاءة الطالب في اللغة اإلنكليزية .قد تتنوع برامج اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLوقد تقدم بعض المدارس صفوف مستقلة لتعليم اإلنكليزية كلغة
ثانية ( )ESLبينما قد تقوم مدارس أخرى بضم تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ESLضمن صفوف المواد الدراسية .قد يتوفر دعم اللغة األم أيضًا ضمن
هذه البرامج.

برنامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة ()TBE

تتضمن برامج برنامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة ( )TBEتدريس المهارات اللغوية والمواد الدراسية األخرى باللغة االصلية للتلميذ وباللغة اإلنكليزية
أيضًا ،كما تتضمن تدريس مكثف للغة اإلنكليزية كلغة ثانية .بينما يطور التلميذ كفاءته في اللغة اإلنكليزية مستخدمًا معرفته المعززة ومهاراته األكاديمية
المُكتسبة بلغته االصلية ،يزيد حجم التدريس باللغة اإلنكليزية ويقل حجم التدريس بلغته االصلية.

برنامج التعليم ثنائي اللغة ()DL

صُممت البرامج ثنائية اللغة لدمج متعلمي اللغة اإلنكليزية مع التالميذ المتمرسين في اللغة اإلنكليزية لتلقي المحتوى التعليمي باللغة اإلنكليزية ولغة أخرى
مستهدفة .الهدف من البرنامج ثنائي اللغة هو ضمان تخرج التالميذ وهم يتحدثون اللغتين وقادرين على القراءة والكتابة باللغتين ومزدوجي الثقافة .وفي
النهاية يتخرجون ومعهم ختم تعلم القراءة والكتابة مزدوجة اللغة.
لالطالع على أحدث المعلومات حول خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLالمتوفرة في مدرسة ما ،يُرجى التواصل مع المدارس مباشرة .ولمزيد من المعلومات
عن الخدمات ووسائل الدعم المتوفرة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLاتصل برقم  ،6072-374-212أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمكتب متعلمي اللغة
اإلنكليزية.www.nyc.gov/schools/Academics/ELL :

xi

الخدمات المقدمة للتالميذ اآلباء

إذا كنت حامال أو لديك أطفال ،لديك الحق في االستمرار في مدرستك الحالية .أنت ملزم بموجب القانون بالحضور إلى المدرسة حتى نهاية العام الدراسي
الذي تبلغ فيه سن  17عامًا.
يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEخدمة رعاية األطفال ً
مجانا ألطفال التالميذ
اآلباء المقيدين في مدارس إدارة التعليم بمدينة نيويورك .يقوم مجموعة من المعلمين ومقدمي الرعاية
المعتمدين في كل موقع لرعاية األطفال تابع إلى برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEبتوفير
بيئة تعليمية آمنة ومعززة وتثقيفية مالئمة لمرحلة الطفولة المبكرة لجميع األطفال الرضع واألطفال في
سن الحبو  -كما يساعدون آباءهم على القيام بالمثل في منازلهم .يقوم موظفون اجتماعيون مرخصون
بتنظيم جلسات فردية وجماعية أسبوعية لتوصيل الطالب اآلباء بخدمات إحالة عالية الكفاءة .كما يتعاون
الموظفون مع شركاء المدرسة/المجتمع لضمان استمرار التالميذ على المسار الصحيح نحو التخرج مع
االنتقال الناجح لطور األبوة.
تتولى المنطقة التعليمية  79التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك إدارة برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( ،)LYFEوهو برنامج يتيح للتالميذ اآلباء
االستمرار على الطريق الصحيح نحو التخرج من المدرسة الثانوية (أو استكمال دبلوم معادل للمدرسة الثانوية) من خالل توفير لهم خدمات عالية الجودة لرعاية
األطفال والتوجيه األكاديمي والدعم االجتماعي.
للقيد في برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( ،)LYFEيجب أن تكون:
•مقي ًدا في مدرسة أو برنامج تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك (بما يشمل البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية في مواقع برنامج مسارات نحو التخرج) يمكن
ً
تلميذا مقي ًدا في مدرسة عامة تابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
للموظفين تأكيد ما إذا كنت
•أن يكون لديك طفل عمره يتراوح من  8أسابيع إلى  3سنوات( .يجب أال يقل عمر طفلك عن  8أسابيع وأن يكون حاصال على جميع التطعيمات المخصصة
لعمره حتى يتم تقييدك .يمكن أن يظل طفلك مقي ًدا في برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEحتى نهاية العام الدراسي الذي يتم فيه عامه الثالث).
للقيد في برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( ،)LYFEستحتاج إلى ما يلي:
•شهادة ميالد طفلك
•شهادة ميالدك
•استمارة فحص طبي لألطفال والمراهقين من أجل طفلك
•سجل حديث لتطعيمات طفلك
•رقم التعريف المدرسي الخاص بك
في بعض الحاالت ،يمكن أن يتوجه طفلك إلى مركز رعاية األطفال التابع إلى برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEبينما يتم فرز أوراقك.
يمكنك قيد طفلك في أي من مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( .)LYFEليس لزامًا عليك االلتحاق بنفس المدرسة التي يقع فيها برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( )LYFEالذي ترغب في قيد طفلك فيه .للعثور على موقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEاألقرب إليك:
•تفضل بزيارة خريطة مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEعلى اإلنترنت على موقع http://lyfenyc.org
•اتصل بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEعلى رقم 212-609-8520
•اتصل بمركز إحالة في الحي الذي تقيم فيه واذكر إنه لديك سؤال بشأن برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ()LYFE
•انتقل إلى “دليل مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( ”)LYFEفي نهاية القسم الخاص بكل حي في هذا الدليل
•اسأل أحد الموظفين في مدرستك الحالية
لمعرفة مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل في برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( ،)LYFEتفضل بزيارةhttp://lyfenyc.org/ :
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التخطيط للدراسة الجامعية والمسارت المهنية
ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :اﻹﺑﻼغ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺳــﺔ/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻧدﻣــﺎ ﺗرﺟــﻊ اﻟدﻟﯾــل ،اﺑﺣث ﻋن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺳــﺗﻌدك ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻓرص
ﻓﺗــرة ﻣﺎ ﺑﻌــد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
• اﺳــﺗﺧدم ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻛل ﻣدرﺳــﺔ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘدم
اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻲ ﻟﻛﻲ:

ﻓﻛر ﻗد ًﻣﺎ



أﺣﺿر اﻟﺣﺻص اﻟدراﺳــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻻھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻲ.



أﺷــﺎرك ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎل داﺧــل اﻟﻔﺻل وأﻧﺷــطﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘوة ﻟدي وﺗدﻋم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭــﺎرات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻣل و
اﻟﻣﮭﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/اﻟﺷــﺧﺻﯾﺔ.



إﺿﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﺧﺑراﺗــﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.



دراﺳــﺔ ﻣﻘررات دراﺳــﯾﺔ ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻟﺗﺣدي ﺳــﺗﻌدﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ) .ﻓﺻول اﻟﺗﺣﺎق ﻣﺗﻘدم ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻟﺗﺣدي ،ﺗﻌﻠم ﻣﻘررات اﻟﺣﺳــﺎب واﻟﻌﻠوم وﻣواد اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ھﺎدﻓﺔ(
ﻟن ﺗﺳــﺎﻋدﻧﻲ اﻟﻔﺻول ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷــﺎطﺎت ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻟﺗﺣدي ,
ﻓﺿـﻼً ﻋــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﮭــﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻔرص ﻣﺎ ﺑﻌــد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻷﺧرى و ;

• ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻲ ﻷﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌﻠﻣًﺎ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺗﺷــﺟﯾﻌﻲ ﻟـ:


ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺟﯾدة.



إدارة وﻗﺗــﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻹﻧﮭــﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻣﮭﺎﻣــﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.



ﻣﻌرﻓــﺔ ﻛﯾﻔﯾــﺔ طﻠــب اﻟﻣﺳــﺎﻋدة واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟذﻟك ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾــن أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.

• ﺗﺷــﺟﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺷــﺎطﺎت أو ﻧوا ٍد أو رﯾﺎﺿﺎت أو ﺗدرﯾﺑﺎت أو ﻓرص وظﯾﻔﯾﺔ أو ﺟﻠﺳــﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ھﺎدﻓﺔ وﻧﺷــﺎطﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳــﻲ ﺑﻌد
اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺗﻧﺎﺳــب اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻲ وﺗﺳــﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وإدارة ﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻲ وﻗﯾﺎدة اﻵﺧرﯾن.
• ﺗﯾﺳــﯾر اﻟوﺻــول ﻟﺑرﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺗوﺟﯾــﮫ واﻹرﺷــﺎد ﻣــﻊ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺧﺻص وﻣﺳﺗﺷــﺎري اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺑﺎﻗــﻲ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻋــن ﻛﺛب ﻣﻌﻲ ﻛل ﻋﺎم ﻣن أﻋو
ام اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﺧطﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺳــﺎﻋدوﻧﻧﻲ ﻟﻛﻲ:


أﻋــﻲ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗﺧــرج ﻣــن اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺎر اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗرﺗﮭﺎ.



اﻛﺗﺷــف اﻟﻣزﯾــد ﻋــن اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗــﻲ وﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة ﻟــدي؛ وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷــﻲء ﻋن طﻠــب اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ و
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.



طــور ﺣﺎﻓظــﺔ ﺣﯾﺎﺗــك اﻟﻣﮭﻧﯾــﺔ ﺑﻣﺳــﺎﻋدﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وأدوات اﺳﺗﻛﺷــﺎف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺛل  CareerZoneﻋﻠﻰ
.www.nycareerzone.org

• أﺗﺎﺣــﺔ ﻓــرص ﻟزﯾــﺎرة اﻟﺣــرم اﻟﺟﺎﻣﻌــﻲ داﺧل وﺧﺎرج ﻧﯾوﯾورك ﻛل ﻋﺎم واﻻﺳــﺗﻣﺗﺎع ﺑﺟوﻻت داﺧﻠﮫ وﺗوﺟﯾﮫ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟطــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن
ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﮭم ﺑﻌد اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ.
• ﺗﺷــﺟﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳــؤال اﻷﻛﺑر ﺳـ ًﻧﺎ ﻋن ﺧططﮭم ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج:


اﻟﺗﺣــدث ﻣــﻊ واﻟدي/أوﻟﯾﺎء اﻷﻣر واﻟﻣرﺷــدﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋــن ﺧطط ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج.



اﻟﻌﺛــور ﻋﻠــﻰ أﺷــﺧﺎص ﯾﻌﻣﻠــون ﺑﺎﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺣﻠم ﺑﮭﺎ أو ﯾدرﺳــون ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﻠم ﺑﮭﺎ وطﻠب ﻧﺻﯾﺣﺗﮭم وإرﺷــﺎداﺗﮭم ﺣول ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح.

• ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟواﻟدي/أوﻟﯾﺎء أﻣري ﻓﻲ ﻣﺳــﺎر ﻧﺟﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.

xiv

التخطيط للدراسة الجامعية والمسارت المهنية
متطلبات التخرج

لالطالع على أحدث المعلومات المعنية بمتطلبات التخرج ،بما يشمل بطاقات التخرج التي تقدم التوجيه بشأن المقررات والتقييمات التي يمكن للتالميذ استكمالها
لالستعداد للدراسة الجامعية والمسارات المهنية ،تفضل بزيارة:
.http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

xv
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2

Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx • DBN 12X446
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوانReverend James A. Polite Avenue Room 209 1010	:
Bronx, NY 10459
رقم الهاتف718-518-3050 :
فاكس718-589-3710 :
البريد اإللكترونيMVernon@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schomburgsatelliteacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

 Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronxمدرسة تحويل بديلة
مخصصة لتحويل العقول الشابة من خالل التعليم .يتميز مجتمع المدرسة ببيئة ترحابة
ودافئة .يركز التالميذ بشدة على عدد قليل من المواد في المرة الواحدة .تتميز بفصول
أصغر حجمًا وجدول دقيق لدعم التفوق األكاديمي وإتمام الفصول بنجاح .نحن نقدم للتالميذ
فرصة سانحة لالستعداد للدراسة الجامعية والمسارات المهنية عن طريق الحصول على
دبلوم ريجنت للمدارس الثانوية من خالل تقييمات قائمة على الملف التعريفي عوضًا عن
االعتماد على االختبارات الموحدة فحسب .يقدم التالميذ تقييمات الملف التعريفي في مواد
اللغة اإلنكليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم الستيفاء متطلبات الوالية للتخرج؛ كما يلزم
على التالميذ اجتياز اختبار ريجنت في اللغة اإلنكليزية بنجاح .نحن مجتمع مبتكر وشغوف
بالعلم قادر على مواجهة التحديات األكاديمية ،كما أننا حريصون على إلهام المتعلمين لدينا
بإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم بصفة الخصوص وفي العالم من حولهم بصفة العموم
بينما يستعدون على الوجه األمثل لاللتحاق بالدراسة الجامعية.

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى Prospect Avenue
الحافلة BX17 :إلى ;164th Street & Prospect Avenue
 BX6إلى ;163rd Street & Prospect Avenue
 BX4إلى 163rd Street & Westchester Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين الراغبين في الزيارة أو
االستفسار عن اللقاءات المفتوحة االتصال بمكتبنا الرئيسي على هاتف رقم
.718-518-3050

البرامج :التعلم من أجل العمل :التدريبات العملية الداخلية؛ تدريس خاص بعد المدرسة؛
فصول دراسية مسائية ،فصول برنامج  ،College Nowفصول دراسية في اإلجازات
وفي فصل الصيف
فصول اللغة :اإلسبانية ،والفرنسية
الشراكاتOpening Act Improve, Lorenzo Dance Co., :
 R.F. Art Consultants, East Side Settlement Houseلبرنامج التعلم
من أجل العمل

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من
العمر  16عامًا والحاصلين على  10وحدات دراسية كحد أدنى.
البالغين من العمر  17عامًا وحاصلين على  14وحدة دراسية كحد أدنى،
البالغين من العمر  18عامًا وحاصلين على  19وحدة دراسية كحد أدنى،
البالغين من العمر  19عامًا وحاصلين على  28وحدة دراسية كحد أدنى واجتازوا اثنين
من اختبارات ريجنت
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب164 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :قيادة التالميذ ،Gay‑Straight Alliance ،مجلس
التالميذ ،Open-Mic Poetry ،الغناء ،الرقص
ألعاب رياضية االتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة للبنين

معلومات القبول
•يجب أن يبلغ المتقدمون  16عامًا فأكثر وأن يكونوا قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة
عام واحد على األقل.
•يجب على المتقدمين تقديم طلب التحاق والمشاركة في مقابلة تفاعلية في المدرسة.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وإثبات لعنوان محل اإلقامة وشهادة الميالد وسجل
التطعيم.
•ستتم مطالبة التلميذ وأحد والديه/الوصي بااللتقاء بموظفي المدرسة لعقد مقابلة
شخصية/جلسة توجيهية حتى يتنسى لهم قضاء بعض الوقت وسط مجتمع المدرسة
قبل إتمام عملية القبول.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_X446.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم للعمل ( )LTWالطالب في التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي
ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية
المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء
المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Arturo Schomburgهو
.East Side Settlement House
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Bronx Arena High School • DBN 08X537
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

األداء

العنوان1440 Story Avenue :
Bronx, NY 10473
الحرمSoundview Educational Campus :
رقم الهاتف718-860-5056 :
البريد اإللكترونيinfo@bronxarena.org :
موقع الويبhttp://www.bronxarena.org :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_X537.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 64%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

مترو األنفاق 6 :إلى محطة  Hunts Pointأو  5 ,2إلى محطة
 Simpson Streetثم بواسطة BX5
الحافلة BX5 :إلى  Story Avenue & Colgateأو Bronx River Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة لمعرفة مواعيد
اللقاءات المفتوحة أو لتحديد موعد للزيارة.

نظرة عامة
تمثل المدرسة الثانوية  Bronx Arena High Schoolنتاج التعاون بين إدارة
التعليم و .SCO Family of Servicesنحن مكرسون لخدمة التالميذ الذين تجاوزوا
السن المعتاد/لم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية ،حيث نلهمهم باستئناف
نشاطهم المدرسي ونعزز قدراتهم من خالل التعليم الذي يؤهلهم للنجاح في دراستهم
الجامعية ومساراتهم المهنية وحياتهم الخاصة .وعن طريق االستعانة بالتكنولوجيا لتوفير
بيئة أكاديمية مخصصة ،يعمل التالميذ في البيئة التعليمية بالسرعة والمنهاج الذي يالئمهم
مما يمنحهم الفرصة إلجادة المهارات الالزمة للنجاح في 21القرن الواحد والعشرين.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب214 :

البرامج :التعلم من أجل العمل ،تراكم الوحدات الدراسية المكثفةiLearnNYC, ،
 ،Connected Foundationsفصول التكنولوجيا ،التخطيط للدراسة الجامعية
والمسارات المهنية ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر.

يساعد برنامج التعلم للعمل ( )LTWالطالب في التغلب على العقبات التي تحول دون
حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

الشراكاتSCO Family of Services :
نشاطات خارج المقرر الدراسي :قيادة التالميذ ،نادي كرة السلة ،الرقص اإلفريقي ،فريق
التكنولوجيا ،جوالت بالكليات

شريك التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية
 Bronx Arena High Schoolهو .SCO Family of Services

معلومات القبول
•تعتمد مدرسة  Bronx Arenaسياسة القبول المفتوح حيث تقبل التالميذ على
مدار العام الذين يبلغون من العمر.
•تتعقد اللقاءات المفتوحة بصفة شهرية (مرتين في أشهر يونيو/حزيران ويوليو/
تموز وسبتمبر/أيلول).
•للتقدم :ينبغي على التالميذ المرتقبين االتصال بالرقم  718-860-5056للحصول
على مزيد من المعلومات حول جداول اللقاءات المفتوحة.
•يتعين على التالميذ المرتقبين ووالد/وصي تقديم شهادة مدرسة ثانوية حديثة وتاريخ
الحضور وبرنامج تعليم فردي ،إن توافر.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور إتمام عملية المقابلة التحضيرية.
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Bronx Community High School • DBN 08X377
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1980 Lafayette Avenue :
Bronx, NY 10473
الحرمAdlai E. Stevenson Educational Campus :
الهاتف718-892-1026 :
الفاكس718-892-6941 :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X377 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

تعمل المدرسة الثانوية  Bronx Community High Schoolبالشراكة مع جمعية
 ،New York City Mission Societyوهي مدرسة تحويل صغيرة مخصصة
للشباب الذين تغيبوا أو انقطعوا عن المدرسة .تم تصميم  BCHSلتقديم دعم مكثف
وخدمات إلى التالميذ من شأنها ضمان حضورهم المتواصل إلى المدرسة .يتم تعيين كل
ً
تلميذا .تقدم  BCHSبرنامج
تلميذ إلى موجه يعمل مع عدد من التالميذ ال يزيد عن 25
وحدات دراسية مكثف حتى يتسنى للتالميذ اكتساب وحدات دراسية إضافية .ويتخرج
التالميذ وهم لديهم بالفعل خطط لمستقبلهم لمرحلة ما بعد التخرج ويشاركون في االستعداد
للعمل وتنمية مهاراتهم أثناء فترة التحاقهم بالمدرسة.
البرامج BCHS :تقدم برنامج التعلم من أجل العمل .سوف يشارك التالميذ في بناء
المجتمع وأنشطة الخدمة المجتمعية سواء داخل المدرسة أو على مستوى المجتمع المحيط
بهم .يركز المنهج الدراسي على المهارات األساسية للقراءة والكتابة ،وكذلك على التواصل
الشفهي من خالل برنامج للخطابة العامة.

مترو األنفاق 6 :إلى محطة  Parkchesterيتبعها محطتي  BX36و BX39
الحافلة BX36, BX39 :إلى ;Pugsley & Lafayette Avenues
 BX5إلى ( White Plains Road & Story Avenueخلف مركز التسوق)
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ
اللقاءات المفتوحة أو لتحديد موعد للزيارة.

فصول اللغة :اإلسبانية
الشراكاتNew York City Mission Society :

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :اجتماعات جماعية مع استشاريين مرتين أسبوعيًا،
استشارة النظراء ،التدريس لمجموعات صغيرة ،التدريس الخاص بواسطة النظراء

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب180 :

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية  Bronx Community High Schoolسياسة قبول
مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق
لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل ،وحصلوا على ما ال يقل
عن thمستوى القراءة للصف السادس.
•يجب أن يكون لدى التالميذ البالغين من العمر  16عامًا ما يتراوح من  5إلى 10
وحدة دراسية ،بينما يتعين على التالميذ البالغين من العمر  17عامًا أن يكون لديهم
ما يتراوح من  10إلى  25وحدة دراسية ،بينما يتعين على التالميذ البالغين من
العمر  18عامًا أن يكون لديهم  25وحدة دراسية وأن يكونوا قد اجتازوا اختباري
ريجنت بدرجة  65أو أعلى .تهدف  BCHSإلى خدمة التالميذ من المنطقة المحيطة
بـ .Stevenson Campus
ً
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مايو/آيار-مبكرا أكتوبرتشرين أول (لجميع حاالت القبول)
•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة ،أو التوجه إليها ،لتحديد موعد .يجب على التالميذ
حضور لقاء مفتوح ومقابلة شخصية واجتماع تحضيري.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وإثبات لعنوان محل اإلقامة وشهادة الميالد
ومعلومات االتصال ،وسجل التطعيم وتقرير .RISA
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في المدرسة عن طريق االتصال هاتفيًا باألب/
الوصي.
•من المتوقع أن يحضر التالميذ المقبولون في البرنامج جلسات توجيه ،كما يُتوقع
منهم المشاركة في المجتمع المدرسي.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X377.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 65%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية
 Bronx Community High Schoolهو Bronx Community
.High School
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Bronx Haven High School • DBN 07X381
مدرسة تحويل

نظرة عامة

معلومات االتصال
st

العنوان333 East 151 Street :
Bronx, NY 10451
الحرمAlfred E. Smith Educational Campus :
الهاتف718-292-3638 :

بالشراكة مع التالميذ ،وأعضاء هيئة التدريس والعائالت ،سوف نستخدم أساليب مبتكرة
لدعم النمو الشخصي لتالميذنا ومعاونتهم على النجاح في التعليم األعلى .يتم تزويد كل
تلميذ في المدرسة الثانوية  Bronx Haven High Schoolبموجه مسؤول ،من
ضمن أشياء أخرى ،عن تزويده بتوجيه أكاديمي مخصص وإعداده للدراسة الجامعية
والمسارات المهنية ومساعدته على تنمية مهاراته الحياتية .تعمل شراكتنا مع East Side
 House Settlementعلى تدعيم قدرتنا على خدمة التالميذ من خالل توفير الخدمات
االجتماعية وفرص استكشاف الدراسة الجامعية وتدريبات عملية داخلية قيمة.

الفاكس718-292-6065 :
البريد اإللكترونيBronxHaven@eastsidehouse.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/08/X381 :
تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا

البرامج :التعلم من أجل العمل ،فصول مكثفة لتعلم القراءة والكتابة ،مقررات اإلعداد
الختبارات  SATوريجنت ،تراكم الوحدات الدراسية المكثفة ،تدريس خاص أكاديمي
(على مدار العام الدراسي ،بما في ذلك خالل فصل الصيف) ،مجموعات استشارية،
اإلعداد للدراسة الجامعية والمسارات المهنية ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر،
برنامج اإلعداد للعمل ،مقررات في التكنولوجيا

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى 3 Avenue-149 Street
th

rd

الحافلةBX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 to 149th Street & :
Courtland Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المرتقبين االتصال بالمدرسة للحصول
على المعلومات الالزمة وتحديد موعد معنا .من األفضل أن يحضروا معهم نسخة من
شهادة المدرسة الثانوية الخاصة بهم لتقييم ما إذا كانوا مؤهلين لاللتحاق بمدرسة تحويل
ثانوية .يتم عقد لقاءات مفتوحة حسب الحاجة على مدار العام .ينبغي على التالميذ المهتمين
االتصال لمعرفة التواريخ.

فصول اللغة :اإلسبانية
الشراكاتEast Side House Settlement :
نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج قيادة التالميذ ،برنامج التدريب العملي الداخلي،
استكشاف المسارات المهنية ،مقررات الوسائط الكالمية والرقمية
األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة،
بناء على مشاركة التالميذ

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب192 :

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية  Bronx Haven High Schoolسياسة قبول مفتوح
حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم
حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :الربيع (لجميع عمليات القبول) نوفمبر/تشرين ثاني
(لعمليات القبول في نوفمبر/تشرين ثاني)
•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية .يجب على التالميذ
وآبائهم/أوصيائهم حضور لقاء مفتوح ومقابلة شخصية وجلسة توجيهية.
•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم و RISAوسجل التطعيمات.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق الهاتف والبريد بعد إجراء
المقابلة الشخصية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X381.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 77%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية
 Bronx Haven High Schoolهو
.East Side Settlement House
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Bronx Regional High School • DBN 12X480
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1010 Reverend James A. Polite Avenue :
Bronx, NY 10459
الهاتف718-991-2020 :

تم تأسيس المدرسة الثانوية  Bronx Regional High Schoolفي عام ،1980
وهي تخدم التالميذ ،المقيمين في برونكس بصفة رئيسية ،من خالل تقديم برنامج أكاديمي
كامل يمنح شهادة الدبلوم للصفوف  10إلى  .12تعد مدرسة Bronx Regional
مكان يتعاون فيه الشباب مع المعلمين في ظل مجتمع حريض على توفير كافة سبل
الرعاية والتنشئة وإتاحة الفرص الستكشاف خبرات تعليمية متنوعة .نحن نغرس في
تالميذنا الحماس نحو المعرفة وااللتزام بالبيئة المحيطة والحرص على تحقيق تغيير
اجتماعي إيجابي ،كما نحثهم على االستفسار واالستقصاء حول منهجنا الدراسي .يؤدي
أسلوبنا االتعليمي إلى تعزيز تقدير الذات والقدرات التي يتمتع بها تالميذها والالزمة التخاذ
القرارات التعليمية والمهنية والشخصية في حياته المستقبلية ،مما يؤهله للمشاركة في
تحقيق عالم أفضل وأكثر عدالً.

الفاكس718-617-0257 :
البريد اإللكترونيmrodrig46@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/12/X480 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق 5 ,2 :إلى Prospect Avenue
الحافلة BX17 :إلى ;164th Street & Prospect Avenue
 BX6إلى ;163rd Street & Prospect Avenue
 BX4إلى 163rd Street & Westchester Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة وطلب
التحدث إلى  Modesta Rodriguezأو زيارة موقعنا اإللكتروني.

البرامج :برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم Living for the Young Family
) through Education (LYFEفي مبنى المدرسة ،التعلم من أجل العمل ()LTW
الشراكاتMontefiore Medical Center, Hunter College, Lehman :
College, Grow NYC, North Central Bronx Hospital, Minnie’s Food
Pantry, East Side House for the Learning to Work program

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مدرسة مسائية ،تدريس خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي،
فريق الفنون اإلبداعية في اليوم الممتد

أولويات القبول :مفتوحة للتالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب237 :

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات ،كرة البيسبول اللينة المختلطة

معلومات القبول

األداء

•تعتمد مدرسة  Bronx Regionalسياسة القبول المفتوح حيث تقبل التالميذ على
مدار العام الذين يبلغون من العمر  16عاما أو أكثر ،والحاصلين على األقل على
 16وحدات دراسية.

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X480.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 64%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :من أغسطس/آب حتى أكتوبر/تشرين أول ومن يناير/
كانون ثاني حتى فبراير/شباط.
•للتقدم :يتعين على التالميذ المرتقبين االتصال بالمدرسة ما بين الساعة  8ص و3
م ،من اإلثنين حتى الجمعة .سيقوم وكيل المدرسة باالتصال لتحديد موعد مقابلة
واجتماع مع أحد أعضاء فريق التوجيه.
•يتعين على التالميذ المرتقبين ووالد/وصي تقديم شهادة مدرسة ثانوية حديثة
(يمكن إرسالها بالفاكس أو تسليمها مباشرة قبل الموعد).
•يتم التعهد بتوفير مقعد للتالميذ المقبولين ،ويتعين عليهم حضور جلسة توجيهية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح مدرسة
 Bronx Regionalهو .East Side House
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Crotona Academy High School • DBN 07X321
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1211 Southern Blvd :
Bronx, New York 10459
الهاتف(718) 860-5370 :

وبالشراكة مع South Bronx Overall Economic Development
) ,Corporation (SoBROتعمل مدرسة Crotona Academy High
 Schoolعلى تعزيز التوقعات األكاديمية المرتفعة من خالل تقديم مقررات مكثفة في
الرياضيات والقراءة والكتابة لجميع تالميذها .تخطط  Crotona Academyمسار
جديد للنجاح للشباب الذين تخلفوا في دراستهم الثانوية ويتطلعون إلى تجربة جديدة للدراسة
الثانوية .من المنتظر من التالميذ تحقيق أعلى المعايير األكاديمية واستكمال متطلبات
التخرج من المدارس الثانوية في مدينة نيويورك.

الفاكس(718) 860-5371 :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X321 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

البرامج :تقييم الملف الشخصي ،التدريس القائم على الكفاءة والقائم على المعايير ،التعلم
من أجل العمل ,College Now ،برامج إثرائية في الرياضيات واللغة اإلنكليزية
قائمة على اإلنترنت ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر ،اإلعداد للدراسة الجامعية
والمسارات المهنية

مترو األنفاق :قطار   2أو  5إلى محطة Freeman Avenue
الحافلة BX19 :إلى Freeman Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين االتصال بنا لتحديد موعد للمقابلة
الشخصية على رقم .(718) 860-5370

الشراكاتSoBRO :

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :دروس خاصة قبل وبعد اليوم الدراسي ،خدمة مجتمعية،
تدريبات عملية داخلية ،رحالت إثرائية ثقافية وأكاديمية ،رحالت إلى الكلياتGreen ،
 ،House Projectمشروعات تعلم عن طريق الخدمة في مجاالت الصحة الجنسية
للمراهقين والصحة والعافية والتغذية

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا
وحضروا في مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب150 :

معلومات القبول

األداء

•التالميذ البالغون من العمر  16عاما وحاصلين كحد أدنى على  10وحدات دراسية;
 17عامًا وحاصلون كحد أدنى على  17وحدة دراسية واجتازوا اختباري ريجنت؛
 18عاما وحاصلين كحد أدنى على  20وحدات دراسية واجتازوا اختباري ريجنت
هم المؤهلون للتقدم لاللتحاق.
•سوف ننظر في أمر التالميذ غير المستوفين لهذه المعايير على نحو فردي من خالل
عملية المقابلة الشخصية.
•يجب أن يحظر جميع التالميذ بمصاحبة آبائهم/أوصيائهم ويتعين عليهم جلب معهم
نسخة منشهادة الدرجات وإثبات لعنوان محل اإلقامة وسجالت التطعيم وأي مستندات
أخرى مطلوبة.

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X321.pdf
المنهج الدراسي :قيد التطوير
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية
 Crotona Academy High Schoolهو .SoBRO
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ELLIS – English Language Learners and International Support Preparatory • DBN 10X397
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان99 Terrace View Avenue	:
Bronx, NY 10463
الهاتف718-220-1889 :
الفاكس718-901-5928 :
البريد اإللكترونيNVega12@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X39 :
تيسر الوصول للموقع:

تقدم مدرسة  ELLIS Preparatory Academyخدماتها إلى التالميذ الذين تتراوح
ً
حديثا ،والذين
أعمارهم من  16إلى  21عامًا من متعلمي اللغة اإلنكليزية المهاجرين
حظي أغلبهم بتعليم رسمي غير كامل أو محدود .عالوة على استيفاء متطلبات اجتياز
اختبار ريجنت بوالية نيويورك ،يقوم تالميذ  ELLISبإعداد وتقديم ملفين أكاديميين كل
عام ويشاركون في التدريبات العملية الداخلية لمدة ثالث أعوام .وباعتبارها مدرسة ذات
عام دراسي ممتد ،يستمر العام الدراسي في مدرسة  ELLISمن سبتمبر/أيلول حتى يوليو/
تموز .تتوافر فرص اإلثراء من خالل دراسة مقررات  .CUNY College Nowيمكن
للتالميذ المتحمسين المشاركة خالل فصل الصيف في معاهد  College Nowوفي
التدريبات العملية على البحث العلمي في الجامعات المتواجدة في المنطقة .تعد الدراسة
الجامعية هي الهدف الواضح الذي يسعى إليه تالميذ  ،ELLISحيث تم قبول ما يزيد عن
 50%من تالميذ الصف االفتتاحي في عام  2012في كليات بنظام األربع سنوات.

مترو األنفاق 1 :إلى محطة Marble Hill - 225thsS
الحافلةBx1, Bx10, Bx7, Bx9, M100 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يرجى االتصال بالمدرسة لمزيد من المعلومات حول
اللقاءات المفتوحة.

الشراكات,ISA, YMCA and Bronx Arts Ensemble :
 High Performance Learning Instituteفي
 City College of New York (CCNY), Project SEEDالتابع إلى
American Chemical Society

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب384 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :يُرجى التواصل مع المدرسة للتعرف على البرامج
واألنشطة المقدمة خالل هذا العام الدراسي.

معلومات القبول
•يجب أن يبلغ التالميذ  16عامًا على األقل وأن يكونوا قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة
عام واحد كامل على األقل.
•يرجى االتصال بالمدرسة لمزيد من المعلومات حول عملية القيد.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X397.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 85%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير
حاصلين على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
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Jill Chaifetz Transfer School • DBN 07X379
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان778 Forest Avenue :
Bronx, NY 10456
الهاتف718-402-2429 :
الفاكس718-402-3120 :
موقع الويب  http://schools.nyc.gov/schoolportals/07/X379أو
/http://jillchaifetztransferschool.weebly.com
تيسر الوصول للموقع :ميسر بالكامل

المدرسة الثانوية  Jill Chaifetz Transfer High Schoolعبارة عن مدرسة
مجتمعية ومدرسة تحويل صغيرة مكرسة لتقديم تعليم شيق للتالميذ الذين كانوا مفرطي
الغياب فيما سبق أو الذين لم يواصلوا دراستهم الثانوية .تم تأسيس المدرسة من خالل
شراكة مع إدارة التعليم و ،BronxWorksوتتمثل مهمة مدرستنا في مساعدة جميع
التالميذ على الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية والتخرج وهم مؤهلون للنجاح في
دراستهم الجامعية .تعمل عالقتنا مع  BronxWorksعلى تعزيز قدرتنا على خدمة
تالميذنا بفاعلية وتوفير الدعم األكاديمي والخدمات االجتماعية الالزمة لضمان نجاح
التالميذ.
البرامج :التعلم من أجل العمل ،خدمات دعم شاملة ،اإلعداد الجتياز اختبارات ريجنت،
تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى محطة ;Jackson Ave
 5 ,2إلى محطة Prospect Ave
الحافلة BX36 :إلى  BX15, BX40, BX42, BX55 ;Arthur Avenueإلى
 East Tremontو3rd Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نرحب في مدرستنا بالزائرين من المجتمع واآلباء
والمؤسسات التعليمية األخرى .برجاء االتصال بالمكتب الرئيسي للترتيب للزيارة.

الشراكاتBronxWorks, Astor Services, the CATCH program :
نشاطات خارج المقرر الدراسي :القيادة ،تدريس خاص في جميع المواد الدراسية ،مدرسة
مسائية
النوادي :األلعاب الرياضية ،كرة السلة ،اللياقة البدنية ،الفنهون ،حديقة مجتمعية

القيد

معلومات القبول

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب216 :

•المدرسة الثانوية  Jill Chaifetz Transfer High Schoolتعتمد سياسة
قبول مفتوحة حيث تقبل التالميذ على مدار العام الذين يبلغون من العمر  16عامًا
فأكثر والتحقوا بمدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :الخريف والربيع؛ عملية محدودة للقيد في ديسمبر/كانون أول
•للتقدم:
تفضل بزيارة  www.jillchaifetztransferschool.weebly.comأو
اتصل بالمدرسة لالطالع على تواريخ اللقاءات المفتوحة.
•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم وسجل الحضور وسجالت التطعيمات الخاصة بهم.
•سيلتقي التالميذ بموظفي المدرسة إلجراء مقابلة شخصية.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق الهاتف/خطاب ،مع توجيه
لهم دعوة لحضور جلسة توجيهية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_X379.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 51%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
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Mott Haven Community High School • DBN 07X557
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان455 Southern Boulevard	:
Bronx, NY 10455
الهاتف718-665-8512 :
الفاكس718-665-8518 :
البريد اإللكترونيhspadac@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/07/X557 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

تتمثل مهمة المدرسة الثانوية  Mott Haven Community High Schoolفي
توفير بيئة تعليمية آمنة ومساندة تمنح التالميذ الذين تجاوزوا السن المعتاد ,أو لم يحصلوا
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية اكتساب بداية جديدة وتمكنهم من التقدم في االتجاه
الصحيح وإدراك قدرتهم على التعلم من خبراتهم الماضية وعدم التقيد بها .تتمثل العناصر
التي تساعد تالميذنا على التقدم لألمام في برنامجنا االستشاري وبرنامج التوجيه وخطط
تعليمية مخصصة وتدريبات عملية داخلية .يتخرج تالميذنا بعد حصولهم على دبلوم
مدرسة ثانوية ومؤهلين للنجاح في حياتهم ما بعد الدراسة الثانوية سواء في إحدى الكليات
أو في إحدى المهن ،ليصبحوا قادة إيجابيين في مجتمعاتهم.
البرامج :برنامج استشاري ،خطط تعليمية فردية ،التعلم من أجل العمل ،تدريبات عملية
داخلية ،فرص للحصول على تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر ،مقررات اإلعداد
الختبارات  SATوريجنت ،تدريس خاص قبل وبعد المدرسة ،تراكم الوحدات الدراسية
المكثفة ،استشارات ما بعد الدراسة الثانوية

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى محطة ;Jackson Av
 6إلى محطة E 143 St-St Mary’s St
rd

الحافلةBX17, BX19, BX33, BX4 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :التالميذ المهتمون والراغبون في زيارة المدرسة أو
االستعالم حول اللقاءات المفتوحة المقبلة عليهم االتصال برقم .718-665-8512

فصول اللغة :اإلسبانية
الشراكاتEast Side House Settlement :

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :الرقص ،الموسيقى ،رحالت ،خدمة مجتمعية ،كرة
السلة ،كرة البيسبول ،الكرة اللينة

أولويات القبول :األولوية للمقيمين في برونكس ويبلغون من العمر  16عامًا فأكثر ،ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك ويبلغون من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب242 :

معلومات القبول
•المدرسة الثانوية  Mott Haven Community High Schoolتتبنى
سياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا
فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :أغسطس/آب  -سبتمبر/أيلول ،ديسمبر/كانون أول-
يناير/كانون ثاني ،وبعد مايو/آيار (للقبول في سبتمبر)
•للتقدم :اتصل بهاتف رقم  ،718-665-8512أو أرسل رسالة إلكترونية على
العنوان  ،hspadac@schools.nyc.govأو احضر لقا ًء مفتوحً ا أو أرسل
مستنداتك بالفاكس إلى رقم  718-665-8518وستقوم المدرسة بالرد عليك .يجب
إجراء مقابلة شخصية وجهًا لوجه مع المتقدم.
•يتعين على التالميذ تقديم أحدث شهادة درجاتهم ،و ،RISAوسجل التطعيمات
وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة في غضون أسبوع عقب تطبيق
وإتمام المقابلة التحضيرية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_X557.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :جيد
 82%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية Mott Haven
 Community High Schoolهو .East Side Settlement House
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PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School • DBN 10X319
مدرسة تحويل

نظرة عامة

معلومات االتصال
th

تعمل المدرسة الثانوية ()Providing Urban Learners Success in Education
( )PULSEعلى بث الشغف بالتعليم من خالل منهج دراسي يركز على التلميذ في
المقام األول .تحت إطار هذا المنهج ،يدرس التالميذ المواد الدراسية الرئيسية من خالل
مسائل ومشروعات واقعية تنطوي على الكثير من التحدي .بالشراكة مع شركة
( ،)FedCap - Wildcat Service Corporationتقوم مدرسة  PULSEالثانوية
بإرساء روابط قوية بين العمل األكاديمي والشركاء المجتمعيين والخدمات المقدمة للتالميذ
ولمساندة عائالتهم .تثمر هذه الروابط عن حث التالميذ على النشاط والتفاعل تحت إطار
بيئة تعليمية مساندة تشجع على التحدي.

العنوان560 East 179 Street	:
Bronx, NY 10457
الهاتف718-294-0230 :
الفاكس718-901-5928 :
البريد اإللكترونيcwiggins3@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/10/X319 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

البرامج :التعلم من أجل العمل ،فصول في العلوم التشريعية ،فيزياء ،الرياضيات
التطبيقية ،برنامج  College Nowفي  ،Bronx Community Collegeمبادرة
 Campus Fridayفي Bronx Community College

مترو األنفاق 4 :إلى محطة  B, D ;Burnside Avenueإلى محطة
Tremont Avenue
الحافلة BX36 :إلى  BX15, BX40, BX42, BX55 ;Arthur Avenueإلى
 East Tremontو3rd Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :سوف ينعقد لقاء مفتوح في الربيع .يرجى االتصال بالمدرسة
لمزيد من المعلومات.

الشراكاتWildcat Service Corporation, Bronx Community :
College, Theatre Development Fund, Lincoln Center,
Manhattan Theatre Club, American Museum of Natural
History, Carnegie Hall, Time Warner Studio in a School,
Each One Teach One Youth Leadership Training Program,
The Peter Westbrook Foundation

القيد
أولويات القبول :األولوية للمقيمين في برونكس ويبلغون من العمر  17عامًا فأكثر ،ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك ويبلغون من العمر  17عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب236 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :اليوم الممتد ،مدرسة مسائية

معلومات القبول
•يجب أن يبلغ عمر التالميذ  17عامًا على األقل وأن يكون قد أتم عامًا واح ًدا في
مدرسة ثانوية.
•ال يوجد حد أدنى لعدد الوحدات الدراسية الالزمة للقبول .الحد األدنى لعدد الوحدات
الدراسية الالزمة للقبول يتم تحديده لكل حالة على حدة.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مايو/آيار (لجميع حاالت القبول) ،يناير/كانون ثاني
(للقبول في فبراير/شباط)
•للتقدم :اتصل بالمدرسة في أي وقت لتحديد موعد لبدء عملية التقديم لاللتحاق.
ستعاود المدرسة االتصال بك لتحديد موعد للمقابلة الشخصية .يتعين على التالميذ
الذين تم تحديد لهم موعد للمقابلة الشخصية أن يحضروا المقابلة مع
األب/الوصي.
•يتعين على التالميذ تقديم أحدث شهادة حصلوا عليها ،و ،RISAوسجل التطعيمات
وإثبات لعنوان محل اإلقامة وبرنامج التعليم الفردي المحدث (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في المدرسة عن طريق الهاتف في غضون
أسبوع من عقد المقابلة الشخصية.
•التالميذ غير المستوفين للمعايير المحددة سيتم تقييمهم على نحو فردي من
خالل مقابلة شخصية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_X319.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 84%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية ( )PULSEهو
.FedCap - Wildcat Service Corporation
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Adlai E. Stevenson Campus YABC • DBN 08X507
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان1980 Lafayette Avenue :
Bronx, NY 10473
ةفيضملا ةسردملاBronx Community High School :
مرحلاAdlai E. Stevenson Educational Campus :
الهاتف718-792-8264 :
الفاكس718-829-4139 :
ينورتكلإلا ديربلاgdelacruz@schools.nyc.gov :
بيولا عقومhttp://www.yabcstevenson.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X507.pdf
 56%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة
إنها مدرسة معززة للتالميذ الذين هدفهم الرئيسي هو استكمال متطلباتهم والتخرج
والحصول عل شهادتهم .بالتعاون مع شريكنا المجتمعيGood Shepherd ،
 ،Servicesنسعى جاهدين لتقديم تجربة تعليمية ثرية ومجزية بقدر اإلمكان.
خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعلم من أجل العمل،
تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر ،واالستشارات الفردية واالستشارات الجماعية،
فرص مهنية ،جوالت بالكليات ،التوعية بأهمية الحضور ،مشاركة العائالت ،التخطيط
للدراسة الجامعية واستكشافها

مترو األنفاق 6 :إلى محطة  Parkchesterيتبعها محطتي  BX36و BX39
الحافلة BX36, BX39 :إلى  Pugsley & Lafayette Avenues; BX5إلى
( White Plains Road & Story Avenueخلف مركز التسوق)
جهة االتصال للتسجيل ,Ms. G. Marte: 718-792-8264 :داخلي 11104
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بجهة االتصال المعنية بالتسجيل لتحديد موعد

مزايا التدريبات العملية الداخليةYMCA, Preschool, PS 138 :
الشراكاتGood Shepherd Services, Bronx Community :
College, Sullivan County Community College, Dutchess
Community College

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :عروض برودواي ،مباريات كرة سلة ،رحالت إلى
متنزهات ،جوالت بالكليات
أنشطة استجمامية :كرة السلة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Adlai E. Stevenson YABCهو
.Good Shepherd Services
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Alfred E. Smith Campus YABC • DBN 11X456
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان333 East 151st Street :
Bronx, NY 10451
المدرسة المضيفةBronx Haven High School :
الحرمAlfred E. Smith Career and Technical Education :
High School
الهاتف (718) 993-1706 :أو (718) 993-1846
البريد اإللكترونيAmilton2@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X456.pdf/2015-16/
 58%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة
يفتخر برنامج  Alfred E. Smith Campus YABCباالضطالع بمهمة التواصل
مع التالميذ وتوفير مجاالت الدعم الالزمة من خالل التوجيه واالستشارات ،والتدريبات
العملية مدفوعة األجر ،والمشورة/اإلعداد األكاديمي والمهني ،واألهم من ل ما سبق،
حث التالميذ على الحصول على دبلومة الشهادة الثانوية .ومن أهم العناصر الرئيسية التي
ساعدت على نجاحنا هو التعاون المثمر بين منظمتنا المجتمعية East Side House
 Settlementوإدارة التعليم بمدينة نيويورك .ومن خالل العمل المتناسق نجحنا في
إقامة شراكة هدفها الرئيسي هو دعم وتعزيز النزاهة األكاديمية واالجتماعية ونجاح
تالميذنا .يستفيد جميع التالميذ من منهجنا العملي للتعلم في فصول صغيرة ،والمشاركة
في مشروعات تعاونية وتعزيز مهارات حل المشكالت لديهم .نحن نقدم خدمات اإلعداد
الختبارات ريجنت ،وأنشطة اختيارية ،وتدريس خاص فردي.

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى محطة 3rd Avenue-149th Street
الحافلة BX2, BX25, BX26, BX29, BX30, BX41 :إلى
149th Street & Courtland Avenue
جهة االتصال للتسجيل( Andrew Buckley :مدير البرنامج) أو Daniela Perez
(موجه رئيسي) على هاتف رقم  718-993-1706أو (718) 993-1846
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن أن يرتب التالميذ المهتمون موعد للزيارة
من االثنين حتى الخميس ما بين الساعة  4م و 7م .تتوفر زيارات/جوالت إلى
المجمع التعليمي عند الطلب .لمزيد من المعلومات ،اتصل بجهة االتصال المعنية
بالتسجيل ،أو ابحث عنا على  Facebookأو  Twitterأو راسلنا بالبريد
اإللكتروني .amilton2@schools.nyc.gov

خدمات المنظمات المجتمعية :خدمات برنامج التعلم من أجل العمل ،تكليف شخص رئيسي
للمساعدة ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،اإلعداد للدراسة الجامعية/المسارات المهنية،
استشارات مهنية (تشمل كتابة السيرة الذاتية ومقابالت صورية) ،التدخل لحل األزمات،
الوساطة ،اإلحاالت إلى وكاالت خارجية ،إدارة الحاالت ،تدريس خاص ،التوعية بأهمية
الحضور ودعمه ،مشروعات مجتمعية وتطوعية ،اإلعداد لخوض اختبارات ،SAT
إعانات مالية لسداد رسوم .CUNY

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

مزايا التدريبات العملية الداخلية :مراكز لتالميذ الصفوف األخيرة ،مراكز رعاية نهاية،
إنتاج موسيقي ،أزياء
الشراكاتEast Side House Settlement, Morgan Stanley, Bronx :
Community College, The Door, Hostos Community College,
Mercy College, New York Cares, RAPP – Relationship Abuse
and Prevention Program, Planned Parenthood, Technical
Career Institute
فصول اللغة :اإلسبانية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نشاطات خارج المقرر الدراسي :نشرات إخبارية ،مجموعات مناصرة التالميذ ،فعاليات
للعائالت ،رحالت استجمامية ،رحالت استكشافية إلى المدن ،مشروعات تطوعية،
معارض ورحالت إلى الكليات ،مباريات كرة السلة بين فريقي الموظفين والتالميذ ،عشاء
العطالت ،عشاء الوحدة

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح :Alfred E. Smith Campus
 YABCهو .East Side House Settlement

النوادي :الشعر ،القيادة ،التعبئة
األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة ،كرة القدم بالراية ،التنس ،كرة البيسبول اللينة
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Christopher Columbus YABC • DBN 11X417
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان925 Astor Avenue :

تتمثل مهمة مركز الحي للبالغين الصغار في المدرسة الثانوية Christopher
 Columbus High Schoolفي تقديم منهج دراسي دقيق ومبتكر لإلعداد للدراسة
الجامعية يسهم في مساعدة التالميذ على اإليفاء بمعايير المدينة والوالية وتمكينهم
من تصور مستقبل غني بالفرص المواتية .بالتعاون مع شريكنا المجتمعي Good
 ،Shepherd Servicesنوفر بيئة يمكن من خاللها لجميع التالميذ أن يحظوا بالدعم
والرعاية التي يحتاجونها بينما يعملون للحصول على دبلومة الشهادة الثانوية ،والتي من
شأنها مضاعفة الخيارات المتاحة أمام التالميذ لاللتحاق بالتعليم العالي والحصول على
وظائف مجزية .نحن نعد تالميذنا للتنافس في ظل سوق عالمية تقودها التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص التالميذ الذين يتلقون خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،نحن نطلب
تقديم نسخة محدثة من برنامج التعليم الفردي (.)IEP

Bronx, NY, 10469
المدرسة المضيفةPelham Preparatory Academy :
الحرمChristopher Columbus Educational Campus :
الهاتف718-944-3689 :
فاكس944-3682 718 :
البريد اإللكترونيJjimenez11@schools.nyc.gov :
موقع الويبwww.cchsyabc.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعليم من أجل العمل،
استشارات عامة للعائالت ،التخطيط للدراسة الجامعية واستكشافها ،استشارات إعالمية،
ورش عمل لإلعداد للوظائف ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،استشارات مهنية ،التخطيط
لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ،تدريس خاص ،التوعية وبأهمية الحضور ،تكليف شخص
رئيسي للمساعدة ،ورش عمل أسبوعية لإلعانات المالية ،مجلس توجيهي للتالميذ.

مترو األنفاق 5 ،2 :إلى Pelham Parkway
الحافلة BX8 :إلى Williamsbridge Road & Astor Avenue; BX12
إلى  Bronxwood Avenue; BX26إلى Allerton Avenue & Boston
 Road; BX39إلى Boston Road & Astor Avenue
جهة االتصال للتسجيلJovana Miranda 718-944-3444, Darkis :
 Rodriguez: 718-944-3500داخلي 3613
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بمسؤول التسجيل لإلطالع على فعاليات
اللقاءات المفتوحة المقبلة أو لتحديد موعد للزيارة .يمكن للتالميذ االتصال بـ Jovana
 ،Mirandaغرفة رقم  ،129على هاتف رقم  718-944-3444من االثنين حتى
الخميس من الساعة  1:00مسا ًء حتى  6:00مسا ًء وأيام الجمعة من الساعة 8:00
صباحً ا وحتى  2:00مسا ًء

مزايا التدريبات العملية الداخليةMorris Park Day Care Center, :
Morningside House, Bronx House, Jacobi Hospital, Hebrew
Home, Morris Pre-School, Law Offices in the Bronx
الشراكاتGood Shepherd Services, Bronx Community College, :
College of Westchester, Monroe College, City Tech, Co-Op
Technical High School
فصول اللغة :اإلسبانية

معلومات القيد والقبول

نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج القيادة ،توجيه التالميذ ،ورش عمل لالستعداد
للعمل ،زيارات إلى الكليات ،معارض توظيف ،معارض للدراسة الجامعية والمسارات
المهنية ،معارض صحية ،عرض لمواهب الرقص والتمثيل المسرحي ،عرض أزياء،
رحالت الستكشاف مدينة نيويورك تشمل المتاحف ،عروض برودواي ،مطاعم

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

النوادي :كرة السلة ،مجلس توجيهي
األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة المختلطة ،الكرة الطائرة ،كرة القدم (األمريكية)
برفع العَلم ،كرة البيسبول اللينة

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_X417.pdf
ً
 42%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Christopher Columbus:
 YABCهو .Good Shepherd Services
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DeWitt Clinton Campus YABC • DBN 10X668
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان100 West Mosholu Parkway South	:
Bronx, NY 10468
المدرسة المضيفةDeWitt Clinton High School :
الهاتف 718-543-1000 :داخلي 1024
الفاكس718-548-0036 :
البريد اإللكترونيvjackso7@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_X668.pdf
 41%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة
بالشراكة مع  ،Good Shepherd Servicesيركز مركز الحي للبالغين الصغار في
المدرسة الثانوية  DeWitt Clinton High Schoolعلى احتياجات التالميذ الذين
تجاوزوا السن المعتاد ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية .يتمثل هدفنا
في توفير بيئة أكاديمية واجتماعية ثرية وتعاونية وآمنة تعزز التعليم بما يسمح للتالميذ
الحصول على شهاداتهم الثانوية واكتساب المهارات الالزمة ليصبحوا أعضاء فاعلين في
مجتمعاتهم ..وسعيًا لتحقيق هذا الهدف ،قمنا بتصميم منهج دراسي صارم قائم على أعلى
المعايير ويرتكز على التلميذ بصفة رئيسية والذي بمقدوره الحفاظ على اهتمام التالميذ
والمواظبة على الحضور إلى المدرسة بانتظام .عالوة على ما سبق ،نحن نضاعف الفرص
المواتية لنجاح التالميذ من خالل ما نعقده من شراكات .يتم تعيين كل تلميذ إلى مستشار
أكاديمي ومعاون والذي يعمل على توجيه التالميذ ومراقبة التقدم الذي يحرزونه ويقيم
عالقات اجتماعية قوية مع عائالت التالميذ.

مترو األنفاق 4 :إلى  Mosholu Parkway; B, Dإلى Bedford Blvd
الحافلةBx1, Bx10, Bx16, Bx2, Bx26, Bx28, Bx34, BxM3, BxM4 :
جهة االتصال للتسجيل ,Veronica Jackson :الوكيلة
المدير(ة) 718-543-1000 :داخلي 1024
معلومات اللقاءات المفتوحة :يرحب بزيارة التالميذ إلى مركز الحي للبالغين الصغار من
االثنين حتى الخميس في غرفة  102من الساعة  1:00م حتى  7:30م أو أيام الجمعة
من الساعة  8:00ص حتى  3:00م .يمكن كذلك للتالميذ مراسلتنا بالبريد اإللكتروني
 vjackso7@schools.nyc.govأو االتصال على هاتف رقم 718-543-1000
داخلي 1024

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلون للحصول على :استشارت فردية
وجماعية ،استكشاف المسارات المهنية (بما يشمل إعداد السيرة الذاتية وورش عمل
لالستعداد للوظائف) ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،إحاالت إلى وكاالت خارجية،
التخطيط لمرحلة ما بعد الثانوي ،اإلعداد لخوض اختبار  ،SATبرنامج تدريب جامعي
وتقني ،التخطيط للدراسة الجامعية واستكشافها (بما يشمل زيارات/جوالت بالكليات،
الدعم فيما يخص الحصول على اإلعانات المالية وتقديم طلبات االلتحاق بالكليات) رحالت
وفعاليات لبناء المجتمع.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتGood Shepherd Services :
فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :جوالت بالكليات ،رحالت ميدانية ،رحالت تحفيزية،
فعاليات احتفالية ،مجموعات للرجال والسيدات.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة للبنين

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Dewitt Clinton YABCهو
.Good Shepherd Services
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Herbert H. Lehman YABC • DBN 08X408
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان3000 East Tremont Avenue	:
Bronx, NY 10461
المدرسة المضيفةHerbert Lehman High School :
الهاتف718-904-4280 :
فاكس718-904-5070 :
البريد اإللكترونيmsmallh@schools.nyc.gov :
موقع الويبwww.lehmanyabc.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

يقوم  Herbert H. Lehman YABCبالشراكة مع العائالت وEast Side
 House Settlementبتوفير إلى التالميذ بيئة تعليمية ثرية بالتحديات األكاديمية
والدعم االجتماعي تفي بجميع احتياجات تالميذنا .يشجع هذا المناخ الثري التالميذ على
المشاركة ويتيح لهم النجاح وتحقيق أهدافهم على صعيد الدراسة الثانوية وما بعد الثانوية.
مجتمع المدرسة مكرس تمامًا لتقديم برنامج أكاديمي مركز يعزز من فرص نجاح التالميذ
والتوقعات العالية واإلبداع وتنمية سمات المواطنة اإليجابية.
خدمات المنظمات المجتمعية :يؤمن موظفو East Side House Settlement
في  Lehman YABCإنه مع توفير سبل الدعم الالزمة سيكون في مقدور جميع تالميذ
مركز الحي للبالغين الصغار ( )YABCتحقيق كافة األهداف التي وضعوها ألنفسهم،
بل وتجاوزها كذلك .يدعم برنامج  The East Side Houseاألهداف األكاديمية
والشخصية والمهنية وما بعد الثانوية لجميع تالميذ  ،YABCبحيث يتسنى لهم أن يصبحوا
عناصر مستقلة وناجحة وإيجابية في مجتمعاتهم .تتضمن الخدمات التوعية بالحضور
والدعم ،نوادي ومجموعات للمشاركة ،رحالت ،خطباء خارجيين ،التخطيط لمرحلة ما
بعد الثانوي ،مساعدات مالية لرسوم التقديم ،المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والتخطيط
للمسارات المهنية ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،ورش عمل للتنمية المهنية ،المساعدة
في إيجاد وظيفة ،خدمات الدعم االجتماعي وسبل إضافية للدعم الشخصي والمالي حسبما
تقتضي الحاجة.

مترو األنفاق 6 :إلى محطة Westchester Square-East
Tremont Avenue
الحافلة BX8, BX9, BX40, BX42 :إلى Westchester Square & East
Tremont Avenue
جهة االتصال المعنية بالتسجيل ,Martin Smallhorne :وكيل المدرسة:
 ,Hiedi Sheffer ;718-904-4280مدير East Side House
Settlement Program : 917-863-0142
معلومات اللقاءات المفتوحة :تقام جوالت بالمجمعات التعليمية من االثنين حتى الخميس
من الساعة  4:00م إلى  8:00م.

مزايا التدريبات العملية الداخليةEast Side House Settlement, Allstate, :
Pena & Kahn Law Firm, American Awning & Sign Co., Alex
Family Group Daycare, 1800fixit.com, New York Botanical
Gardens, Westchester Square Arts Alliance, Jacobi Medical
Center, Personal Touch Homecare, Bremi, Inc.

معلومات القيد & معلومات القبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على األقل معتمدة للتخرج
من المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتEast Side House Settlement, CUNY, Montefiore :
Medical Center, Workforce1, Castle Hill Library, Lehman TV,
College Goal NY
فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج التدريب العملي من التعلم من أجل العمل،
فعاليات خدمة المجتمع ،جوالت في متاحف مدينة نيويورك ومعالمها الثقافية ،جوالت
مسائية في الكليات ،عروض برودواي ،فعاليات رياضية احترافية ،حفلة التخرج ،أسبوع
الروح المدرسية ،فريق كرة السلة،مسابقة كرة السلة  3على  ،3حفالت شواء وكرنفاالت
مدرسية

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X408.pdf

النوادي :الشطرنج( Enlighten ،للرجال) ،تمكين المرأة ،نادي صلصا ،نادي
الخريجين ،مجموعة مناقشات الموضوعات الحيوية ،نادي الكتاب ،شطرنج ،المناظرة،
الكتاب السنوي ،اإلعالم الرقمي وصناعة األفالم ،تصميم مواقع اإلنترنت ،خدمة المجتمع،
حكومة التالميذ

 49%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

األلعاب الرياضية االستجمامية :يوجا ،الرقص ،كرة السلة ،كرة العلم األمريكية،
كرة القدم

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Herbert H. Lehman High
 School YABCهو .East Side Settlement House
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The YABC at James Monroe Campus • DBN 12X428
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1300 Boynton Avenue :
Bronx, NY 10472
المدرسة المضيفةMetropolitan Soundview High School :
الحرمJames Monroe Educational Campus :
الهاتف718-860-8287 :
فاكس718-893-3262 :
البريد اإللكترونيcshabazz@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

إن مركز الحي للبالغين الصغار في  James Monroe Campusإلى جانب
العائالت ومنظمتنا المجتمعية ،Good Shepherd Services ،جميعنا مكرسين
لتوفير للتالميذ بيئة قادرة على دعمهم ورعايتهم وإثرائهم .نحن نسعى من خالل هذا
النموذج إلى تمكين التالميذ من السعي وراء التعلم على مدار حياتهم .نحن نقدم منهج
تعليمي يتسم بالصرامة واالبتكار واالستناد على المشروعات العملية ،والذي يهدف بصفة
رئيسية إلى معاونة التالميذ على استيفاء جميع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية.
نحن نقدم فرص التعلم من خالل فصول عبر اإلنترنت خالل أيام الدراسة أو عطالت
نهاية األسبوع ،عالوة على خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية والتالميذ ذوي اإلعاقات .نحن
نحرص على مشاركة اآلباء ونقدم خدمات اجتماعية وإحاالت نفسية تسهم في تحسين جودة
حياة العائالت.

مترو األنفاق 6 :إلى محطة Elder Avenue
الحافلة BX4 :إلى Boynton & Westchester Avenues; BX27
إلى  Boynton Avenue; BX36إلى E. 174th Street & Bronx
River Avenue
جهة االتصال للتسجيلCathy Ayoub: 718-860-8187 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نتبنى سياسة القبول المفتوح ،حيث نرحب بزيارات
التالميذ وعائالتهم من االثنين حتى الخميس خالل ساعات الدراسة ويوم الجمعة من
الساعة  03:00إلى  6:00م.

تقوم منظمتنا المجتمعية ،Good Shepherd Services ،بتوفير ما يلي
للتالميذ :برنامج التعلم من أجل العمل ،تكليف شخص رئيسي للمساعدة ،استشارات فردية
وجماعية ،دعم أكاديمي ،التخطيط للدراسة الجامعية والتعرف عليها (بما يشمل المساعدة
في تقديم طلبات االلتحاق بالكليات ،الحصول على اإلعانات المالية ،زيارات وجوالت
إلى الكليات) ،التخطيط لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ،تدريبات عملية مدفوعة األجر،
التخطيط للمسارات المهنية وتطوير قوى العمل (بما يشمل ورش عمل لكتابة خطابات
التقديم والسيرة الذاتية ومحاكاة المقابالت الشخصية) ،اجتماعات مجتمعية شهرية،
ورش عمل حول فض المنازعات ،مهارات اتصاالت فعالة وأخالقيات العمل ،العالقات
االجتماعية الصحية ،العنف األسري ،المساعدات القانونية ،الهجرة.

معلومات القيد والقبول

مزايا التدريبات العملية الداخليةBronx Suspension Center, Sonia :
Sotomayor Community Center, YMCA, Armory Dog and Cat
Hospital, Bronx River Community Center, Sharon Baptist
Daycare, South Bronx Concern Citizens

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية.
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتGood Shepherd Services, Health Department, :
Planned Parenthood, Covenant House, Neon Program,
BEOC, Civilian Complaint Board, Bronx Works,YMCA,
Y-Roads, Moody’s, Facebook, Google, ACCESS‑VR, Bronx DA
Office, Henkels and McCoy, Year-Up

األداء

فصول اللغة :اإلسبانية والفرنسية

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X428.pdf/2015-16/
 67%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :أنشطة قائمة على المشروعات خارج الموقع ،أنشطة
خارجية اجتماعية ،جوالت تاريخية في فيالدلفيا وبوسطن ،رحالت وفعاليات تحفيزية،
أسبوع الصحة والعافية ،Future Focus College and Career Day ، ،فريق
كرة السلة ،أنشطة داخلية.
النوادي :الشعر ،Survivor’s Forum ،مجموعة الرجال والسيداتV‑Day ،
األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح James Monroe Educational
 Campus YABCهو .Good Shepherd Services
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John F. Kennedy YABC • DBN 10X504
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان99 Terrace View Avenue	:
Bronx, NY 10463
المدرسة المضيفةBronx Theatre High School :
الحرمJohn F. Kennedy Educational Campus :
الهاتف 718-817-7400 :داخلي 6104
الفاكس718-329-0433 :
البريد اإللكترونيJBarron4@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_X504.pdf
 58%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة
تم تصميم  ,The Kennedy Campus YABCبالشراكة مع Good
 ،Shepherd Servicesلخدمة التالميذ األكبر س ًنا الذين قد يكون لديهم مسؤوليات
عائلية أو وظيفية حالت دون استكمالهم الدراسة الثانوية في اإلطار الزمني التقليدي.

مترو األنفاق 1 :إلى محطة  225 th Streetأو 231st Street
الحافلة BX1, BX20 :إلى  West 231st Street; BX7إلى West 225th
 Street & Marble Hill; BX9إلى Kingsbridge Road & West 225th
 Street; BX10إلى West 231st Street & Tibbett Avenue
جهة االتصال للتسجيل ,James Barron :الوكيل على هاتف رقم 718-817-7470
أو  ,Jennifer Rodriguez-Irizarryمدير Good Shepherd Services
 Directorعلى هاتف رقم  718-817-7400داخلي 1385
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ االتصال بمكتب Good Shepherd
 Servicesعلى هاتف رقم  718-817-7400داخلي  1385لتحديد موعد
للزيارة أو القيام بجولة.

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلون للحصول على :تدريبات عملية
مدفوعة األجر ،ورش عمل لإلعداد للوظائف ،استكشاف المسارات المهنية المتاحة،
رحالت ميدانية ،تنمية مهنية ،معاون للشباب ،التعامل مع كل حالة على حدة ،استشارات
جماعية ،إحاالت إلى وكاالت خارجية ،جوالت مسائية بالجامعات ،رحالت نهارية إلى
الكليات المحلية ،ورش عمل تعليمية ،خدمات إحالة ،التدريب على المهارات الحياتية،
إعداد وكتابة السيرة الذاتية ،مقابالت صورية ،فريق عاملين ثنائي اللغة (األسبانية)
مزايا التدريبات العملية الداخليةBurlington Coat Factory, Jewish Home :
Care, Schervier Nursing Home, Children’s Learning Company,
Kidville Riverdale, Nicholas Cardell, Book Culture, Kingsbridge
.Heights Community Center, Riverdale YM & YWHA

معلومات القيد والقبول

الشراكاتColumbia Presbyterian, Mt. Sinai, FDNY, :
Roundabout Theater, Van Cortlandt Park Forest
Restoration, NY Cares, SUNY Binghamton

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون لديه ما ال يقل عن  17وحدات دراسية معتمدة للتخرج من المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجلس التالميذ ،جمعية شرفية ،التصوير الفوتوغرافي،
تصوير الفيديو ،مؤسسات تجاريةStudents Against Drunk Drivers ،
 .(SADD), Driver’s Edبرنامج
األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة المختلطة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح John F. Kennedy YABCهو
.Good Shepherd Services
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Walton Campus YABC • DBN 10X503
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان2780 Reservoir Avenue:
Bronx, NY 10468
المدرسة المضيفةHigh School for Teaching and the Professions :
الحرمWalton Educational Campus :
الهاتف ,718-329-7380 :داخلي ;3012
البريد اإللكترونيtlopez3@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_X503.pdf
 44%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة
بالتعاون مع شريكنا المجتمعي  ،Good Shepherd Servicesيوفر برنامجنا
للتالميذ الفرصة المواتية للحصول على دبلومة الشهادة الثانوية في بيئة مساندة تحث على
العمل األكاديمي الصارم .كما يتم منح التالميذ نظام دعم اجتماعي يعني بمراقبة التقدم
الذي يحرزونه ويقدم لهم االستشارات الجامعية والمهنية ،والتدريبات العملية وورش عمل
لالستعداد للعمل.

مترو األنفاق D, 4 :إلى محطة Kingsbridge Road
الحافلة BX1, BX2 :إلى  Grand Concourse; BX20إلى Kingsbridge
 Road; BX26, BX28إلى ;Jerome Avenue & Kingsbridge Road
 BX38إلى University & Riverdale Avenues
جهة االتصال للتسجيل ,Jesus Hernandez :مدير البرنامجGood ,
 ,Shepherd Services: 718-329-7380داخلي  3222أو 3221
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ االتصال بالسيد Jesus Hernandez
لتحديد موعد للزيارة و/أو القيام بجولة.

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :التعلم من أجل العمل ،مستشار مساند،
استشارات فردية وعائلية وجماعية ،التدخل والتوسط لحل األزمات ،اإلحاالت الخارجية،
المساعدة في البحث عن عمل ،كتابة السيرة الذاتية ،استشارات/استكشاف المسارات
المهنية المتاحة (بما يتضمن البحث عن كلية مناسبة لمهنة محددة) ،معارض للكليات،
المساعدة في تقديم طلبات االلتحاق إلى الكليات واستكمال استمارات اإلعانات المالية،
برنامج ( Summer Bridgeمساعدة أكاديمية الجتياز اختبار  ،)CUNYالتدريب على
كتابة المقاالت الجامعية ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،ورش عمل لالستعداد للعمل،
استشارات النظراء (يتعلم التالميذ من خاللها مهارات القيادة واإلصغاء لآلخرين وحل
المشكالت)

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون لديه ما ال يقل عن  17وحدات دراسية معتمدة للتخرج من المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتGood Shepherd Services, Bronx Community College :
فصول اللغة :اإلسبانية
النوادي خدمات تطوعية ،حكومة التالميذ ،رحالت استجمامية ،رحالت تعليمية ،فعاليات
خيرية (التطوع في مطبخ للطعام ،مسيرات  ،)AIDSحفلة التخرج ،رحلة مدرسية لتالميذ
الصفوف األخيرة ،رحالت استجمامية (واشنطن العاصمة ،نزهة على مستوى المدرسة)،
احتفال لمنح الجوائز في يونيو/حزيران ،التخرج في فبراير/شباط ويونيو/حزيران.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة ،كرة البيسبول اللينة ،الكرة القدم

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Walton Campus YABCهو
.Good Shepherd Services
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Bronx Pathways to Graduation/Referral Center at Bronx Regional High School
للقيد في برنامج مسارات التخرج (والمعروف ساب ًقا باسم  ،)GED® Plusيتعين على التالميذ أوالً زيارة مركز إحالة
لبدائل المدارس الثانوية .في مركز اإلحالة ،سوف يلتقي التالميذ بمستشار اإلحالة وجهًا لوجه ،حيث يطلعهم على نبذة
حول الخيارات المتاحة لهم ويناقش معهم تاريخهم األكاديمي وأهدافهم المستقبلية وسبل الدعم اإلضافية التي يحتاجونها.
يقوم مستشارو اإلحالة بقيد التالميذ في برنامج مسارات التخرج عند مالءمة ذلك.
مراكز اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية تقدم النصح بشأن بدائل المدارس الثانوية وتساعد التالميذ على القيد في البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية ،إذا تالءم ذلك ،وتدلهم على سبل الدعم ذات
الصلة المتاحة (مثل رعاية األطفال ،االستشارات ،عالج إدمان المخدرات) يتعين عليك زيارة مركز إحالة إذا كان عمرك أقل من  21عامًا وتقيم في مدينة نيويورك ولم تحصل على دبلومة
المدرسة الثانوية إال إنك مازالت ترغب في استئناف دراستك وتحتاج إلى مزيد من المساندة إلعادة التواصل مع المدرسة .يمكن أن تساعدك مراكز اإلحالة فيما يلي:
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك تلميذ تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
•التخطيط للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية أو القيد في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لخدمات مثل رعاية األطفال أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

Bronx Pathways to Graduation Hub/Referral Center at Bronx
Regional High School
معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1010 Rev. James Polite Avenue :

برنامج مسارات التخرج يعد التالميذ للحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية (والتي
عرفت ساب ًقا باسم اختبار تطوير التعليم العام (® )GEDومتابعة الطريق لاللتحاق بالجامعة
و/أو أحد المسارات المهنية .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا
اختيار المشاركة في برنامج بدوام كلي أو دوام جزئي .التالميذ البالغون من العمر 17
عامًا يمكنهم القيد فقط بتصريح من األب أو الوصي .يتم اتخاذ القرار النهائي لكل حالة
على حدة .يوجد في برونكس مركز واحد فقط لبرنامج مسارات التخرج له العديد من
المواقع الفرعية.

الهاتف 718-518-3320 :الفاكس718-518-4009 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر جزئيًا
مترو األنفاق 5 ,2 :إلى Prospect Avenue
الحافلة Bx4 :إلى ;3rd Avenue; Bx6 to Prospect Ave./E.163rd St
;Bx15 to 3rd Ave/E. 163rd St; Bx17 to Prospect Ave./E. 165th St
Bx21 to Boston Rd/E.165th St; Bx35 to E. 169th St./Tiffany St.

معلومات القيد والقبول
للقيد في البرامج المعادلة للمدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ:
•تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا (أو  17عامًا مع ظروف مخففة ،وموافقة
األب/الوصي ،وموافقة المدير)
•زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية لحضور مقابلة تمهيدية
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Bronx Pathways to Graduation Satellite Locations
مواقع فروع برنامج مسارات التخرج في برونكس البرامج النهارية بنظام الدوام الكامل
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-518-3320

1010 Rev. James Polite Avenue
Bronx, NY 10459

/مركز برنامج مسارات التخرج في برونكس
Bronx Regional مركزاإلحالة في المدرسة الثانوية
High School
 تعليم اإلنكليزية:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
 اإلسبانية:)؛ برنامج التعليم انتقالي مزدوج اللغةESL( كلغة ثانية
: *• تعلم القراءة والكتابة مبكرً ا

718-794-7066

1980 Lafayette Avenue, RM 218,
Bronx NY 10473

Pathways to Graduation at Adlai Stevenson HS

718-731-6360
718-530-7011
718-590-5793
718-289-5852

2038 Davidson Avenue, Bronx
NY 10453
1666 Bathgate Avenue, Bronx
NY 10457
st
198 E. 161 Street, 1st Fl
Bronx, NY 10451

Pathways to Graduation at Bronx Educational
Opportunity Center

2155 University Avenue
Gould Residence Hall, Room 512
Bronx, NY 10453

Pathways to Graduation at Bronx Community College
Future Now

Pathways to Graduation at Argus

Pathways to Graduation at Bronx NeON

424 East 147th Street, 4th Floor,
Bronx NY 10455
1522 Southern Boulevard, Bronx
NY 10460
1732 Davidson Avenue
Bronx, NY 10453

Pathways to Graduation at the Children’s Aid Society

2982  داخلي,718-543-1000

100 West Mosholu Parkway South,
Bronx, NY 10468

 المدينةDeWitt Clinton برنامج مسارات التخرج في
 برنامج التعليم:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
 اإلسبانية:االنتقالي مزدوج اللغة

718-583-1765

2007 Mapes Avenue
Bronx, NY 10460

Mary Mitchell برنامج مسارات التخرج في
Family & Children’s Center
 تعليم اإلنكليزية:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
 اإلسبانية:)؛ برنامج تعليم مزدوج اللغةESL( كلغة ثانية

718-519-4816

3424 Kossuth Avenue, 14th Floor
Bronx, NY 10467

Pathways to Graduation at North Central
Bronx Hospital

718-450-8466

1614 Walton Avenue
Bronx, NY 10452

Pathways to Graduation at New Settlement
Apartments II

629  داخلي,718-466-3600

55 East 175th Street
Bronx, NY 10453

Pathways to Graduation at Project Ready

113  داخلي929-888-9535

901 East Tremont Avenue,
Bronx NY 10460

Pathways to Graduation at Workforce 1 at
West Farms

3540  داخلي929-285-3200
718-589-4441
718-299-5926

Pathways to Graduation at Bronx Youth Center

Pathways to Graduation at Davidson Avenue

مواقع فروع برنامج مسارات التخرج في برونكس البرامج المسائية بدوام جزئي
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-794-7066

1980 Lafayette Avenue, Rm 218
Bronx NY 10473

Pathways to Graduation Evening Program
at Adlai Stevenson

718-518-3320

1010 Reverend James Polite Ave
Bronx NY 10459

Pathways to Graduation Evening Program
at Bronx Regional

2982  داخلي,718-543-1000

100 W Mosholu Pkwy S, rm 298
Bronx NY 10466

Pathways to Graduation Evening Program
at DeWitt Clinton

718-518-3320

3000 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10461

Pathways to Graduation Evening Program
at Lehman High School
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Bronx LYFE Program Site Directory

يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم (Living for the Young Family through Education (LYFE
خدمات رعاية أطفال ودعم مجانية لمساعدة التالميذ اآلباء على مواصلة طريقهم نحو التخرج
فقط التالميذ المقيدون حاليًا ويحضرون مدرسة عامة أو برنامج في مدينة نيويورك يمكنهم االستفادة من خدمات رعاية األطفال المقدمة من برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( .)LYFEإذا كانت مدرستك ال توفر برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEأو إذا كان البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به كامل العدد،
عليك البحث عن موقع آخر للبرنامج يكون من األسهل عليك التردد عليه أثناء توجهك إلى المدرسة .يمكنك االتصال بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر الشابة
خالل التعليم ( )LYFEعلى هاتف رقم  212-609-8520أو بمركز اإلحالة في الحي الذي تقيم فيه لمساعدتك.
مواقع توافر البرنامج

أرقام االتصال

العنوان

المواصالت العامة

Theodore Roosevelt Educational
Campus (Belmont Preparatory
)High School

500 East Fordham Road
Bronx, NY 10458

 ,718-733-4559داخلي 776
212-609-8531

مترو األنفاق D :إلى محطة
()Fordham Road
الحافلةBX9, BX15, ,62 ,61 ,60 :
BX55

William Howard Taft Educational
Campus

240 East 172nd Street
Bronx, NY 10457

 ,718-410-4060داخلي 5234
 ,718-410-4000داخلي 5006

مترو األنفاق B, D :إلى محطة
()170th Street
الحافلةBX32, BX1, BX2 :

Performance Conservatory
High School

1619 Boston Road
Bronx, NY 10472

718-991-0860

مترو األنفاق 2 :إلى محطة
()174th Street
الحافلةBX21, BX19 :

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 1st Floor
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-842-0591

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى
Intervale Avenue
الحافلةBX17, BX6, BX4 :

Bronx Regional High School

1010 Reverend James A.
Polite Avenue, 3rd floor,
Bronx, NY 10459

718-378-0405
718-378-0404

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى
Intervale Avenue
الحافلةBX6 :

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu
Parkway
South Bronx, NY 10468

 ,718-543-1000داخلي  1721أو
1140

مترو األنفاق 4 :إلى محطة
()Bedford Park Boulevard
الحافلةBX1, BX2, BX28 :

James A. Monroe Educational
Campus

1300 Boynton Avenue
Bronx, NY 10472

718-860-8160
718-860-8116

مترو األنفاق 6 :إلى محطة
()Elder Avenue
الحافلةBX4, BX27, BX36 :

Jane Addams High School for
Academics & Careers

900 Tinton Avenue
Bronx, NY 10456

 ,718-292-4513داخلي  5262أو
5272

مترو األنفاق 5 ,2 :إلى
Prospect Avenue
الحافلةBX6 :

Morris Educational Campus
)(School for Excellence

1110 Boston Road
Bronx, NY 10456

 ,718-860-2510داخلي 1273
718-378-7207

مترو األنفاق 5 :إلى Dyre Ave
الحافلةBX21 :

South Bronx Educational Campus

701 Saint Ann’s Avenue
Bronx, NY 10455

718-993-6357

مترو األنفاق 4 :إلى محطة
()Burnside Avenue
الحافلةBX3, BX40 :
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Aspirations High School • DBN 23K646
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1495 Herkimer Street :
Brooklyn, NY 11233

تعمل المدرسة الثانوية  ،Aspirations High Schoolبالتعاون مع
The Child Center of NY and the Sports and Arts In School
 ،Foundationعلى إعداد الشباب لخوض رحلة الدراسة الثانوية وما بعدها .نحن
مجتمع تعليمي صغير نستغل حجما هذا إلقامة عالقات وثيقة مع جميع التالميذ داخل
الفصل وخارجه .داخل الفصل ،يتاح للتالميذ الوقت الكافي الستيعاب ما يتعلمونه
ويبرهنون على فهمهم للمواد الدراسية .أما خارج الفصل ،نقدم برامج شاملة لتعزيز النمو
الشخصي للتالميذ بينما ينتقلون إلى مرحلة الشباب على نحو صحي وسليم ،ليحصلوا
على دبلومة المدرسة الثانوية ويكتسبون المهارات والخبرات الالزمة لصياغة الحياة التي
يريدون عيشها بعد الدراسة الثانوية.

الهاتف718-498-5257 :
الفاكس718-498-5264 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيAspire.to.Dream.1495@gmail.com :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K646 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق A, C, J, L, Z :إلى محطة Broadway Junction
(شرق نيويورك)

البرامج :التعلم من أجل العمل ،مدرسة مسائية ومدرسة يوم السبت،
 ،College Now @Medgar Evers Collegeتدريبات عملية مدفوعة األجر،
اإلعداد لخوض اختبارات ريجنت

الحافلة B20, B25, B83, B56 :إلى Fulton Street & Van Sinderen
 Avenue; B12إلى  Alabama Avenue; B44إلى & Liberty Avenue
Van Sinderen Avenue

الشراكاتThe Child Center of New York, Sports and Arts In :
School Foundation, ENACT, MIC Women’s Health Clinic and
G.I.A.N.T. Thinking

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ الجلسات التعريفية
أو لتحديد موعد للزيارة.

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجلس التالميذ ،فريق الرقص اإليقاعي/الرقص ،فنون
الطهي ،معرض فني ،قيادة النظراء ،خدمة المجتمع ,صحيفة المدرسة ،برامج تمكين
الرجال والنساء ،ندوات لإلعداد للعمل ،ورش عمل للتنمية المهنية وكتابة السير الذاتية،
رحالت إلى الكليات

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية.

األلعاب الرياضية :كرة السلة للبنين

إجمالي عدد الطالب236 :

معلومات القبول

األداء

•يجب أن يبلغ المتقدمين  16عامًا فأكثر وأن يكونوا قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة
عام واحد على األقل.

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_K646.pdf

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :من يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين أول،
ديسمبر/كانون أول ،فبراير/شباط

المنهج الدراسي :جيد

•للتقدم :اتصل بمنسق شؤون أولياء األمور في المدرسة أو المدير المساعد لـ
 ،The Child Center of NYللفحص المبكر وتحديد موعد للقبول.

التعليم :قيد التطوير

تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير

•يتعين على التالميذ تقديم شهادات المدرسة الثانوية الحالية ،وسجل الحضور ،وسجل
التطعيمات ،وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد).

التطلعات العالية :جيد

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة في غضون  3إلى  4أيام بعد حضور
جلسة توجيهية.

التعاون مع المعلمين :قيد التطوير

 75%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Aspirations High School
هو .The Child Center of NY
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Bedford Stuyvesant Preparatory High School • DBN 13K575
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان832 Marcy Avenue :
Brooklyn, NY 11216

نحن نؤمن في المدرسة الثانوية Bedford Stuyvesant Preparatory High
 Schoolبأهمية تعزيز بيئة من الدعم والتشجيع المتواصلين .يهدف مجتمع المدرسة إلى
رفع مستوى التحصيل األكاديمي لتالميذنا .يعمل الموظفون واآلباء والتالميذ على تحقيق
ذلك من خالل المشاركة في أنشطة تعليمية ترتبط بالعالم الواقعي وتدعم تمكين التالميذ،
وكذلك عن طريق صقل المهارات األكاديمية التي تساعد التالميذ على تحقيق أعلى
المعايير على مستوى الوالية والدولة.

الهاتف718-622-4310 :
الفاكس718-398-4381 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيkjackson32@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.bsphs.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/13/K575

البرامج :اليوم الممتد ،أكاديمية صيفية ،خدمات استشارية ،برنامج فنون الطهي ،برنامج
رعاية األسر الشابة خالل التعليم Living for the Young Family through
) Education (LYFEفي مبنى المدرسة ،جدول فصل دراسي من ثالثة أشهر.

تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق A, C :إلى محطة  Nostrand Avenue; Gإلى محطة
Bedford-Nostrand Avenues

الشراكاتTeen Choice, Bedford Stuyvesant Restoration Corp. :
Medgar Evers College

الحافلة B26 :إلى  Halsey & Marcy Avenue; B44إلى & Nostrand
 Marcy Avenue; B25إلى  Nostrand & Fulton Avenue; B52إلى
Marcy & Gates Avenue

نشاطات خارج المقرر الدراسي :تدريس النظراء الخاص ،حكومة التالميذ ،قيادة الفتيات،
قيادة الفتيان ،مجلة القراءة والكتابة ،دراما ،رحالت إلى الكليات ،رحالت متنوعة بما فيها
عروض برودواي

معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ االتصال بالمدرسة لتحديد موعد للقيام بجولة.

النوادي :نادي الكتاب ،ننادي الكروشيه

القيد

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

معلومات القبول

إجمالي عدد الطالب122 :

•تعتمد مدرسة  Bedford Stuyvesantسياسة القبول المفتوح حيث تقبل
التالميذ على مدار العام بداية من كل فصل دراسي .القيد مفتوح أمام تالميذ المدارس
الثانوية البالغين من العمر  16عامًا فأكثر ولديهم  8وحدات دراسية على األقل.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K575.pdf

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يوليو/تموز  -أكتوبر/تشرين أول (لجميع عمليات
القبول) نوفمبر/تشرين ثاني (لعمليات القبول في  -ديسمبر/كانون أول) ،ومارس/
آذار (لعمليات القبول في مارس/آذار)

المنهج الدراسي :جيد

•للتقدم :اتصل بمنسق شؤون أولياء األمور ما بين الساعة  9ص و 3م لتحديد موعد
والحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة .نرحب بالزيارات كذلك ،إال إنه قد يلزم
إجراء زيارة ثانية إذا كانت هناك مستندات غير موجودة و/أو عدم حضور وصي.

التعليم :جيد

تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•يتعين على التالميذ اصطحاب أب/وصي أثناء المقابلة ،وتقديم شهادة درجاتهم،
وسجل التطعيمات وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد) وRISA
(تقرير حضور التلميذ).

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :جيد

 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•عادة ما يتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في البرنامج في نفس اليوم ،على شريطة
تقديم جميع المستندات المطلوبة.
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Brooklyn Academy High School • DBN 13K553
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان832 Marcy Avenue:
Brooklyn, NY 11216

بالتعاون مع شريكنا المجتمعي  ،CAMBAتعمل  Brooklyn Academyعلى تعزيز
أعلى المعايير والتفوق .نحن مدرسة صغيرة نقدم بيئة تعليمية ثرية وآمنة .جميع التالميذ
الملتحقين بمدرسة  Brooklyn Academyتتوافر لهم مجموعة متنوعة من الخيارت
التي تتيح لهم تحقيق النجاح المنشود ،بما يشمل تدريبات عملية بعد انتهاء اليوم الدراسي،
دروس خاصة مسائية ،فصول أيام السبت لإلعداد الختبار ريجنت ،التوجيه والتعاون
فيما يخص الدراسة الجامعية .يعد تالميذنا جزء رئيسي من مجتمع مدرستنا وهم أعضاء
فاعلون في حكومة التالميذ وهم كذلك يشكلون فريق القيادة المدرسية

الهاتف4237 718-857 :
الفاكس1909 718-399 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيCHall@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K553 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق A, C :إلى محطة ;Nostrand Avenue
Bedford-Nostrand Avenues

G

البرامج :التعلم من أجل العمل( College Now, College Prep ،بما يتضمن
معارض داخلية للكليات ورحالت إلى الجامعات) ،برنامج Liberty Partnership،
iLearn

إلى محطة

الحافلة B26 :إلى  Halsey & Marcy Avenue; B44إلى & Nostrand
 Marcy Avenue; B25إلى  Nostrand & Fulton Avenue; B52إلى
Marcy & Gates Avenue

الشراكاتCAMBA, New York University, Mercy College Atlantic :
Theatre Company, Omega Psi Phi, Brownstoners of Bedford
Stuyvesant

معلومات اللقاءات المفتوحة :نرحب باآلباء/األوصياء والتالميذ لزيارة المدرسة
ما بين الساعة  8ص و 3م .لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ Lynette
( Cunninghamمنسقة شؤون أولياء األمور)  ,718-857-4237داخلي 434
أو  LCunningham4@schools.nyc.govأو ( David Asheالوكيل)
 718‑857‑4237,داخلي  424أو .AGerste@schools.nyc.gov

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مقررات لإلعداد الختبارات ريجنت ،تدريبات عملية
داخلية ،تدريس خاص بعد اليوم الدراسي ،برنامج مدرسة بعد الظهيرة ،عروض للمواهب،
معرض فني

القيد

النواديYoung Men & Women’s Groups, Step :

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك الذين تتراوح أعمارهم من
 16إلى  21عامًا.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات ،المضمار المشترك،

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

كرة السلة للرياضات المدرسية

فصول اللغة :لغة اإلشارة األمريكية ،اإلسبانية

معلومات القبول

إجمالي عدد الطالب169 :

•تقبل  Brooklyn Academyالتالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر والذين
اجتازوا اختبار واحد على األقل من اختبارات ريجنت وحصلوا على ما ال يقل عن
 10وحدات دراسية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K553.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :من أغسطس/آب حتى أكتوبر/تشرين أول ومن
يناير/كانون ثاني
•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة للترتيب إلجراء مقابلة شخصية أو تفضل بالزيارة
ما بين الساعة  9ص و 2:30م يجب حضور الطالب برفقة ولي األمر/الوصي.

التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•يتعين على التالميذ تقديم نسخة من شهادة حديثة ،RISA ،وسجل التطعيمات وإثبات
لعنوان محل اإلقامة وبرنامج التعليم الفردي المحدث (إن تواجد).

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور إتمام عملية التوجيه.

التعاون مع المعلمين :جيد
ً
 63%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح
 Brooklyn Academy High Schoolهو.CAMBA
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Brooklyn Bridge Academy • DBN 18K578
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان6565 Flatlands Avenue :
Brooklyn, NY 11236

تعد مدرسة ) ،Brooklyn Bridge Academy (BBAبالشراكة مع ،CAMBA
مجتمع تعليمي صغير مخصص للتالميذ الذين تغيبوا أو انقطعوا عن الحضور إلى
المدرسة الثانوية .يشتمل برنامجنا الشامل على جدول أكاديمي ثري بالتحديات يضاعف
عدد الوحدات الدراسية التي يمكن للتلميذ الحصول عليها ويعده الجتياز اختبارات ريجنت.
يشارك موظفو المدرسة ويدعمون التالميذ التخاذ اختياراتهم بشان دراستهم وحياتهم
بناء على علم ومعرفة ،وذلك من خالل إتاحة الفرص للتشاور ،والحصول على الرعاية
الصحية والدعم المهني .ومن خالل الشراكات :تقدم مدرستنا بيئة ثرية تتناسب مع
احتياجات كل تلميذ مع مستوى عالي من التوقعات للتالميذ البالغين من العمر  16عامًا
فأكثر ويلتزمون بالحصول على دبلومة المدرسة الثانوية.

الهاتف718-968-1689 :
الفاكس718-968-1678 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيMJeanPa@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K578 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 5 ,2 :إلى محطة ;Brooklyn College-Flatbush Avenue
 Lإلى محطة Canarsie-Rockaway Parkway

البرامج :التعلم من أجل العمل ،تعلم الخبرات الحياتية الواقعية من خالل تدريبات عملية
احترافية ،ومحاكاة الوظائف والقيام برحالت استكشافية ،خدمات دعم شاملة تتضمن
استشارات يومية ،مقررات لإلعداد الختبارات SATوريجنت

الحافلة B6, B78, B82 :إلى Ralph & Flatlands Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ اللقاءات المفتوحة
أو لتحديد موعد للزيارة.

الشراكاتCAMBA, Columbia University (Mailman School of :
Public Health), Dress for Success, Macy’s, CUNY Medgars
Evers and Guiding Stars

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :لجنة استشارية مجتمعية ،اجتماعات لمجتمع المدرسة،
عيادة مدرسية ،تدريس خاص

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

تتوافر األندية بناء على اهتمامات التالميذ

إجمالي عدد الطالب200 :

معلومات القبول

األداء

•تتبنى مدرسة  BBAسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين
من العمر  16عامًا وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على
األقل ،ويجيدون القراءة  thبمستوى تالميذ الصف السادس.

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K578.pdf

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية.

المنهج الدراسي :جيد

•ستتم مطالبة التالميذ بالخضوع الختبار تقييم تشخيصي ومقابلة موظفي المدرسة
إلجراء مقابلة شخصية معهم.

التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وسجل التطعيمات وبرنامج التعليم الفردي
(إن تواجد).

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا

•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة بعد إتمام عملية المقابلة التحضيرية،
وسينتظر منهم حضور جلسات توجيهية والمشاركة في مجتمع المدرسة.

 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح Brooklyn Bridge Academy
هو .CAMBA
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Brooklyn Democracy Academy • DBN 23K643
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
الشراكاتJewish Child Care Association, Brownsville :
Recreation Center, Police Athletic League, Operation
S.N.U.G., ARCHES Transformative Mentoring, YMI- Young
Male’s Initiative - Work Progress Program, CEO- Center for
Economic Opportunity

العنوان985 Rockaway Avenue:
Brooklyn, NY 11212
الهاتف718-342-6590 :
الفاكس718-342-6708 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيdromain@schools.nyc.gov :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :فريق القيادة الطالبية ،نادي الشطرنج ،فريق كرة السلة
للبنين والفتيات التابع لدوري  ،PSALالكورس ،اتحاد الخريجين ،فريق التشجيع/الرقص
اإليقاعي ،عرض المواهب/عرض أزياء JCCA Gala ،السنوي ،نادي الكتاب السنوي،
 ،Pep Rallyحفلة التخرج ،رحالت لتالميذ الصفوف األخيرة ،سفراء التالميذ

موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/23/K643 :
تيسر الوصول للموقع :مجهز لذوي االحتياجات الخاصة
مترو األنفاق L :إلى محطة ( )New Lots Avenueثم بواسطة  B15-, 1إلى
محطة  Rockaway Avenueثم بواسطة B60

معلومات القبول

الحافلة B8, B15, B35, B60 :إلى Rockaway & Hegeman Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين االتصال برقم 718-342-6590
وطلب التحدث إلى المستشار المساند أو منسق شؤون أولياء األمور أو المدير المساعد
للبرنامج.

•تتبنى مدرسة  Brooklyn Democracy Academyسياسة قبول مفتوح
حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم
حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.

القيد

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يتم تشجيع التالميذ على التقدم في منتصف مارس/
آذار  -يونيو/حزيران (لعمليات القبول في الربيع/الخريف) ،سبتمبر/أيلول  -أكتوبر/
تشرين أول (لعمليات القبول في فصل الخريف) يناير/كانون ثاني  -فبراير/شباط
(لعمليات القبول في مارس).

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

•للتقدم :يتعين على التالميذ وآبائهم/أوصيائهم/شخص مؤتمن ( )23+االتصال
بالمدرسة وتحديد موعد لمقابلة تحضيرية ،أو زيارة المدرسة من االثنين حتى
الخميس في الساعة  9ص.

إجمالي عدد الطالب208 :

األداء

•سيشارك التالميذ في مقابلة تحضيرية والتي تتألف مما يلي :تقييم أكاديمي للتلميذ
(في الرياضيات ،الكتابة ،فهم القراءة) ،نظرة عامة على التلميذ ،ومقابلة األب/
الوصي/المؤتمن البالغ.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K643.pdf

•يتعين على التالميذ تقديم شهادة حديثة ،سجل الحضور ،سجل التطعيم ،شهادة
الميالد ،سجل االنضباط ،وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد) BDA .قادرة على
تزويد التالميذ ذوي اإلعاقات التعليمية المحددة والذين تنص برامج التعليم الفردي
الخاصة بهم على تزويدهم بتدريس مشترك متكامل ( )ICTأو خدمات دعم معلم
تعليم خاص (.)SETSS

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد

تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في المدرسة في غضون أسبوعين من استكمال
إجراءات طلب االلتحاق .يجب تقديم جميع المستندات وإجراء مقابالت مع التالميذ
وأولياء األمور واجتياز االختبار قبل أن يتم مراجعة طلب التحاق التلميذ.

التعاون مع المعلمين :جيد

 88%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نظرة عامة
تم تصميم  Brooklyn Democracy Academyلتقديم دعم مكثف وخدمات
إلى التالميذ من شأنها ضمان حضورهم المتواصل إلى المدرسة .يتم تعيين كل تلميذ
إلى مستشار مناصر طوال فترة دراسته في المدرسة .يتخرج التالميذ وهم لديهم خطط
لمستقبلهم بعد المرحلة الثانوية إلعدادهم للدراسة الجامعية والحياة المهنية حيث يشاركون
في أنشطة لالستعداد للعمل وتنمية المهارات أثناء فترة التحاقهم بالمدرسة.

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Brooklyn Democracyهو
.Jewish Child Care Association

البرامج :تدريبات عملية مدفوعة األجر تابعة لبرنامج التعلم من أجل العمل ,تجميع مكثف
للوحدات الدراسية ،برنامج أكاديمي فردي ,برنامج تدريسي قائم على القراءة والكتابة,
مقررات اإلعداد الختبارات  SATوريجنت ,سنة دراسية على مدار العام ( 4دورات),
خطة فردية لتحديد األهداف والتخرج ,جوالت بالمجمعات التعليمية للجامعات( ،بما
يشمل الكليات والجامعات المخصصة ساب ًقا للملونين) ,برنامج CUNY at Home in
College

31

Brooklyn Frontiers High School • DBN 15K423
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان,112 Schermerhorn Street:
Brooklyn NY 11201

تخدم المدرسة الثانوية  Brooklyn Frontiers High Schoolالتالميذ الذين
تخلفوا عن أقرانهم في تقدمهم نحو التخرج .ونقدم تجربة تعليمية مخصصة للطالب ،تقوم
على التعرف على مواطن القوة المميزة واحتياجات كل طالب .وقد تم تصميم البرنامج
األكاديمي لدفع كل متعلم ويتم تنفيذه في بيئة داعمة تؤكد على قيمة مهارات التفكير النقدي،
والعالقات الشخصية ،والتعاون والمناصرة الذاتية لدى الطالب .ونحن ملتزمون بضمان
امتداد أهداف الطالب لما بعد التخرج واكتساب المهارات والثقة بالنفس لالنتقال بنجاح إلى
الدراسة الجامعية والحياة والمهنية.

الهاتف718-722-4727 :
الفاكس718-722-7919 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيinfo@brooklynfrontiers.org :
موقع الويبwww.brooklynfrontiers.org :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

البرامج :نادي القراءة الصباحية ,مختبر الرياضيات ,اللغويات ,الرياضيات لإلعداد
للكليات ,College Now ,تدريبات عملية مدفوعة األجر تابعة لبرنامج التعلم من
أجل العمل

مترو األنفاق 5 ,4 ,3 ,2 :إلى ,Court St – Bourough Hall; A, C
 F, Rإلى  Jay StMetroTech; B, Qإلى  DeKalb Ave; Gإلى
Hoyt & Schermerhorn

الشراكاتGood Shepherd Services :

الحافلةB103, B25, B26, B38, B41, B45, B52, B54, B57, B61, :
B62, B63, B65, B67

نشاطات خارج المقرر الدراسي :الدعم األكاديمي بعد اليوم الدراسي ،اإلعداد لخوض
اختبار ريجنت ،والطبخ من أجل الحياة ،تعليم األدوات الموسيقيةGay-Straight ،
 ،Allianceنادي الحرف اليدوية ،الكتاب السنوي ،والمسرح ،والقيادة الطالبية ،مجموعة
المرأة ،نادي  ،Dungeon and Dragonsالنادي الثقافي ،نادي بستنة المدرسة

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ الجلسات التعريفية
أو لتحديد موعد للزيارة.

القيد

األلعاب الرياضية :كرة السلة بدوري PSAL

األهلية :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وحضروا
في مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.

معلومات القبول

•تتبنى المدرسة الثانوية  Brooklyn Frontiers High Schoolسياسة القبول
المفتوح للتالميذ المحولين .حتى يتأهل التالميذ إلجراء مقابلة شخصية ،يجب أن
يبلغوا من العمر  16عامًا فأكثر وأن يكون قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة عام واحد
على األقل ،وأن يلتزموا بالحصول على دبلومة المدرسة الثانوية.

إجمالي عدد الطالب173 :

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K423.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا

•يتعين على التالميذ وآبائهم/أوصيائهم االتصال بالمدرسة وتحديد موعد لمقابلة
تحضيرية.
•سيتم دعوة التالميذ المؤهلين لاللتقاء بالعاملين في المدرسة إلجراء مقابلة شخصية.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم أثناء إجراء المقابلة الشخصية.

التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•من المتوقع أن يحضر التالميذ المقبولون في البرنامج جلسات توجيه ،كما يُتوقع
منهم المشاركة في المجتمع المدرسي.

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
ً
 100%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Brooklyn Frontiers High Schoolهو
.Good Shepherd Services
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Brooklyn High School for Leadership and Community Service • DBN 13K616
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان300 Willoughby Avenue:
Brooklyn, NY 11212

بالشراكة مع  ،Brooklyn Community Servicesتتمثل مهمتنا في توفير تجربة
تعليمية ترتكز على التالميذ في المقام األول وتتسم بالتحدي والتفرد ،وتكون قادرة على
تمكين التالميذ الذين تجاوزوا السن المعتاد أو لم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات
الدراسية للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية وأن يصبحوا أفرا ًدا فاعلين ومشاركين
في مجتمعاتهم وقادة بارزين حريصون على التعلم طوال حياتهم ..كما نتعاون مع التالميذ
للتخطيط لمستقبلهم ونجحهم بعد المرحلة الثانوية في الدراسة الجامعية والحياة المهنية.

الهاتف718-638-3062 :
الفاكس718-638-3404 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيhhansen@wearbcs.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/13/K616 :

البرامج :التعلم من أجل العمل ،فرص للمشاركة في تدريبات عملية مدفوعة األجر،
خدمة مجتمعية ،وثائق ،EVC/ورش عمل للشعرSchool Youth (ISY), Capricorn ،ـ
مقررات معتمدة للتعليم الممتد ،تصميم اإلنسان اآللي ,Apex ،وCastle Learning

تيسر الوصول للموقع:غير ميسر
مترو األنفاق G :إلى Classon Avenue
الحافلة B48 :إلى Willoughby Avenue, B38و  Franklinإلى Lafayette
و Kent Avenues, B54إلى  MyrtleوKent Avenues

الشراكاتBrooklyn Community Services :

معلومات اللقاءات المفتوحة :برجاء االتصال بـ  Heather Hansenعلى هاتف رقم
 ,718-638-3062داخلي  242أو 347-203-9647

نشاطات خارج المقرر الدراسي :سفراء التالميذ ،خدمة المجتمع ،تدريبات عملية ،تدريس
خاص ،الكتاب السنوي ،اللياقة البدنية ،العالج بالفن ،صناعة األفالم/األفالم الوثائقية ،تعلم
القراءة والكتابة ،الشعر ،مكتب الخطباء ،open mic ،تدريس خاص بعد انتهاء اليوم
الدراسيBoxercise, .

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

النوادي ,Community Garden :الكتاب السنوي ,اللياقة البدنية ,نادي الرجال
الشباب ,نادي السيدات الشابات ,نادي الفنون

القيد
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

معلومات القبول

إجمالي عدد الطالب203 :

•تتبنى مدرسة Brooklyn High School for Leadership and
 Community Serviceسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام
التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى
لمدة عام واحد على األقلً.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K616.pdf

•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم وسجل التطعيمات الخاص بهم.
•للتقدم :اتصل بـ  Heather Hansenعلى hhansen@wearbcs.org
أو  ,718-638-3062داخلي  242أو  ,347-203-9647لتحديد موعد إجراء
مقابلة تحضيرية.

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد

 80%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية (Brooklyn High
 )School for Leadership and Community Serviceهو
.Brooklyn Community Services
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Brownsville Academy High School • DBN 17K568
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

الشراكاتCAMBA, American Cancer Society, Brookdale :
Hospital, Brooklyn College, Medgar Evers College, John Jay
College of Crimonology, Brooklyn College, Farmingdale,
Long Island University, Brooklyn Museum, Creative Outlet,
American Diabetes Association, Chase Manhattan Bank

العنوان1150 East New York Avenue :
Brooklyn, NY 11212
الهاتف718-778-7305 :
الفاكس718-778-7385 :

فصول اللغة :اإلسبانية

المراسلة بالبريد اإللكترونيdmoorer@schools.nyc.gov :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :السفراء ,حكومة التالميذ ,وساطة النظراء ,اإلعداد
لخوض اختبارات  / SATريجنت ،الصحيفة المدرسيةProject Arts, Honor ,
 ,Societyدراما ,رقص ,نادي الكمبيوترSpoken Word, Women’s ,
 ,Empowerment, Men of Purposeشطرنج ,نادي الفن ,التشجيع ,فريق
الرقص اإليقاعيBRIC Arts, Green Earth Poets Café, Girl Be ,
Heard, Made in Brownsville, Groundswell

موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K568 :
www.paveacademy.org
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 3 :إلى Sutter Avenue-Rutland Road
الحافلة B12 :غلى  East 98th Street; B15إلى East New York Avenue

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة،
التنس ،المضمار ،البنج بونج

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة التواريخ واألوقات.

القيد

معلومات القبول

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

•تعتمد مدرسة  Brownsville Academyسياسة القبول المفتوح حيث تقبل
التالميذ على مدار العام الذين يبلغون من العمر  16عامًا فأكثر ولديهم ما ال يقل
عن  10وحدات دراسية .يجب أن يتوافر لدى التالميذ األكبر س ًنا مزيد من الوحدات
الدراسية وأن يكونوا قد خاضوا اختبارات ريجنت.

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب155 :

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :بداية من كل فصل دراسي يتألف من ثالثة أشهر
(سبتمبر/أيلول ،ديسمبر/كانون أول ،مارس/آذار) ،وفي يونيو/حزيران (للقيد خالل
فصل الصيف) وفي يوليو/تموز  -أغسطس/آب (للقيد في سبتمبر/أيلول).

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K568.pdf

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مع السكرتارية أو منسق شؤون أولياء
األمور أو الشريك المجتمعي .يتعين على آباء/األوصياء مصاحبة التالميذ المرتقبين.

المنهج الدراسي :جيد

•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وبطاقة تقرير حديثة ،و RISAو RESIوسجل
التطعيم وإثبات لعنوان محل اإلقامة وشهادة الميالد.

التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•سيقوم التالميذ المستوفون لمتطلبات التأهل باستكمال طلب تقديم وحضور جلسة
توجيهية.

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•سيتم عقد مقابلة شخصية مع اآلباء/األوصياء والتالميذ التخاذ قرار بشأن قيد
التالميذ .التالميذ غير المستوفون لمعايير القبول المحددة سيتم تقييمهم على نحو
فردي من خالل عملية مقابلة شخصية.

التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
ً
 68%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

نظرة عامة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

المدرسة الثانوية  ،Brownsville Academy High Schoolوالتي تعمل
بالشراكة مع  ،CAMBAهي مدرسة ثانوية تتبع منظمة  Diploma Plusوتقدم
منهج أكاديمي يتميز بالصرامة والدقة .تقوم  Diploma Plusبإعداد التالميذ للدراسة
المجتمعية ونؤهلهم للمسارات المهنية عن طريق تعريفهم بالمقررات الجامعية وتوفير لهم
فرص تدريب عملي وخدمة مجتمعية .يتعين على التالميذ إعداد حافظة تتضمن نماذج
ألعمالهم قبل التخرج .نحن نعد التالميذ لاللتحاق بالكليات والنجاح بها والتخرج منها
بتفوق .تعد  Brownsville Academyمدرسة متميزة Innovation Zone
) ،(iZoneتوفر للتالميذ مقررات عبر اإلنترنت بينما يتعلمون من معلمين ذوي خبرة
ثرية .كل سمة رئيسية في مدرستنا تم تصميمها لدعم تالميذنا البالغين الذين لم يحصلوا
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية وفي وسعهم االستفادة من بيئة تعليمية صغيرة
الحجم تهتم بتالميذها في المقام األول.

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Brownsville Academyهو .CAMBA

البرامج :التعلم من أجل العمل ،نموذج لألمم المتحدةCollege Now ،
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Bushwick Community High School • DBN 32K564
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان231 Palmetto Street:
Brooklyn, NY 11221

تخدم المدرسة الثانوية )Bushwick Community High School (BCHS
التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  17إلى  21عامًا والذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في
مدارس ثانوية أخرى ويرغبون في مواصلة التعليم والحصول على الدبلومة .بالشراكة
مع  ،St. Nicks Allianceترسخ مدرسة  BCHSثقافة قوامها التوقعات المرتفعة
من خالل بيئة تتسم باالهتمام واالنضباط والروابط الشخصية القائمة على الثقة واالحترام
بين التالميذ .يركز المنهج الدراسي على العدالة االجتماعية ويؤكد على أهمية الدراسة
الجامعية والمسارات المهنية .تسعى  BCHSجاهدة إلى مساعدة التالميذ على تغيير حياتهم
ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها إلى األفضل.

الهاتف718-443-3083 :
الفاكس0781 718-443 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيLGonzal20@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/32/K564 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

البرامج :مقررات اإللحاق المتقدم في اللغة اإلنكليزية والرياضيات .دراسات أفريقية
والتينية ،التخطيط للدراسة الجامعية والمسارات المهنية ،فصول لتعليم أولياء األمور،
استشارات جماعية للعالقات السوية ،استعادة الوحدات الدراسية ،تجميع الوحدات الدراسية
عبر اإلنترنت ،برنامج يوم السبت للياقة البدنية للحصول على وحدات دراسية ،اليوم
الممتد/فصول مسائية ،تدريس خاص

مترو األنفاق M ,L :إلى محطة ; J Myrtle-Wyckoff Avenuesإلى محطة
Gates Avenue
الحافلة B52, B60 :إلى Wilson & Gates Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نرحب في مدرستنا بالزائرين من المجتمع واآلباء
والمؤسسات التعليمية األخرى .يُرجى االتصال بالناظر أو الوكيل للترتيب للزيارة.

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية.

الشراكاتNew Visions PSO, St. Nicks Alliance, Brooklyn/Staten :
Island Blood Services, Make The Road New York, Coalition
for Hispanic Family Services, Ryan-Nena Community Health
Center, Sankofa Community Empowerment, Opportunity
for a Better Tomorrow (OBT), Inc., Grand Street Settlement,
College Summit, College Access Consortium of NY (CACNY),
College Confident

إجمالي عدد الطالب236 :

فصول اللغة :اإلسبانية

األداء

نشاطات خارج المقرر الدراسي :أستوديو اإلنتاج الموسيقي ,اإلعداد الختبارات
SAT, LGBTQ-Gay-Straight Alliance, Creative Liberation
 ,Projectاستشارات جماعية ألولياء األمر ,مجموعة السيداتAttendance ,
Improvement & Dropout Prevention (AIDP), Bar TendazGiant Thinking, Café Malik-Spoken Word

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  17عامًا فأكثر.
ال يشترط الحصول على حد أدنى من الوحدات الدراسية للقبول.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K564.pdf
المنهج الدراسي :جيد

النوادي :لجنة أنشطة تالميذ الصفوف األخيرة ،نادي ،Culinary Breakfast
مجموعة الرجال ،حكومة التالميذ ،القادة من النظراء.

تقييم تعلُّم الطالب :جيد

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
االستجمامية ،اللياقة البدنية من خالل نشاط “ ،Walks” for Creditالكرة الطائرة
للفتيات تحت إطار األلعاب الرياضية بدوري .PSAL

التعليم :جيد

التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد

معلومات القبول

 89%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يجب أال يقل عمر المتقدمين المهتمين عن  17عامًا أو أكثر وأن يكونوا قد التحقوا
بمدرسة ثانوية لمدة عام واحد على األقل.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :ثالث مرات خالل فصل الخريف ما بين شهري
سبتمبر/أيلول  -أكتوبر/تشرين أول ،وفي الربيع (للقيد في فبراير/شباط).

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

•للتقدم :اتصل بمنسق شؤون أولياء األمور في المكتب الرئيسي لتحديد موعد لجلستي
توجيه إلزاميتين ،أو تفضل بزيارة المدرسة بمصاحبة األب/الوصي واستكمال طلب
القبول.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وسجل التطعيمات وبرنامج التعليم الفردي
(إن تواجد).

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية Bushwick
 Community High Schoolهو .St. Nicks Alliance

•يتم معالجة الطلبات حسب أولوية التقديم.
•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة بعد إتمام اختبار اإللحاق لتحديد الفصل
المعين للتلميذ وحضور الجلسة التوجيهية.
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East Brooklyn Community High School • DBN 18K673
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان9517 Kings Highway :
Brooklyn, NY 11212

المدرسة الثانوية )East Brooklyn Community High School (EBCHS
مدرسة تحويل صغيرة مخصصة للشباب الذين تخلفوا عن الحصول على الوحدات
الدراسية الكافية ألسباب متعددة .نحن المدرسة الوحيدة المتواجدة في مبنانا ،والتي تشمل
مختبر كمبيوتر ،ملعب كرة سلة خارجي ،وتقدم برامج فنية مكثفة .نحن نعمل لإليفاء
باحتياجات كل تلميذ من خالل الجمع بين التدريس الممتاز وأحجام فصول صغيرة وتعيين
كل تلميذ لمستشار توجيهي EBCHS .مدرسة مجتمعية توفر للتالميذ والعائالت خدمات
وسبل دعم متعددة لمعاونة التالميذ على الحصول على دبلومة المدرسة الثانوية .جميع
التالميذ مؤهلين للمشاركة في تدريبات عملية مدفوعة األجر وبرامج االستعداد للعمل
من خالل برنامج التعلم من أجل العمل في  .EBCHSتتم إدارة المدرسة بالتعاون مع
إدارة التعليم بمدينة نيويورك و .SCO Family of Servicesنحن ملتزمون بتخريج
التالميذ بعد حصولهم على تعليم عالي الجودة يؤهلهم لاللتحاق بالتعليم بعد الثانوي
والحصول على فرصة عمل مجزية وإقامة عالقات شخصية وأسرية سوية والمشاركة
بإيجابية في مجتمعاتهم

الهاتف718-927-6880 :
الفاكس718-927-6885 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيinfo.schools@ebchighschool.org :
موقع الويبhttp://www.ebchighschool.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K673
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 3 :إلى محطة  Sutter Avenueأو Saratoga Avenue
الحافلة B12, B15, B17, B35, B47, B7, B8 :أو Clarkson Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة يتعين على التالميذ المهتمين االتصال بالمكتب
الرئيسي على هاتف رقم  718-927-6880أو بالبريد اإللكتروني
.info.schools@ebchighschool.org

البرامج :تدريبات عملية تابعة لبرنامج التعلم من أجل العمل ،استشارت لإلعداد للدراسة
الجامعية والمسارات المهنية ،التدريس بواسطة فريق متعاون ،التعليم القائم على
المشروعات (الطب الشرعي ،المحاكم الصورية ،األفالم) ،تعليم مهارات القراءة والكتابة
والتفكير النقدي في جميع الفصول ،اإلعداد لخوض اختبارات  SATوريجنت

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

الشراكاتSCO Family of Services :

إجمالي عدد الطالب193 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجموعة قيادة التالميذ ،برامج بعد انتهاء اليوم
الدراسي :الرقص ،الموسيقى ،المسرح ،الشعر ،دي جي ،صناعة األفالم ،فريق كرة السلة
التابع لدوري  ،PSAL، Gay-Straight Student Allianceنادي الخريجين

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K673.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا

•تتبنى المدرسة الثانوية ( )EBCHSسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام
التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى
لمدة عام واحد على األقل ،ويرغبون وملتزمون بالعودة إلى مدرسة ثانوية بدوام
كامل.

التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يوليو/تموز  -أكتوبر/تشرين أول (لجميع عمليات
القبول) نوفمبر/تشرين ثاني  -ديسمبر/كانون أول (لعمليات القبول في الشتاء)،
وفبراير/شباط  -مارس/آذار (لعمليات القبول في الربيع)

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•للتقدم :اتصل بالمكتب الرئيسي أو تفضل بالزيارة أو يتم إحالتك إلى مستشار
توجيهي .يتعين على كافة التالميذ إكمال عملية المقابلة التحضيرية وحضور جلسة
توجيهية.

التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا

 77%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يتعين على التالميذ تقديم أحدث شهادتهم الحالية ،وسجالت الحضور ،وبرنامج
التعليم الفردي (إن تواجد) .اآلباء/األوصياء مدعوون لحضور جلسة توجيهية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق الهاتف أو البريد
اإللكتروني بعد إجراء عملية المقابلة التحضيرية.

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية East Brooklyn
 Community High Schoolهو .SCO Family of Services
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Liberation Diploma Plus High School • DBN 21K728
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان2865 West 19th Street :
Brooklyn, NY 11224

تتمثل مهمة المدرسة الثانوية ،Liberation Diploma Plus High School
بالشراكة مع  ،CAMBAفي تنمية التلميذ أكاديميًا واجتماعيًا وعاطفيًا .وسوف نزود
التالميذ بالمهارات الالزمة لتقييم خياراتهم على النحو الذي يجعلهم قادرين على اتخاذ
قرارات مدروسة ومناسبة ووضع خطط فردية للنجاح تتناسب مع كل تلميذ على حدة.
حيث يمنح نموذجنا المتواصل على مدار السنة (فصول دراسية لمدة ثالثة أشهر باإلضافة
إلى المدرسة الصيفية) للتالميذ الفرصة للحصول على وحدات دراسية وتحقيق الكفاءات
المطلوبة للتخرج بمعدل متسارع .ويقدم شركاؤنا للتالميذ جميعًا إعدا ًدا وظيفيًا وفرصة
للتعرف على الدراسة الجامعية .فيصبح لدى التالميذ الفرصة للحصول على تقدير
(تقديرات) معتمدة للكلية .وباإلضافة إلى تلبية متطلبات التخرج في مدينة نيويورك ،يكون
مطلوبًا من التالميذ استكمال حافظة إنجازات للحصول على دبلوم المدارس الثانوية.

الهاتف718-946-6812 :
الفاكس718-946-6825 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيscaraway@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/21/K728/ :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق D, F, N, Q :إلى محطة Coney Island – Stillwell Avenue
الحافلة B63 :إلى  Surf Avenue & West 17th Street; B74إلى
 Mermaid Avenue & West 19th Street; B82إلى & Cropsey
Mermaid Avenues

البرامج :التعلم من أجل العمل ،مجلس التالميذ ،والقيادة االستشارية ،الصحيفة
المدرسية ،مجموعة خدمة المجتمع ،فريق قيادة مدرسي ،اليوم الممتد /المدرسة المسائية،
College Now

معلومات اللقاءات المفتوحة :لمعرفة المزيد عن اللقاءات المفتوحة ،على الطالب االتصال
بالمدرسة على رقم  718-946-6812أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

الشراكاتCAMBA, Diploma Plus, Medgar Evers College, Coney :
Island Generation Gap, Urban Neighborhood Services,
Coney Island Coalition Against Violence, I Love My Life
Initiative

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :قيادة استشارية ومجلس طالب وقيادة لخدمة المجتمع
وفريق قيادة مدرسية وإثراء بعد اليوم الدراسي وتدريس النظراء وصحيفة مدرسية

إجمالي عدد الطالب206 :

األداء

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K728.pdf

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية Liberation Diploma Plus High School
سياسة القبول المفتوح حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر 16
عامًا فأكثر.

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية ،أو الحضور إلى
المدرسة شخصيًا.

تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•يتعين على التالميذ مقابلة موظفي المدرسة إلجراء مقابلة شخصية معهم.

التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا

•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم وسجل التطعيمات الخاص بهم.

 48%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة بعد فترة قصيرة من إجراء المقابلة
الشخصية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Liberation Diploma Plus
 High Schoolهو .CAMBA
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Metropolitan Diploma Plus High School • DBN 23K647
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان985 Rockaway Avenue :
Brooklyn, NY 11212

مدرسة  Metropolitan Diploma Plus High Schoolهي مجتمع تعلم
يلتزم فيه البالغون بدعم إمكانيات التالميذ في الوقت الذي يبدؤون فيه التعليم مرة أخرى
ويضعون أقدامهم على المسارات المليئة بالفرص .ومن خالل التعاون مع جمعية New
 York City Mission Societyو ،Single Shepherdيستطيع التالميذ
المشاركة في تجارب واقعية تتوفر فيها التحديات والمعرفة واالختيارات والنتائج اإليجابية.
كما يشارك التالميذ في تجارب التعلم بهدف تحسين مهارات االستعداد للدراسة الجامعية
والحياة المهنية .كما تلعب كل من تنمية مهارات الشباب والقيادة دورً ا مهمًا حيث ينخرط
التالميذ مرة أخرى في المدرسة الثانوية.

المجمع التعليميThelma Hamilton Campus :
الهاتف718-342-6249 :
الفاكس718-342-6329 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيmyallowitz@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/21/K728 :

البرامج :التدريب الداخلي تحت إطار برنامج التعلم من أجل العمل ،)LTW( ،االستعداد
الختبارات Power Hour Saturday Regents, Achieve 3000, Apex
Learning Online Course, Powerspeak, Skedula, Kinvolved

تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق L :إلى  New Lots Avenueيتبعه  3 ،B15إلى Rockaway
 Avenueيتبعه B60

المالمح الرئيسية للتدريبات العمليةModell’s, 3 Black Cats Café & :
Bakery, Ke Ke Pet Spa & Boutique, Brownsville Community
Justice Center, Brownsville Recreational Center, Friends
.Academy of Crown Heights, Foster Community Center

الحافلة B8, B15, B35, B60 :إلى Rockaway & Hegeman Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بمنسق شؤون اآلباء على الرقم 718-
 342-6249لتحديد موعد.

القيد

الشراكاتNew York City Mission Society, Transfer School :
Common Core Institute, Dr. Betty Shabazz Health Center,
Single Shepherd

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
وحضروا في مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.

فصول اللغة :اإلسبانية ()Powerspeak

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات

إجمالي عدد الطالب211 :

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_K647.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا

•المدرسة الثانوية  Metropolitan Diploma Plus High Schoolتتبنى
سياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا
فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :الربيع ،الصيف ،والخريف للعام الدراسي المقبل

التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة شخصية مع موظفي المدرسة.
•يتعين على التالميذ إرسال بواسطة الفاكس نسخة من شهادتهم ،وسجالت الحضور،
حافظة تاريخ التلميذ ،تاريخ االنضباط ،برنامج التعليم الفردي ( ،)IEPتقرير التطعيم
إلى رقم .(718) 342-6329

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق الهاتف في خالل
 1 - 2يوم من موعد المقابلة التحضيرية ،وسينتظر منهم حضور جلسات توجيهية
والمشاركة في مجتمع المدرسة.

 80%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Metropolitan Diploma Plus
 High Schoolهو .New York City Mission Society
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Olympus Academy • DBN 18K635
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان755 East 100th Street:
Brooklyn, NY 11236
الهاتف718-272-1926 :

 ,Olympus Academyبالشراكة مع New York Center for
 Interpersonal Developmentوإدارة التعليم بمدينة نيويورك  ,عبارة عن
مدرسة تحويل تم إنشاءها لإليفاء بمتطلبات التالميذ الذين سبق قيدهم في مدرسة ثانوية
أخرى .سيخوض تالميذنا برنامج مكثف للحصول على الوحدات الدراسية يتيح لهم
الفرصة لتحقيق النجاح الفوري في المدرسة الثانوية .ومن خالل المشاركة في خبرات
تعليمية مصممة بما يناسب مل تلميذ ،وإتاحة الفرص للتدريس المختلط المتضمن تطبيقات
من الحياة الواقعية ،سوف يكتسب تالميذنا المهارات الالزمة للنجاح ولالستعداد لمواجهة
العالم الخارجي.

الفاكس718-272-5713 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيintake@olympusacademy.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/18/K635 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

البرامج ،iLearn NYC :برنامج التعلم من أجل العمل ،تدريبات عملية داخلية،
مجموعات استشارية ،اإلعداد للدراسة الجامعية ،استكشاف المسارات المهنية ،تجميع
مكثف للوحدات الدراسية ،استشارات شخصية ومباشرة

مترو األنفاق L :إلى Canarsie - Rockaway Parkway
الحافلة B6, B60, B82 :إلى  Glenwoodو101st Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة على رقم
 718-272-1926لمعرفة مواعيد اللقاءات المفتوحة أو لتحديد موعد للزيارة.

الشراكاتNew York Center for Interpersonal Development :
نشاطات خارج المقرر الدراسي :وساطة النظراء ،تدريس خاص صباحي ومسائي،
مدرسة يوم السبت ،برنامج اإلعداد لخوض اختبارات ريجنت ,دعم الشباب ،حكومة
التالميذ ،مجموعات/األلعاب الرياضية للفتيان والفتيات

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
الذين تجاوزوا السن المعتاد ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

•تتبنى مدرسة  Olympus Academyسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على
مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة
ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.

إجمالي عدد الطالب226 :

األداء

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :الصيف (لعمليات القبول في سبتمبر/أيلول ،وتنتهي في
أكتوبر/تشرين أول  )31وفي يناير/كانون الثاني  -فبراير/شباط (لعمليات القبول
في الربيع)
•للتقدم :أيام القيد المفتوح من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9صباحً ا إلى
الساعة  2مساءً . ،يمكن للتالميذ زيارة المدرسة أو االتصال لتحديد موعد .ينبغي
على التالميذ استكمال بيانات طلب االلتحاق وحضور مقابلة شخصية واالجتماع
بولي األمر/الوصي قبل أن يتم النظر في قبول التلميذ.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K635.pdf

st

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير

•يتعين على التالميذ تقديم إثبات لعنوان محل اإلقامة ،شهادة حديثة ،آخر بطاقة
تقرير ،سجل التطعيم ،نسخة من برنامج التعليم الفردي ،وكافة التقارير المدرسية
ذات الصلة األخرى.

التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
ً
 94%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور االنتهاء من عملية التقدم
لاللتحاق بالكامل .يتعين على الطالب المقبولين اجتياز تقييم  STARSفي القراءة
والرياضيات.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Olympus Academyهو the
.New York Center for Interpersonal Development
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Professional Pathways High School • DBN 22K630
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان3000 Avenue X:
Brooklyn, NY 11235

ُتعتبر مدرسة  ،Professional Pathways High Schoolمن خالل شراكتها
مع  ،CAMBAمدرسة صغيرة مخصصة لتعليم وتحفيز التالميذ في بيئة بديلة من خالل
منهج مخصص في التعلم والتطوير .تتمثل رسالة المدرسة في دعم االحتياجات األكاديمية
واالجتماعية للتالميذ وذلك من خالل إقامة شراكات قوية بين كل أفراد المجتمع المدرسي،
وإعادة إشراك التالميذ أكاديميًا من خالل التعلم القائم على المشروعات مع التركيز على
االستعداد للدراسة بعد الثانوية ومعرفة القراءة ،وبناء مهارات االستعداد للدراسة الجامعية/
الحياة المهنية من خالل االستعداد للحياة المهنية والمعرفة بالكمبيوتر .وسوف نضمن أن
يتخرج كل تلميذ ولديه أهداف محددة بوضوح وخطة للنجاح بعد الدراسة الثانوية.

الهاتف718-332-6290 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيddecamp@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق B :أو  Qإلى Neck Road
الحافلةB36 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :ويمكن للتالميذ المهتمين وآبائهم/أولياء أمورهم االتصال
بالرقم الرئيسي لتحديد موعد للقاء التحضيري.

البرامج :توفر مدرسة  Professional Pathwaysخدمات برنامج التعلم من أجل
العمل ( ،)LTWبما في ذلك التدريب الداخلي ،ومقررات مهارات الكمبيوتر ،ومقررات
التطور المهني ،والرحالت الجامعية ،وزيارات المتاحف والمسارح ،واالستشارات
الجماعية والفردية ،واستشارات االستعداد للدراسة الجامعية

أولويات القبول :مفتوحة على مدار العام للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر
 16عامًا فأكثر.

الشراكاتCAMBA, College Confident, Greenhouse Program :

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :كرة السلة ،مجلس التالميذ ,نادي الرجال ,نادي
الشطرنج ,الكورس ،نادي الفنون ،نادي الحديقة ،الكتاب السنوي

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين

إجمالي عدد الطالب209 :

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K630.pdf

•تتبنى المدرسة الثانوية  Professional Pathways High Schoolسياسة
قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل ،ولم يحصلوا
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية ،وملتزمون بالعودة إلى مدرسة ثانوية بدوام
كامل.

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير

تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :المدرسة مفتوحة ألجراء المقابالت التحضيرية يوميًا
من الساعة  9صباحً ا إلى الساعة  3مساءً.،

 73%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية .يتعين على اآلباء/
األوصياء مصاحبة التالميذ إلى المقابلة الشخصية .سيتم إخطار التالميذ الذين تم
قبولهم بالمدرسة في غضون ثالثة أيام عمل.

التعاون مع المعلمين :جيد

•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم ،وسجل التطعيمات وإثبات لعنوان محل اإلقامة
وتقرير الحضور ،تقرير االنضباط وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد).

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك  LTWلمدرسة  Professional Pathways High Schoolهو
.CAMBA
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Research and Service High School • DBN 16K669
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1700 Fulton Street:
Brooklyn, NY 11213

في المدرسة الثانوية  ,Research and Service High Schoolنحن نؤمن
بشدة بالمساواة في الفرص المتاحة وندرك أن المواهب الفريدة عادة ما تكون كامنة داخل
التالميذ الذين يتطلب نموهم على الوجه األمثل توافر بيئة تعليمية غير تقليدية وتعزيز
شخصي .كما نؤمن بأن التلميذ يتعلم على نحو أفضل حينما يتم تحديه لتحقيق أقصى
إمكانياته عن طريق إعداده لالضطالع بأدوار احترافية وقيادية في المجتمع وأن يصبح
مواط ًنا منتجً ا في مجتمعه الوطني والعالمي .نحن نؤمن أن التالميذ يتعلمون على نحو
أفضل حينما تحمل الدروس األكاديمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية مغذى ذو طابع
شخصي وحينما يدركوا طبيعة مهامهم في تصميم وتطبيق الخطط التي من شأنها التأثير
على مجتمعاتهم.

الهاتف718-804-6800 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيresearchandservice@gmail.com :
تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا
مترو األنفاق A، C :إلى Utica Avenue
الحافلة B46 :إلى محطة  Malcolm X, B25إلى محطة Malcolm X, B15
إلى محطة Fulton
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين وآبائهم/أولياء أمورهم االتصال
بالرقم الرئيسي لتحديد موعد للقاء التحضيري.

البرامج :التعلم من أجل العمل (LTW)، iLearn NYC
الشراكاتGood Shepherd Services :

القيد
أولويات القبول :مفتوحة على مدار العام للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر
 16عامًا فأكثر.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :التدريس الخاص المسائي ،اإلعداد الختبارات ريجنت،
رحالت إلى الكليات ومحاكاة الوظائف ،استشارات أكاديمية ،اإلعداد للدراسة الجامعية،
استكشاف المسارات المهنية ،تجميع مكثف للوحدات الدراسية ،استشارات شخصية
ومباشرة ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجرPanther Pantry ،

إجمالي عدد الطالب265 :

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة السلة ،المضمار ،كرة القدم  ،كرة القدم (األمريكية) برفع العَ لم ،التنس ،كرة اليد ،كرة
القدم (األوروبية)

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
HST_K669.pdf

•تتبنى مدرسة  Research and Serviceسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل
على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم حضور
مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقلً.

المنهج الدراسي :جيد

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :أغسطس/آب  -أكتوبر/تشرين أول ،يناير/كانون ثاني،
مارس/آذار

التعليم :قيد التطوير

تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير

•للتقدم :يُرجى االتصال بإدارة المقابالت التحضيرية في المدرسة لتحديد موعد مقابلة
تحضيرية.

التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد

•يتعين على التالميذ تقديم شهادة حديثة ،سجل التطعيمات ،شهادة الميالد ،رقم
الضمان االجتماعي أو إثبات بعنوان محل اإلقامة برنامج التعليم الفردي (إن وجد)
والمعلومات الضرورية األخرى.

 73%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يتعين على التالميذ مقابلة موظفي المدرسة.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة بعد إجراء المقابلة التحضيرية وسينتظر
منهم حضور جلسات توجيهية والمشاركة في مجتمع المدرسة.

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Research and Service High
 Schoolهو .Good Shepherd Services
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South Brooklyn Community High School • DBN 15K698
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان173 Conover Street:
Brooklyn, NY 11231

المدرسة الثانوية South Brooklyn Community High School
) (SBCHSهي مدرسة تحويل صغيرة مخصصة للشباب الذين ،بعد القيد المبدئي في 9th
الصف التاسع ،واجهوا صعوبة في النجاح في مدرسة ثانوية تقليدية .تتم إدارة SBCHS
بالتعاون مع إدارة التعليم و ،Good Shepherd Servicesوهي مصممة لتقديم
دعم مكثف وخدمات إلى التالميذ من شأنها ضمان حضورهم المتواصل إلى المدرسة.
ال تعتمد المدرسة نظام الصفوف الدراسية وهي تلتزم بتوزيع التالميذ إلى مجموعات
متنوعة تعمل تحت إطار نموذج تعليمي قائم على معايير موحدة مع إتباع أفضل ممارسات
تطوير الشباب .وبفضل برنامج تراكم الوحدات الدراسية المكثف ،يحظى التالميذ بفرصة
الكتساب أكثر من  15وحدة دراسية سنويًا.

الهاتف ,718-237-8902 :داخلي 2050
الفاكس718-422-1927 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيadmissions@mysbchs.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/15/K698 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق A, C, F :إلى  Jay Street-MetroTechأو إلى
 Lawrence Street-MetroTech followed by B61; F, Gإلى
 Smith-9 Streets; F, M, Rإلى 4 Avenue 9 Street
R

th

البرامج :برنامج التعلم من أجل العمل College Now, iLearn online ،والفصول
المختلطة ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر ،مشروعات التعلم عن طريق الخدمة،
برامج تعليمية الكتساب الوحدات الدراسية المكثفة قائمة على القراءة والكتابة ،مجتمع
تعليمي صغير

th

الحافلة B61 :إلى  Wolcott & Van Brunt Streets, B57إلى
Lorraine Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ وآبائهم/أوصيائهم االتصال بالمدرسة.

الشراكاتGood Shepherd Services :

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :حكومة التالميذ ( ،)YESأفالم ،فيديو ،التصوير
الفوتوغرافي ،والتعليم  ،Outward Boundفنون الطهي  ،Cook for Lifeاليوم
المهني

أولويات القبول :التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر ويقيمون في جنوب بروكلين،
بما فيها مناطق Red Hook, Carroll Gardens, Cobble Hill, Gowanus,
 Wyckoff, Park Slope, Windsor Terraceو ،Sunset Parkوالتالميذ
الذين لديهم أقل من  45وحدة دراسية .الرموز البريدية لمنطقة خدمتنا هي,11201 :
 ,11231,11232 ,11225 ,11220 ,11217 ,11216 ,11215 ,11205أو
.11238

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين ،كرة السلة للفتيات ،كرة الطائرة للفتيات

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية.

•تعتمد مدرسة  SBCHSسياسة القبول المفتوح حيث تقبل التالميذ على مدار العام.
•يجب أن يكون لدى التالميذ البالغين من العمر  16عامًا ما يتراوح من  0إلى 11
وحدة دراسية ،بينما يتعين على التالميذ البالغين من العمر  17عامًا أن يكون لديهم
أقل من  22وحدة دراسية وأن يكونوا قد اجتازوا أحد اختبارات ريجنت ،بينما يتعين
على التالميذ البالغين من العمر  18عامًا أن يكون لديهم أقل من  33وحدة دراسية
وأن يكونوا قد اجتازوا اختباري ريجنت ،بينما يتعين على التالميذ الذين يتراوح
عمرهم من  19إلى  21عامًا أن يكون لديهم أقل من  44وحدة دراسية وأن يكونوا
قد اجتازوا ثالث من اختبارات ريجنت.

إجمالي عدد الطالب201 :

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K698.pdf

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يوليو/تموز وأغسطس/آب (لعمليات القبول في شهر
سبتمبر/أيلول) ،أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثاني (لعمليات القبول في
ديسمبر/كانون أول) ،فبراير/شباط ومارس/آذار (لعمليات القبول في مارس/آذار).
للتقديم :اتصل برقم  (718) 237-8902داخلي  2051أثناء ساعات العمل من
 8:00ص حتى  4:00م ,من االثنين حتى الجمعة ,أو اترك رسالة بعد ساعات
العمل .نحن نفضل أن يقوم التالميذ باالتصال بالمدرسة بأنفسهم.

المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
ً
 87%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وبرنامج التعليم الفردي وسجل الحضور .يمكن
إرسال هذه المستندات بالفاكس/مسحها ضوئيًا مسب ًقا أو جلبها مع التلميذ في اليوم
المحدد إلجراء المقابلة التحضيرية األولية.
•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة في غضون أسبوع من استكمال عملية
التقديم وسيتم تحديد مواعيد لهم لحضور جلسات توجيهية ومقررات صيفية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح South Brooklyn Community
 High Schoolهو .Good Shepherd Services
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W.E.B. DuBois Academic High School • DBN 17K489
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان402 Eastern Parkway:
Brooklyn, NY 11225

لخدمة المدرسة الثانوية  W.E.B. Du Bois High Schoolالتالميذ الذين تجاوزوا
السن المعتاد ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية ويحتاجون إلى الحصول
على دبلومة المدرسة الثانوية .يتلقى التالميذ تعليمهم في بيئة تعليمية صغيرة ذات هيكل
شخصي لتلبية االحتياجات األكاديمية واالجتماعية للتالميذ .وعالوة على طاقم عمل
التدريس المتمتع بالخبرة لدينا ،يتم دعم التالميذ عن طريق الشركاء المجتمعيين الذين
يقدمون خدمات االستشارات والدروس الخصوصية والخدمات اإلثرائية .تتمثل رسالتنا في
ضمان تخرج كل تلميذ من مدرستنا ولديه خطة قوية لما بعد المرحلة الثانوية ،وامتالكه
المعرفة والمهارات الالزمة للنجاح في الدراسة الجامعية والحياة المهنية.

الهاتف718-773-7765 :
الفاكس718-773-7849 :
المراسلة بالبريد اإللكتروني17K489@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/17/K489 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 5 ,4 ,3 ,2 :إلى Franklin Avenue

البرامج :التعليم عبر اإلنترنت والمختلط ،برنامج إنتاج الموسيقى والفيديو NYC WEB
Center

الحافلة B44 :إلى Eastern Parkway & Nostrand Avenue؛  B49إلى
Rogers Avenue & Eastern Parkway
معلومات اللقاءات المفتوحةُ :تجرى مقابالت القبول من يوم االثنين إلى الجمعة بدءًا من
الساعة  10صباحً ا حتى الساعة  1ظهرً ا .ينبغي على التالميذ المحتملين االتصال بالرقم
 ،718-773-7765داخلي  1142لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد.

الشراكات :إدارة التعليم بمدينة نيويورك iZone
فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :تدريس خصوصي أكاديمي ،مساعدة في االستعداد
للدراسة الجامعية والحياة المهنية ،نادي الخدمات الشبابية ،حكومة التالميذ ،إنتاج الموسيقى
والفيديو ،كرة سلة داخلية

القيد
أولويات القبول :تالميذ مدينة نيويورك.

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

•تعتمد مدرسة  W.E.B. Du Boisسياسة القبول المفتوح حيث تقبل التالميذ على
مدار العام .يجب أال يقل عمر التالميذ عن  16عامًا وأن يكون لديه  5وحدات
دراسية ثانوية على األقل ،أو يبلغ  17عامًا وأن يكون لديه  10وحدات دراسية
ثانوية على األقل ،أن يبلغ  18عامًا وأن يكون لديه  20وحدة دراسية ثانوية على
األقل .التالميذ المتحمسين الذين ال يستوفون معايير الوحدات الدراسية سيتم النظر
أمرهم كذلك.

إجمالي عدد الطالب105 :

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K489.pdf

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يونيو/حزيران (لحاالت القبول في الصيف/الخريف)،
يناير/كانون ثاني (لحاالت القبول في فبراير/شباط).

المنهج الدراسي :جيد

•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد أو التوجه إليها ما بين
الساعة  10ص و 1م أثناء مواعيد إجراء المقابالت التحضيرية الرئيسية.

التعليم :جيد

تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم و RESAوسجل التطعيمات.

التطلعات العالية :جيد

•تشمل عملية القبول لدينا تقييم الشهادة وإجراء مقابلة شخصية مع التلميذ والوالد.

التعاون مع المعلمين :جيد

•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة إبان إجراء المقابلة الشخصية/المقابلة
التحضيرية.

 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
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West Brooklyn Community High School • DBN 15K529
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان1053 41st Street:
Brooklyn, NY 11219

المدرسة الثانوية West Brooklyn Community High School
) (WBCHSهي مدرسة تحويل صغيرة تخدم الشباب الذين ،بعد القيد المبدئي في الصف
 9thالتاسع ،تغيبوا عن الحضور بكثرة أو انقطعوا عن الدراسة .تتم إدارة WBCHS
بالتعاون مع إدارة التعليم و ،Good Shepherd Servicesوهي مصممة لتقديم دعم
مكثف وخدمات إلى التالميذ من شأنها ضمان حضورهم المتواصل إلى المدرسة .ال تعتمد
المدرسة نظام الصفوف الدراسية وهي تلتزم بتوزيع التالميذ إلى مجموعات متنوعة تعمل
تحت إطار نموذج تعليمي قائم على معايير موحدة وينطوي على الكثير من التحديات مع
إتباع أفضل ممارسات تطوير الشباب .وبفضل برنامج تراكم الوحدات الدراسية المكثف،
يحظى التالميذ بفرصة الكتساب أكثر من  18وحدة دراسية كحد أقصى سنويًا.

الهاتف718-686-1444 :
الفاكس718-686-1189 :
المراسلة بالبريد اإللكترونيMelissa_Beckford@goodshepherds.org :
موقع الويبwww.WestBrooklyn.org :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق D :إلى 9 Avenue
th

البرامج :تقدم مدرسة  WBCHSبرامج التعلم من أجل العمل ،برنامج دراسي قائم
على تعلم القراءة والكتابة ،بفي بمعايير الوالية والمعايير المحلية ويعد التالميذ لخوض
اختبارات ريجنت .تقد المدرسة برنامج مكثف الكتساب الوحدات الدراسية مع جدول يتألف
من ثالث دورات ما بين شهر سبتمبر/أيلول ويونيو/حزيران يتفق مع تكليفات المدرسة.
نحن مجتمع تعليمي صغير ،ومع ذلك تمتع بالقوة حيث ننتظر من تالميذنا العمل ضمن
مجموعات صغيرة بالتعاون مع مستشار معاون يتم تعيينه لكل تلميذ ند القبول والذي يتولى
مساعدة التالميذ على التواصل مع المجتمع المدرسي والحياة األسرية ،إلى جانب وضع
خطة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.

الحافلة B35 :إلى  Fort Hamilton Parkwayو39th Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين االتصال برقم 718-686-
 ,1444داخلي  2093لإلطالع على معلومات القبول.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للتالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر ،مع تخصيص
األولوية للمقيمين في مناطق التوزيع الجغرافي التالية,11218 ,11210 ,11204 :
 6th Avenue( 11220/11232 ,11219وما فوق),11228 ,11226 ,
.11230

الشراكاتGood Shepherd Services :

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :الصحيفة المدرسية ،مشروعات جدارية مع
 ،Groundswellبرنامج التعلم من أجل العمل ،ويشارك التالميذ في فصل قادة المجتمع
(استشاري) مرتين في األسبوع.

األداء

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات

إجمالي عدد الطالب214 :
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_K529.pdf

معلومات القبول
•تتبنى مدرسة ( )WBCHSسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ
البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام
واحد على األقلً.

المنهج الدراسي :قيد التطوير
التعليم :قيد التطوير

تقييم تعلُّم الطالب :جيد

•اختبار إلحاق تقييمي في القراءة والرياضيات ضمن عملية المقابلة التحضيرية.

التطلعات العالية :متطورة جي ًدا

•نحن نحث بشدة على إجراء مقابلة شخصية مع التالميذ واآلباء /األوصياء.

التعاون مع المعلمين :جيد

 79%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح West Brooklyn Community
 High Schoolهو .Good Shepherd Services
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Abraham Lincoln YABC • DBN 21K411
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان2800 Ocean Parkway	 :
Brooklyn, NY 11235
المدرسة المضيفةAbraham Lincoln High School :

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K411.pdf
ً
 48%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

البريد اإللكترونيnreich@schools.nyc.gov :

نظرة عامة

الهاتف718-333-7455 :
فاكس718-333-7555 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق Q :إلى محطة ;Ocean Parkway

وF

بالتعاون مع شريكنا المجتمعي  ،Good Shepherd Servicesنحن نؤمن بأن كل
تلميذ يستحق الحصول على فرصة ثانية .جميعنا نرتكب األخطاء في حياتنا ونحتاج إلى
التطلع نحو النجاح ً
بدل من النظر إلى الوراء صوب أخطاء الماضي .نحن نستعين بتقييم
الملف الشخصي حيث يقوم التلميذ بإعداد مشروع في كل فصل كل ليلة .لذا فإن حضور
التلميذ له أهمية بالغة .المواد االختيارية القادمة :الشرطة والجريمة ،اإلعداد لتقييم CUNY
في الرياضياات واللغة اإلنجليزية ،علم الحيوان ،وبرنامج تراكم الوحدات الدراسية عبر
اإلنترنت Fun with Physics and Plato

إلى محطة Avenue Xa

الحافلة ,B1, B4, B36 :إلى Ocean Parkway & West Avenue
جهة االتصال للتسجيلNeal Reich: 718-333-7455 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بجهة االتصال المعنية بالتسجيل لتحديد
موعد أو للزيارة.

معلومات القيد والقبول

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعلم من أجل
العمل ،برامج تنمية الشباب ،استشارات مناسبة لكل حالة ،استشارات مهنية ،تكليف
شخص رئيسي للمساعدة ،التخطيط لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ، ،استكشاف خيارات
الدراسة الجامعية/المسارات المهنية (بما يشمل زيارات للمجمعات التعليمية للكليات
ورحالت مسائية)؛ جميع التالميذ المسجلين مؤهلين للحصول على تدريبات عملية مدفوعة
األجر وفصول التعليم المهني من خالل برنامج التعلم من أجل العمل (فصول استكشاف
المسارات المهنية مانحة للوحدات الدراسية)

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية.

مزايا التدريبات العملية الداخليةNew York Aquarium, Coney :
Island Hospital, Modell’s Sporting Goods, CVS Pharmacy,
Walgreens, Burlington Coat Factory, Artichoke Pizza

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتGood Shepherd Services :
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :رحالت إلى الكليات ،رحالت لتكوين الفرق ،احتفاالت
التخرج ،حفل نهاية العام ،مباريات كرة السلة ،ليلة احتفالية ،احتفاالت بالحضور والتقدم
األكاديمي ،عيادة صحية كاملة الخدمات

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Abraham Lincoln YABCهو
.Good Shepherd Services

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة

45

Automotive YABC • DBN 14K923
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان50 Bedford Avenue :
Brooklyn, NY 11222

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_K923.pdf
ً
 53%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةAutomotive High School :
الهاتف 718-218-9301 :داخلي 1595
الفاكس718-599-4351 :

نظرة عامة

البريد اإللكترونيMpollic@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.autohs.com/yabc :

 Automotive YABCعبارة عن مجتمع مكرس لتحفيز التالميذ في بيئة تعليمية بديلة
من خالل منح كل تلميذ االهتمام الذي يحتاج إليه وتقديم عمل مدرسي يحث على المشاركة
والتعاون ويشجع التالميذ على التعبير عن آرائهم واستكشاف المسارات المهنية المتاحة
لهم .كما إننا نحرص على أن يكون لكل تلميذ خطة واضحة وفعالة لمستقبله التعليمي و/أو
المهني بعد الدراسة الثانوية .يسعد  Good Shepherd Servicesأن تكون جزء من
مركز الحي للبالغين الصغار في المدرسة الثانوية .Automotive High School
تستند الخدمات التي نقدمها على فلسفة تنمية الشباب اعتما ًدا ما يتمتعون به من مميزات
نحن نساعد تالميذنا على تحديد أهدافهم والتركيز على تحقيقها وإتقان المهارات الحياتية
األساسية ،بما فيها التخطيط للعمل والتواصل اإليجابي.

تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق G :إلى محطة  ;Nassau Avenueو Lإلى محطة
Bedford Avenue
الحافلة B43, B48, B61 :إلى Nassau & Manhattan Avenues
جهة االتصال للتسجيل,Michael Pollicino: 718-218-9301 :
داخلي 1595
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على الطالب المهتمين االتصال بمركز الحي للبالغين
الصغار لمعرفة مواعيد اللقاءات المفتوحة المقبلة .يتواجد العاملون من االثنين حتى
الخميس من الساعة  3:00م إلى  7:00م.

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعلم من أجل العمل،
واالستشارات الفردية واالستشارات الجماعية ،التشاور بشأن األزمات ،اإلحالة إلى
وكاالت مجتمعية ،استكشاف الدراسة الجامعية والمسارات المهنية ،تدريبات عملية داخلية
مدفوعة األجر ،رحالت ميدانية ،التخطيط لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ،متابعة التخرج

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.

مزايا التدريبات العملية الداخليةNew York Eye and Ear Infirmary, :
Wyckoff Heights Medical Center, Sean Casey Animal
Rescue, Bushwick City Farm, Student Council

•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

الشراكاتGood Shepherd Services :

ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية.

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :عروض مواهب،أمسيات لممارسة األلعاب ،رحالت
ميدانية ،مجلس التالميذ ،مجموعة السيدات الشابات،Gay/Straight Alliance ،
نادي الفيلم.

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلةبروكلين

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Automotive YABCهو
.Good Shepherd Services
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Boys and Girls YABC • DBN 11X417
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان1700 Fulton Street :
Brooklyn, NY 11213
المدرسة المضيفةBoys and Girls High School :

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K959.pdf
 53%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

البريد اإللكترونيHBurrowesIII@schools.nyc.gov :

نظرة عامة

الهاتف718-467-1700 :
فاكس718-221-0645 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا

 Boys and Girls YABCعبارة عن مجتمع مكرس لتحفيز التالميذ في بيئة تعليمية
بديلة من خالل منح كل تلميذ االهتمام الذي يحتاج إليه وتقديم عمل مدرسي يحث على
المشاركة والتعاون ويشجع التالميذ على التعبير عن آرائهم واستكشاف المسارات المهنية
المتاحة لهم .كما إننا نحرص على أ يكون لكل تلميذ خطة واضحة وفعالة لمستقبله بعد
الدراسة الثانوية .تستند الخدمات التي نقدمها على فلسفة تنمية الشباب اعتما ًدا ما يتمتعون
به من مميزات نحن نساعد تالميذنا على تحديد أهدافهم والتركيز على تحقيقها وإتقان
المهارات الحياتية األساسية ،بما فيها التخطيط للعمل والتواصل اإليجابي.

مترو األنفاق A, C :إلى Utica Ave
الحافلةB15, B25, B26, B43, B46, B47, B65 :
جهة االتصال للتسجيل:Horacio (Tito) Burrowes :
718-467-1700 x3570
معلومات اللقاءات المفتوحة :برجاء االتصال بجهة االتصال المعني بالتسجيل أو بمكتب
 Good Shepherd Servicesعلى هاتف رقم  718-467-1700داخلي 3872
أو داخلي  3871لتحديد موعد.

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :برامج تنمية الشباب ،استشارات
مناسبة لكل حالة ،استشارات مهنية ،تكليف شخص رئيسي للمساعدة ،التخطيط لمرحلة ما
بعد الدراسة الثانوية ، ،استكشاف خيارات الدراسة الجامعية/المسارات المهنية (بما يشمل
زيارات للمجمعات التعليمية للكليات ورحالت مسائية)؛ جميع التالميذ المسجلين مؤهلين
للحصول على تدريبات عملية مدفوعة األجر وفصول التعليم المهني

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

مزايا التدريبات العملية الداخلية :يتم توزيع التالميذ في على مجموعة منوعة من المهام
في منطقة  Bedford-Stuyvesantفي بروكلين.

•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

الشراكاتGood Shepherd Services :

•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية

فصول اللغة :اإلسبانية

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

نشاطات خارج المقرر الدراسي :بناء على اهتمامات التالميذ ،نخطط لتقديم نشاطات
خارج المقرر الدراسي :والرياضات الداخلية.
األلعاب الرياضية االستجمامية :فريق كرة السلة للرجال في مركز الحي للبالغين
الصغارسوف يتم تقديم المزيد من األلعاب الرياضية االستجمامية وفقا الهتمامات الطالب.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Boys and Girls YABCهو
.Good Shepherd Services
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Downtown Brooklyn YABC • DBN 13K657
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنون105 Johnson Street/Tech Place :
Brooklyn, NY 11201

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K657.pdf
 47%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةGeorge Westinghouse Career and Technical :
Education High School
الحرمGeorge Westinghouse Educational Campus :
الهاتف718-222-0913 :

نظرة عامة

فاكس718-222-0919 :

يقدم  Downtown Brooklyn YABCخدماته التعليمية بالعديد من األساليب .نحن
ندرك أن كل تلميذ يتميز بمميزات فريدة ومجاالت
ضعف تحتاج إلى التطوير ،ومن هذا المنطلق نطبق أساليب تعليمية مختلفة  -بداية من
ً
وصول إلى استخدام تقنية اللوحات الذكية والتعليم
العمل الجماعي وتقديم المحاضرات،
العملي  -كوسائل لمساعدة التالميذ على تذكر ما يتعلمونه في كل فصل ,تعمل إدارة التعليم
بالشراكة مع  Good Shepherd Servicesلضمان حصول كل تلميذ على ما
يحتاجه من دعم طوال دراستهم في  .Downtown Brooklyn YABCيتم معاملة
كل تلميذ كشخص مميز ونوفر له العديد من األشخاص لمساعدته ومساندته :بداية من
االستشاريين المعاونين واالستشاريين التوجيهيين وعميد التالميذ والوكيل ومدير البرنامج
وباقي أعضاء هيئة التدريس .نقدم عدد من الفصول المتخصصة مثل فنون الطهي
والفيزياء وتطبيقات .Microsoft Office

البريد اإللكترونيJArzuaga@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق A, C, F :إلى محطة  ;Jay Street-Borough Hallو Rإلى
محطة  ;Lawrence Street-MetroTechو 3 ,2إلى محطة Hoyt
 ;Streetو 5 ,4إلى محطة Borough Hall-Court Street
الحافلةB25, B26, B37, B38, B41, B45, B52, B67, B75, B103 :
إلى  Jay Street & Myrtle Avenueأو Flatbush Avenue & Tillary
Street
جهة االتصال للتسجيل ,Joe Arzuaga :مدير الموقع718-222-0913 :
داخلي  ,Sarah Lorch ;2500مدير البرنامج 718-222-0913 :داخلي 2502

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلون للحصول على خدمات برنامج
التعليم من أجل العمل ،والتي تتضمن تدريبات عملية مدفوعة األجر ،استشارت فردية
وجماعية ،إدارة األزمات ،استكشاف المسارات المهنية والتخطيط لها ،التخطيط للدراسة
الجامعية واستكشافها (بما يشمل زيارات إلى الكليات ،أمسيات للتوعية بالدراسة الجامعي
والمسارات المهنية ،التدريب على كتابة المقاالت الجامعية) ،ورش عمل للتدريب على
وضع األهداف ،ورش عمل الكتساب المهارات الحياتية (مثل التثقيف باألمور المالية،
إدارة الوقت) ،ورش عمل في مجاالت الصحة (العالقات ،الوقاية من ،)HIV/AIDS
مجموعة الشباب ،مجموعة الشابات ،مجموعة خدمة المجتمع

معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ االتصال بنا على الرقم
 718-222-0913لترتيب موعد.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.

مزايا التدريبات العملية الداخلية,Kiki’s Pet Spa, Honey Dew Daycare :
تصفيف الشعرCobble Hill Health Center, Each One Teach One ,
 ,Daycare, Kings County and CVS Pharmaciesمهام إدارية ,العديد من
المدارس االبتدائية في منطقة وسط بروكلين ،مجلس التالميذ ،االتحادات المجتمعية

•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية.
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

الشراكاتGood Shepherd Services :
فصول اللغة :اإلسبانية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نشاطات خارج المقرر الدراسي :رحالت إلى مباريات كرة البيسبول وكرة السلة,
 ,Camping/Ramapo/Fresh Air Fundالبولينج ,عرض المواهب ,حفل
التخرج ,رحالت مسائية إلى الكليات
األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة

شريك التعلم من أجل العمل لصالح  Downtown Brooklyn YABCهو
.Good Shepherd Services
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Erasmus Campus YABC • DBN 17K467
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان911 Flatbush Avenue :
Brooklyn, NY 11226

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports :
/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_ YABC_K467.pdf
 56%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةScience, Technology and Research Early :
College High School
الحرمErasmus Hall Educational Campus :

نظرة عامة

فاكس718-564-2591 :

يهدف برنامجا إلى تشجيع الشباب على الحصول على دبلومة المدرسة الثانوية عن طريق
االستعانة بعدة أساليب تعليمية في ظل بيئة اجتماعية تيسر السعي للتعليم على مدى الحياة
واالكتفاء الذاتي .نحن نعمل بصفة يومية بالشراكة مع  ،CAMBAلضمان حصول
تالميذنا على تجربة تعليمية إيجابية.للطالب .فهؤالء التالميذ يتمتعون بالعديد من المميزات
التي لم يُحسن تقديرها واستغاللها على النحو األمثل .كما يتوافر لدى تالميذنا الشجاعة
الكافية لالنضمام إلى برنامجنا عقب مواجهة الفشل في أماكن أخرى ،ونحن هنا لنساندهم
ونمكنهم من النجاح.

الهاتف718-564-2590 :
البريد اإللكترونيapughro@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق B, Q, 2, 5 :إلى محطة Church Avenue
الحافلة B23 :إلى Flatbush Avenue & Cortelyou Road; B35, B41
إلى Flatbush & Church Avenues

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعليم من أجل العمل،
تكليف شخص رئيسي للمساعدة ،خطة خدمة فردية ومقابلة لمناقشة األهداف ،التوعية
بأهمية الحضور ،استشارات فردية وجماعية ،التخطيط لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية،
استكشاف خيارات الدراسة الجامعية والمسارات المهنية (بما يشمل معارض للكليات،
زيارات للجامعات ووضع األهداف المهنية) ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،إعداد السيرة
الذاتية والكتابة ،مقابالت شخصية صورية ،ورش عمل وندوات أسبوعية لإلعداد للعمل،
التوعية باألمور المالية.

جهة االتصال للتسجيل,Pierre Merisier: 718-564-2400 :
داخلي 29212
معلومات اللقاءات المفتوحة :تتوفر جوالت في المجمع التعليمي عند الطلب .لتحديد
موعد ،يُرجى االتصال بـ  Pierre Merisierعلى هاتف رقم ,718-564-2400
داخلي  ،29212من االثنين حتى الخميس ما بين الساعة  3م و 8م.

معلومات القيد والقبول

•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك

مزايا التدريبات العملية الداخلية :يتم توزيع التالميذ على أماكن مختلفة في منطقة
 Flatbushفي بروكلين ،من بينها صالونات التجميل ،مدارس/مراكز للرعاية النهارية،
مستشفيات ،متاجر تجزئة ،مطاعم ،صيدليات ،أعمال محلية ،المكاتب اإلدارية
الخاصة بـ CAMBA

•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

الشراكاتCAMBA :

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية.

فصول اللغة :اإلسبانية ،الفرنسية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :نادي الشطرنج ،خدمات استشارية ،استشارات جامعية،
ألعاب اللوح التفاعلية ،Fine Dining ،مسرحيات برودواي ،ورشة عمل حول اكتساب
المهارات االجتماعية ،حل المشكالت ،التواصل الفعلي ،مجموعات تمكين المرأة/الرجل

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح Erasmus
 Campus YABCهو .CAMBA
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Franklin Delano Roosevelt YABC • DBN 20K658
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان5800 20th Avenue :
Brooklyn, NY 11204

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/ :
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_ YABC_K658.pdf
 60%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةFranklin Delano Roosevelt High School :
الهاتف718-621-8931 / 718-621-8930 :

فاكس718-621-8922 :

نظرة عامة

البريد اإللكتروني,Julio_Pena@GoodShepherds.org :
ARepole@Schools.nyc.gov

نحن نحرص في  ،Franklin Delano Roosevelt YABCبالتعاون مع شريكنا
 ،Good Shepherd Servicesعلى توفير ثقافة مدرسية إيجابية إلتاحة لجميع
تالميذنا بيئة تعليمية صحية ومثمرة .نحن نقدم إلى التالميذ أنشطة وفعاليات أكاديمية
إثرائية متنوعة لحثهم على الحضور والعمل المتعاون لضمان نجاح جميع التالميذ.

موقع الويبwww.fdryabc.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق F :إلى محطة  N ;Avenue 1إلى محطة 20th Avenue

جهة االتصال للتسجيل ,Julio Peña III :مدير البرنامج ،أو ,Andrea Repole
المستشار التوجيهي

خدمات المنظمات المجتمعية :يتم تعيين جميع التالميذ غلى مستشار معاون/أخصائي
اجتماعي ،يشارك التالميذ في استشارات فردية/جماعية ،التخطيط لمرحلة ما بعد الدراسة
الثانوية ،استكشاف خيارات الدراسة الجامعية/المسارات المهنية (بما يشمل زيارات
للمجمعات التعليمية للكليات ورحالت مسائية)؛ جميع التالميذ المسجلين مؤهلين للحصول
على تدريبات عملية مدفوعة األجر وفصول التعليم المهني من خالل برنامج التعلم من
أجل العمل (فصول استكشاف المسارات المهنية مانحة للوحدات الدراسية)

معلومات اللقاءات المفتوحة ينبغي على التالميذ المهتمين االتصال /البريد اإللكتروني:
لالستعالم عن تواريخ ومواعيد التسجيل .يتم تحديد المواعيد من االثنين حتى الخميس
من الساعة  4م إلى  7:30م في بداية كل فصل دراسي .الرجاء كذلك تفقد موقع الويب:
للتعرف على جدول وتفاصيل التسجيل.

مزايا التدريبات العملية الداخليةPaws in Paradise, Galaxy Comics, :
Remax Realty, Modells Sporting Goods, Maimonidies
Medical Center, Brooklyn Public Library, Burlington Coat
.Factory

معلومات القيد والقبول

الشراكاتGood Shepherd Services :

الحافلة B8 :إلى  18th Avenue & 58th Street; B9إلى & 60th Street
 20th Avenue; B6إلى  Bay Parkway & 59th Street; B11إلى 20th
 Avenueو50th Street

فصول اللغة :اإلسبانية

إجمالي عدد الطالب215 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجلس التالميذ ،ندوات -لعرض معلومات الكليات،
معارض مهنية ،تدريس خاص ،أمسيات فعاليات خاصة ،Glee Club ،مجموعة اآلباء،
( Guy Codeمجموعة للشباب)( Girl Code ،مجموعة للشابات) ،نادي الطهي

ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة

•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية.
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح Franklin Delano
 Roosevelt YABCهو .Good Shepherd Services
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Franklin K. Lane YABC • DBN 19K50
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان999 Jamaica Avenue :
Brooklyn, NY 11208

شعار  Franklin K. Lane Campus YABCهو “ال أعذار ،ال حدود ”.نحن
نؤمن بأنه بفضل كافة وسائل الدعم والجهود التعاونية المقدمة من إدارة التعليم وGood
 ،Shepherd Servicesيمكن ألي تلميذ مسلح بالعزيمة واإلصرار أن يحقق النجاح
الذي ينشده .نحن نقدم برنامج متميز يوفر الدعم األكاديمي والعديد من الحوافز المتنوعة
التي تسمح للتالميذ بإعادة إلزام أنفسهم بالتعليم وتحقيق متطلبات التخرج في فترة زمنية
مناسبة ،ومتابعة الخيارات المتاحة لهم بعد إنهاء دراستهم الثانوية ،مثل االلتحاق بكلية أو
التخطيط للحياة المهنية.

المدرسة المضيفةAcademy of Innovative Technologyf :
الحرمFranklin K. Lane Educational Campus :
الهاتف ,718-674-2100 :داخلي 3330
الفاكس718-827-4013 :
البريد اإللكتروني19k501@schools.nyc.gov :

خدمات المنظمات المجتمعية :تقد  :Good Shepherd Servicesخدمات
برنامج التعلم من أجل العمل ،تكليف شخص رئيسي لتقديم الدعم ،االستشارات الفردية
واالستشارات الجماعية ،تدريبات عملية مدفوعة األجر ،التخطيط للمسارات المهنية
واستكشافها (بما يشمل استشارات مهنية فردية) ،أنشطة بناء المجتمع ،تدريبات لتكوين
الفرق ،التوعية بأهمية الحضور

تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا
مترو األنفاق J :إلى 75 Street
th

الحافلة Q56 :إلى  Elderts Lane & Jamaica Avenue; B13إلى
Hemlock Street & Jamaica Avenue

مزايا التدريبات العملية الداخليةModell’s, Burlington Coat Factory, :
St. Nicks Alliance, Pup Hub, schools within the Franklin K.
Lane Campus, New York City Department of Education,
Brownsville Recreation Center, NYS Veteran’s Home of St.
Albans, Body Unique, Single Stop, Forest Park & Arlington
Library, P.S. 290, Queens DA’s Office, Little Busy Bodies Day
Care, Center for Nursing Rehabilitation

جهة االتصال للتسجيل ,Pascale Larosiliere: 718-647-2100 :داخلي
 ,3304هاتف خلوي  Althea Vega ;646-581-3157داخلي  3332و
 Mildred Velasquez 3338المستشار التوجيهي;917-667-3319 :
 ,Rosalie Marksالوكيلة646-784-6841 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين االتصال بـ Ms. Pascale
ما بين الساعة  4:30م و 8:00م لتحديد موعد.

معلومات القيد والقبول

الشراكاتGood Shepherd Services, Department of Health, :
several CUNY Schools, Kingsborough, New York City Police
Department, New York Technical College, Mercy College,
John Jay College, Long Island University Nursing Program,
Hampshire College, NPower, Youth Connect, Opportunities
for a better tomorrow, Northwell Hospitals, Single Stop,
( LYFE Centerرعاية األطفال مجا ًنا داخل الموقع من سن  3أشهر حتى  3سنوات)

إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على األقل معتمدة للتخرج من
المدرسة الثانوية.

فصول اللغة :اإلسبانية ،الفرنسية

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجلس التالميذ ,Business Elective , ،يوم ميداني,
 ,Scavenger Huntرحالت نهارية إلى الكليات ,رحالت لالستمتاع والتحفيز,
 LGBTQIA Group Gaming Group, Spoken Word andورش
عمل لآلباء

األداء
لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
YABC_K501.pdf
ً
 47%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة ،الكرة الطائرة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح .Franklin K
 Lane Campus YABCهو .Good Shepher d Services
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South Shore Campus YABC • DBN 18K922
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان6565 Flatlands Avenue :
Brooklyn, NY 11236
المدرسة المضيفةBrooklyn Bridge Academy :

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_K922.pdf
 56%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

الفاكس718-968-4247 :

نظرة عامة

الحرمSouth Shore Educational Campus :
الهاتف 718-968-1689 :داخلي 3736
البريد اإللكترونيdharris12@schools.nyc.gov :

يقدم  South Shore YABCبرنامج تعليمي شامل إلعداد الشباب للنجاح األكاديمي
والنفسي في حياتهم بعد مرحلة الدراسة الثانوية ،وذلك بالتعاون مع شريكنا المجتمعي
 .CAMBAيقوم  South Shore YABCبوضع خطة تعليم فردية تتضمن تقديم
خدمات استشارية إلعداد الشباب على النحو األمثل للنجاح األكاديمي والمستقبلي.

تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 5 ,2 :إلى محطة ;Brooklyn College-Flatbush Avenue
 Lإلى محطة Canarsie-Rockaway Parkway
الحافلة B6, B78, B82 :إلى Ralph & Flatlands Avenue

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعلم من أجل العمل،
تكليف شخص رئيسي لتقديم الدعم ،برنامج استشاري مكثف ،التخطيط للمسارات المهنية
واستكشافه ،ورش عمل للتجهيز للعمل ،تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر ،ندوات
إعداد للعمل كل شهرين

جهة االتصال للتسجيل ,Shenika Montaque :منسقة اللقاء التحضيري،
 ,718-968-4100داخلي 3892
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين زيارة مركز الحي للبالغين الصغار
من االثنين حتى الخميس من الساعة  10:00صباحً ا إلى  6:00مساء ويوم الجمعة من
الساعة  10ص إلى  2م .يُرجى االتصال بـ  Shenika Montaqueللترتيب للقيام
بجولة في المجمع التعليمي.

مزايا التدريبات العملية الداخلية :مخزن األغذية ،تكنولوجيا الطب البيطري ،اإلنشاءات
البيئية ،برنامج  ،Welfare-To-Workتعيينات في المستشفيات ،أعمال التجزئة
للشركات ،شركات القانون ،نوادي اللياقة البدنية /الرياضيين ،الخبز

معلومات القيد والقبول

الشراكات.CAMBA Inc :

إجمالي عدد الطالب215 :

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي( Man-Up :مجموعة دعم للشباب من الرجال),
( Sophisticated Ladiesمجموعة دعم للشابات) ،عرض للمواهب ،حكومة
التالميذ ،مجموعة مناصرة التالميذ ،نادي اليوجا ،نادي الكتابة ،نادي الكليات ،نادي
الشطرنج.

ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية.

األلعاب الرياضية االستجمامية :كرة السلة ،كرة القدم بنزع األعالم

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح South
 Shore Campus YABCهو .CAMBA
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Thomas Jefferson Campus YABC • DBN 19K431
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنون400 Pennsylvania Avenue :
Brooklyn, NY 11207
المدرسة المضيفةPerforming Arts and Technology High School :

لمحة عن جودة المدرسةhttp://schools.nyc.gov/OA/ :
_SchoolReports/2015-16/School_Quality_Snapshot_2016
YABC_K431.pdf
ً
 56%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

الفاكس718-498-4312 :

نظرة عامة

الحرمThomas Jefferson Educational Campus :
الهاتف 718-922-0762 :داخلي 1302
البريد اإللكترونيjbatist3@schools.nyc.gov :

 Thomas Jefferson Campus YABCعبارة عن برنامج مسائي تعليمي/تنموي
للشباب يقدم لتالميذ المدارس الثانوية بمدينة نيويورك الذين تجاوزوا السن المعتاد أو لم
يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية الفرصة للحصول على دبلومة المدرسة
الثانوية .بالتعاون مع شريكنا  ،Medgar Evers Collegeيقوم موظفينا بمساعدة جميع
التالميذ المقيدين في مركز الحي للبالغين الصغار على تحمل أعباء ومسؤوليات البالغين
ومواجهة العقبات التي تعيقهم عن الحصول على دبلومة المدرسة الثانوية .يقدم Jefferson
 YABCللتالميذ فرصة سانحة للعمل في بيئات تعليمية صغيرة للسعي للحصول على دبلومة
المدرسة الثانوية واتخاذ قراراتهم المهنية الحيوية (أي ،االلتحاق بالجامعة ،أو التوظيف
أو التدريب المهني) يجمع برنامجنا المميز بين التعليم األكاديمي داخل الفصول والتدريس
الخاص واالستكشاف المهني ،وإدارة كل حالة على حدة ،والتدريب على االستعداد للعمل،
تدريبات عملية مدعمة .كما نقدم خدمات التعليم االنتقالي مزدوج اللغة.

موقع الويبwww.yabctj.com :
تيسر الوصول للموقع :مجهز لذوي االحتياجات الخاصة
مترو األنفاق 3 :إلى ; A Pennsylvania Avenueإلى
; C Broadway Junctionإلى Liberty Avenue
الحافلة B14 :إلى Pennsylvania & Sutter Avenues; B15إلى
 Pennsylvania & New Lots Avenues; B20, B83إلى
Pennsylvania & Blake Avenues
جهة االتصال للتسجيل ,Juan Batista :الوكيلة ,718-922-0762 :داخلي ;1302
 ,LeHendro Gadsonمدير البرنامج ,718-566-7156 :داخلي ;1280
 ,Diana Paceمساعد المدير ,718-566-7156 :داخلي 1286

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ يتلقون :خدمات برنامج التعلم من أجل
العمل ،تكليف شخص رئيسي للمساعدة ،الدعم األكاديمي ،التدريس الخاص األكاديمي،
اإلعداد لخوض االختبارات ،استشارات فردية ،ورش عمل جماعية ،دعم حل المشكالت،
المساعدة على تحقيق األهداف الشخصية ،التوجيه ،التنمية الوظيفية والمهنية ،االستعداد
للوظائف واالستكشاف المهني ،إعداد السيرة الذاتية والكتابة ،المساعدة في العثور على
وظيفة ،اإلعداد للدراسة الجامعية ،ورش عمل جامعية ،معارض للكليات ،زيارات للكليات
والجامعات ،المساعدة في استكمال طلبات االلتحاق واستمارات اإلعانات المالية ،برنامج
College Now

معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نتبنى سياسة القبول المفتوح ،حيث نرحب بزيارات
التالميذ واتصاالتهم من االثنين حتى الخميس من الساعة  09:00ص إلى  9:00م ويوم
الجمعة من الساعة  9ص إلى  5م.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

مزايا التدريبات العملية الداخليةBrookdale Hospital, CVS Pharmacy, :
Building By Faith Printing, MEC Reprographics Printing,
Brooklyn Public Libraries, Brooklyn Children’s Museum,
DEFJAM Records, PC Tech

•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي يبلغ فيه عمر  17.5عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من
المدرسة الثانوية.

الشراكاتMedgar Evers College :

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :تصميم مواقع اإلنترنت ،التدريب على عزف اآلالت
الموسيقية وآالت النقر والغناء ،الفنون والحرف اليدوية ،تنقيح الصور ،التذوق الموسيقي،
فصول  ،Cisco Certificationبرنامج College Now؛ اإلعداد للدراسة
الجامعية ،أستوديو الصوت ،مجموعة الفتيات ،مجموعة الرجال

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح Thomas Jefferson Campus YABC
هو .Medgar Evers College
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مراكز اإلحالة لبرنامج مسارات التخرج في بروكلين
للقيد في برنامج مسارات التخرج (والمعروف ساب ًقا باسم  ،)GED® Plusيتعين على التالميذ أوالً زيارة مراكز
اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية .في مركز اإلحالة ،سوف يلتقي التالميذ بمستشار اإلحالة وجهًا لوجه ،حيث يطلعهم
على نبذة حول الخيارات المتاحة لهم ويناقش معهم تاريخهم األكاديمي وأهدافهم المستقبلية وسبل الدعم اإلضافية التي
يحتاجونها .يقوم مستشارو اإلحالة بقيد التالميذ في برنامج مسارات التخرج عند مالءمة ذلك.
مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية تقدم النصح بشأن بدائل المدارس الثانوية وتساعد التالميذ على القيد في البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية ،إذا تالءم ذلك ،وتدلهم على سبل الدعم ذات الصلة
المتاحة (مثل رعاية األطفال ،االستشارات ،عالج إدمان المخدرات) يتعين عليك زيارة مركز إحالة إذا كان عمرك أقل من  21عامًا وتقيم في مدينة نيويورك ولم تحصل على دبلومة المدرسة
الثانوية إال إنك مازالت ترغب في استئناف دراستك وتحتاج إلى مزيد من المساندة إلعادة التواصل مع المدرسة .يمكن أن تساعدك
مراكز اإلحالة فيما يلي:
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك تلميذ تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
•التخطيط للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية أو القيد في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لخدمات مثل رعاية األطفال أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

مراكز اإلحالة لبرنامج مسارات التخرج في بروكلين
@ Downtown Brooklyn

@ في Bedford Stuyvesant Complex

معلومات االتصال

معلومات االتصال

العنوانMarcy Avenue 832 :

العنوانSchermerhorn Street 69 :

الهاتف 718-636-5770 :الفاكس718-398-4476 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر عمليًا
مترو األنفاق A,C :إلى محطة  G Nostrand Avenue,إلى محطة
Bedford-Nostrand Avenue
الحافلة B43 :إلى  Tompkins Ave; B44إلى ;Nostrand/Putnam Ave
 B52إلى Gates/Marcy Aves

الهاتف 718-935-9457 :الفاكس718-935-0140 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر جزئيًا
مترو األنفاق :قطار  A, C, Fأو  Rإلى محطة );(Jay Street/Metrotech
قطار  2, 3, 4أو  5إلى .Borough Hall
الحافلة B26, B41, B45, B52, B57 :أو B103

معلومات القيد والقبول

نظرة عامة

للقيد في البرامج المعادلة للمدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ:
•تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا (أو  17عامًا مع ظروف مخففة ،وموافقة
األب/الوصي ،وموافقة المدير)

برنامج مسارات التخرج يعد التالميذ للحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية (والتي
عرفت ساب ًقا باسم اختبار تطوير التعليم العام ® )GEDومتابعة الطريق لاللتحاق بالجامعة
و/أو أحد المسارات المهنية .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا
اختيار المشاركة في برنامج بدوام كلي أو دوام جزئي .التالميذ البالغون من العمر 17
عامًا يمكنهم القيد فقط بتصريح من األب أو الوصي .يتم اتخاذ القرار النهائي لكل حالة
على حدة .يوجد في بروكلين مركزا إحالة لديهما العديد من المواقع.

•زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية لحضور مقابلة تمهيدية
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مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في بروكلين
مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في بروكلين البرامج النهارية بنظام الدوام الكامل
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-636-5770

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

Bedford Stuyvesant Complex برنامج مسارات التخرج في
Referral Center/Hub
• تعلم القراءة والكتابة مبكرً ا
:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

718-257-5800

2400 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11208

Pathways to Graduation at Alpha School-Center for
.Progressive Living, Inc

Pending

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 11213

Pathways to Graduation at Boys and Girls High School

718-623-4050

585 DeKalb Avenue
Brooklyn, NY 11205

Pathways to Graduation at Brooklyn Job Corps Academy

718-455-4308

1615 St. John’s Place
Brooklyn, NY 11233

.Pathways to Graduation at D.R.E.A.M.S

Pending

1600 Avenue L
Brooklyn, NY 11230

Pathways to Graduation at Edward R Murrow High School

718 -346-2539

829 Saratoga Avenue
Brooklyn, NY 11212

Pathways to Graduation at Fannie Barnes Urban
.Strategies Inc

718-649-3400

1965 Linden Boulevard
Brooklyn, NY 11207

Pathways to Graduation at Linden Learning Center
 برنامج تعليم اإلنكليزية:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
)؛ برنامج انتقالي مزدوج اللغة باإلسبانيةESL( كلغة ثانية

718-270-6252

1150 Carroll Street
Brooklyn, NY 11225

Pathways to Graduation at Medgar Evers College

718-369-0303

783 Fourth Avenue
Brooklyn, NY 11232

Pathways to Graduation at Opportunities for a
Better Tomorrow I

33  داخلي,718-387-1600

25 Thornton Street
Brooklyn, NY 11206

Pathways to Graduation at Opportunities for a
Better Tomorrow II

718-923-8256

88 Visitation Place
Brooklyn, NY 11231

Pathways to Graduation at Red Hook Community
Justice Center

718-381-9653

1474 Gates Avenue
Brooklyn, NY 11237

Pathways to Graduation at Ridgewood Bushwick

718-935-9457

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

Schermerhorn Street برنامج مسارات التخرج في
 تعليم اللغة:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
اإلنجليزية كلغة ثانية

718-968-4118

6565 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236

Pathways to Graduation at South Shore Educational
Complex

3107  داخلي,718-788-7608

360 36th Street, PS 371
Brooklyn, NY 11232

Pathways to Graduation at Sunset Center

718-245-7061

594 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11201

Pathways to Graduation at Susan Smith McKinney

718-215-6990

17 Hinsdale Street
Brooklyn, NY 11207

Pathways to Graduation at YRoads

 البرامج المسائية بدوام جزئي:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في بروكلين
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-337-7400

2800 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

Pathways to Graduation Evening Program at
Abraham Lincoln High School

718-636-5770

1700 Fulton Street
Brooklyn, NY 10473
69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

Pathways to Graduation Evening Program at
Boys & Girls High

2040  داخلي,718-935-9457
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Pathways to Graduation Evening Program at
Schermerhorn Street

دليل مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEفي بروكلين

يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ()Living for the Young Family through Education (LYFE
خدمات رعاية أطفال ودعم مجانية لمساعدة التالميذ اآلباء على مواصلة طريقهم نحو التخرج
فقط التالميذ المقيدون حاليًا ويحضرون مدرسة عامة أو برنامج في مدينة نيويورك يمكنهم االستفادة من خدمات رعاية األطفال المقدمة من برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( .)LYFEإذا كانت مدرستك ال توفر برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEأو إذا كان البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به كامل
العدد ،عليك البحث عن موقع آخر للبرنامج يكون من األسهل عليك التردد عليه أثناء توجهك إلى المدرسة .يمكنك االتصال بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( )LYFEعلى هاتف رقم  212-609-8520أو بمركز اإلحالة في الحي الذي تقيم فيه لمساعدتك.
مواقع توافر البرنامج

العنوان

أرقام االتصال

المواصالت العامة

Bushwick Educational Campus

400 Irving Avenue
Brooklyn, NY 11237

 ,718-381-7100داخلي 2050
718-628-8530

مترو األنفاق L, M :إلى محطة
()Myrtle Avenue
الحافلةB54, B52, B13, Q54 :

Pathways to Graduation at
Downtown Brooklyn

67-69 Schermerhorn St
Brooklyn, NY 11201

 ,718-935-9457داخلي 1060
 ,718-935-1726داخلي 1050

مترو األنفاق A, C, G :إلى محطة
()Borough Hall
الحافلة,B103, B37, B41, B41L :
B45، B67

Bedford Stuyvesant Preparatory
High School

832 Marcy Avenue
Brooklyn, NY 11216

 ,718-622-4310داخلي
 636أو 627

مترو األنفاق A, C :إلى محطة
()Nostrand Avenue
الحافلةB52, B26, B44, B43 :

Prospect Heights Educational
Campus

883 Classon Avenue
Brooklyn, NY 11225

 ,718-230-6250داخلي 1711
718-399-0922

مترو األنفاقS ,2 ,4 ,3 :
إلى محطة (Eastern Parkway/
)Brooklyn Museum
الحافلةB41، B71 :

Aspirations High School

1495 Herkimer Street
Brooklyn, NY 11233

 ,718-498-5257داخلي
 136أو 137

مترو األنفاق A, C :إلى Broadway
Junction/East New York
الحافلةB20, B25, B83, 024, 026 :

Grand Street Campus

850 Grand Street
Brooklyn, NY 11211

718-468-8461
 ,718-387-2800داخلي 2851

مترو األنفاق L :إلى محطة
()Grand Street
الحافلةB13, 054, 059 :

Franklin K. Lane Educational
Campus

999 Jamaica Avenue
Brooklyn, NY 11208

 ,718-647-2100داخلي 8420

مترو األنفاق J :إلى محطة
()75th Street/Elderts Avenue
الحافلة056 :

High School of
& Telecommunications, Arts
Technology

350 67th Street
Brooklyn, NY 11220

718-759-3485
718-759-3401

مترو األنفاق R :إلى محطة
()59th Street
الحافلةB37, X27, X37, B9 :

Paul Robeson High School for
Business & Technology

150 Albany Avenue
Brooklyn, NY 11213

718-953-8119
718-771-0333

مترو األنفاق A, C :إلى محطة
Kingston Avenue/Throop
Avenue
الحافلةB65, B15 :

Thomas Jefferson Educational
)Campus (PATHS

400 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207

 ,718-922-0762داخلي 136
أو 135

مترو األنفاق 4 ,3 :إلى محطة
()Pennsylvania Avenue
الحافلةB20, B83 :

William H. Maxwell High School

145 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11216

 ,718-345-9100داخلي  1060أو
 1010أو 1011

مترو األنفاق A, C :إلى محطة
()Liberty Avenue
الحافلةB12, B20, B83 :
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Cascades High School • DBN 01M650
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان198 Forsyth Street :
New York, NY 10002

تدعم المدرسة الثانوية  ,Cascades High Schoolبالشراكة مع  ,CAMBAالنجاح
األكاديمي للتالميذ من خالل فريق للخدمات الشخصية الشاملة يتألف من مستشار توجيهي
ومستشار جامعي ومنسق شؤون أولياء األمور والمعلمين .نحث التالميذ بشدة على
المشاركة في برنامجنا للفنون والتكنولوجيا .يعد تالميذنا جزءًا رئيس ًّيا من مجتمع مدرستنا
وهم أعضاء فاعلون في حكومة التالميذ وهم يشاركون في العديد من لجان المدرسة.

الهاتف646-654-1261 :
فاكس646-654-1742 :
البريد اإللكتروني01M650@schools.nyc.gov :

البرامج :التعلم من أجل العمل ( ،)LTWبرنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم Living
 )LYFE( for the Young Family through Educationفي مبنى المدرسة

موقع الويبhttp://www.cascadeshs.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/01/M650

الشراكاتCAMBA, Third Street Music Company, Counseling :
in Schools, Vision Education Media, New York University,
City University of New York (CUNY), Museum of Modern Art
(MoMA), WISE Financial Group

تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق F :إلى محطة ;Lower East Side – 2nd Avenue
 J, Zإلى محطة Bowery
الحافلة M15 :إلى  East Houstonو Forsyth Streetsأو إلى  Allenو
Stanton Streets

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :قيادة التالميذ وحكومة التالميذ ,تدريس خاص ,مقررات
مسائية شاملة ,المساعدة عن طريق التدريس الخاص األكاديمي عبر اإلنترنت على مدار
اليوم ,فصول إضافية صباحية ومسائية ,التصميم الفني للكتاب السنوي ,موسيقى ,مسرح،
رقص ،نادي اللياقة البدنية ،تصميم اإلنسان اآللي

معلومات اللقاءات المفتوحة نحث التالميذ المهتمين وعائالتهم على زيارتنا في أي وقت.
يتم إجراء التقييمات األولية فور إرسال بالفاكس أحدث شهادة لدى التلميذ .يرجى إرسال
رقم هاتف لتعاود المدرسة االتصال عليه بكم

القيد

النوادي :حكومة التالميذ ،نادي اللياقة البدنية ،نادي الواجب المنزلي

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة السلة للبنين

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب239 :

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية  Cascades High Schoolسياسة قبول مفتوحة حيث
تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا ولديهم  10وحدات دراسية
كحد أدنى واجتازوا أحد اختبارات ريجنت ،ويجيدون الرياضيات والقراءة بمستوى
الصف السادس.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M650.pdf
المنهج الدراسي :قيد التطوير
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
ً
 46%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير
حاصلين على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يتعين على التالميذ المهتمين بالتسجيل المبكر لفصل
الخريف أن يقوموا بالقيد في برنامجنا التوجيهي الصيفي ،والذي يعمل خالل شهري
يوليو/تموز وأغسطس/آب يتم تنفيذ إجراءات تسجيل إضافية خالل األسابيع األولى
من كل فصل دراسي وستستمر حتى شغل جميع المقاعد.
•للتقدم :يُرجى االتصال بمنسق شؤون أولياء األمور لتحديد موعد مقابلة تحضيرية.
تشمل عملية القبول لدينا تقييم الشهادة وإجراء مقابلة شخصية مع التلميذ والوالد.
يتعين على التالميذ تقديم شهادة حديثة ،شهادة الميالد ،إثبات بعنوان محل اإلقامة،
سجل التطعيمات ،برنامج التعليم الفردي (إن وجد) ومستوى ( ENLإن وجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة إبان إجراء المقابلة الشخصية/المقابلة
التحضيرية.

يساعد برنامج التعلم للعمل ( )LTWالطالب في التغلب على العقبات التي تحول دون
حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة
 Cascades High Schoolهو .CAMBA
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City-As-School • DBN 02M560
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
العنوان16 Clarkson Street :
Manhattan, NY 10014

البرامج :برامج استشارية ،College Now ،استشارات جامعية ،مقررات CUNY
 ،Collegeحوافز تتضمن التعليم القائم على المغامرة والمشروعات ،مركز رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( )LYFEللتالميذ اآلباء ،فريق إنفاذ العدالة التقويمية ،استشارات
 ،SAPISاإلعداد الختبارات  ،PSATخوض اختبارات  PSATو SATداخل المدرسة

فاكس212-337-6875 :

الشراكات,The New Museum, Classic Stage Company :
New Yorkers Against Gun Violence, Educational Video
Center Inc. (documentary film making), College Now
Program, Cooper Union- Saturday Program, MoMATeen Programs: In The Making. NY State Consortium for
Performance-Based Assessment, Apple Distinguished
Program, Comprehensive Development, Inc., Callen Lorde
Community Health Center, The Door

الحرمFred Koury Campus :
الهاتف212-337-6881 :
البريد اإللكترونيadmissions@cityas.org :
موقع الويبhttp://www.cityas.org :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق 1 :إلى  A, B, C, D, E, F, M ;Houston Streetإلى
West 4th Street-Washington Square
الحافلة M20 :إلى Houston St
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المرتقبين زيارة www.cityas.org
أو االتصال بالخط الساخن على رقم  212-337-6881للحصول على معلومات
حول تواريخ اللقاءات المفتوحة.

فصول اللغة :اإلسبانية ،اإليطالية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :الزراعة الحضرية ,إثراء الوعي ,التدريب على الحافظة
الفنية ,GSA ,الكتاب السنوي ,القيادة الطالبية ,النادي الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي,
الخياطة ,نادي األداء المسرحي ,Shakespeare Smackdown ,حفلة التخرج,
نادي السير ,Urban Cycling ,اليوجا ,التجديف في نهر هادسون

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للتالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.

•يجب أن يبلغ التالميذ  16عامًا على األقل في بداية سبتمبر/أيلول وأن يكون لديهم
ما ال يقل عن  16وحدة دراسية ،والتي يجب أن تشمل وحدتين في الرياضيات
ووحدتين في العلوم.

إجمالي عدد الطالب616 :

األداء

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مايو/آيار  -أغسطس/آب (لعمليات القبول في
سبتمبر/أيلول) ،سبتمبر/أيلول (لعمليات القبول في أكتوبر/تشرين أول) ،ديسمبر/
كانون أول  -يناير/كانون ثاني (لعمليات القبول في فبراير/شباط).

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M560.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 41%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير
حاصلين على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :يجب على التالميذ التقدم عبر اإلنترنت من على موقع www.cityas.org
وحضور لقاء مفتوح
•تفضل بزيارة  www.cityas.orgلمعرفة أحدث تواريخ اللقاءات المفتوحة.
•تنعقد الجلسات التوجيهية قبل أسبوع واحد من بداية كل فترة مدرسية.

نظرة عامة
يجمع المنهج الدراسي الفريد لمدرسة ( )City-As-Schoolبين التعليم داخل الفصول
والخبرات العملية .يختار التالميذ من بين  400تدريب عملي يتضمن المتحف األمريكي
للتاريخ الطبيعي ،مكتب رئيس حي مانهاتن ،و 60فصالً داخل ًّيا متنوعًا ينطوي على
التحدي والتشويق والتي تستعين جميعها بالتعليم والتقييم القائم على المشروعات .يتخرج
تالميذنا وهم حاصلون على دبلومة ريجنت من والية نيويورك عن طريق تقديم حافظات
أعمال بدالً من خوض االختبارات الموحدة .يشارك التالميذ في تدريبات عملية داخلية على
مدار نصف األسبوع ويحصلون على فصول مبتكرة داخل المبنى لدعم تنمية حافظات
أعمالهم طوال باقي أيام األسبوع .ومن خالل التدريبات العملية الداخلية والمشروعات،
يشارك التالميذ في تجربة عملية حقيقية ويكتسبون مهارات  1stالواحد والعشرين.
تتمثل القيم الرئيسية التي توجه عملنا في الحرية والتعبير عن الذات والتفكير النقدي
وتحمل المسؤولية ،االحترام المتبادل والثقة والوعي االجتماعي .بهدف مساعدة الشباب
على االنطالق إلى بداية جديدة والتقدم لألمام وتحقيق كل إمكانياتهم ،نحن نعاونهم على
تحديد اهتماماتهم واستكمال عملية التقديم لاللتحاق بالجامعات واالنتقال إلى مرحلة ما بعد
الدراسة الثانوية .تعد  City-As-Schoolبيئة آمنة جديرة باالحترام .يكتسب الطالب
لدينا المعرفة والمهارات االجتماعية والثقة الستكشاف الخيارات الجامعية والمهنية.
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Edward A. Reynolds West Side High School • DBN 03M505
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان140 West 102nd Street :
Manhattan, NY 10025

المدرسة الثانوية Edward A. Reynolds West Side High School
مخصصة لتنمية مواطنين قادرين على تحقيق االكتفاء الذاتي االقتصادي ويتمتعون بالوعي
ً
راسخا بأن كل تلميذ يعد قادرً ا على تحقيق
االجتماعي والتفكير النقدي .نحن نؤمن إيما ًنا
النجاح إذا توافرت له بيئة ثرية تقدر الجهد واإلنجاز الفردي .نحن نتيح لتالميذنا ً
مناخا عامًا
يتميز بالفصول صغيرة الحجم “ومجموعة أسرية” لدعمهم ومؤازرتهم ،مع تهيئة الفرص
لمشاركة أولياء األمور .تقدم المدرسة الثانوية  West Side High Schoolبيئة
تخدم التالميذ الذين انقطعوا عن الدراسة أو لم تقبل بهم المدارس األخرى .نحن نتوقع من
جميع تالميذنا أن يكونوا مؤهلين للدراسة الجامعية إبان تخرجهم .منذ عام  ،2012حصلت
مدرستنا على التقدير الوطني لما تقدمه من وجبات طعام وبرامج أنشطة بدنية صحية.
وما تتبناه من سياسات تفي أو تتجاوز المعايير الموضوعة من قبل Alliance for a
.Healthier Generation’s Healthy Schools Program

الهاتف212-678-7300 :
فاكس212-678-7380 :
البريد اإللكترونيadmissions@earwshs.net :
موقع الويبhttp://www.earwshs.net :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/03/M505/
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق 1, B, C :إلى 103rd Street
الحافلة M7, M11, M104 :إلى 102nd Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :ينبغي على التالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة لتحديد
موعد للزيارة أو المقابلة.

البرامج ,AVID :مجموعة العائلة ,المدرسة الصباحية ،المدرسة المسائيةSaturday ,
 ,Algebra for All Academy, College Nowالتخطيط للدراسة األكاديمية
والمسارات المهنية

القيد

الشراكاتHealthCorps, Family Cook Productions, Nutribullet :
University, LYFE, Ryan Center, Alliance for a Healthier
Generation

أولويات القبول :مفتوحة للتالميذ البالغين من العمر  17عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب492 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :الرقص ،الطهي ،الغزل ،إنتاج الفيديو ،التخطيط
للفعاليات ،نادي المضمار ،يوجا ،البستنة
األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات ،كرة البيسبول اللينة المختلطة ،كرة الطائرة للفتيات

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M505.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 64%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

معلومات القبول
•تتبنى مدرسة  Edward A. Reynoldsسياسة القبول المفتوح حيث تقبل على
مدار العام التالميذ البالغين من العمر  17عامًا فأكثر وحصلوا على  10وحدات
دراسية على األقل .سوف تنظر المدرسة في أمر التالميذ غير المستوفين لهذه
المعايير على نحو فردي من خالل عملية المقابلة الشخصية.
•القبول المفتوح :المقابلة التحضيرية الرئيسية :يونيو/حزيران  -أغسطس/آب
(لحاالت القبول في سبتمبر/أيلول) ،يناير/كانون ثاني (لحاالت القبول في فبراير/
شباط) وفبراير/شباط (لحاالت القبول في منتصف مارس)
•للتقدم :تفضل بزيارة  www.earwshs.netواستكمل استمارة القبول .ستقوم
منسقة شؤون أولياء األمور باالتصال بك في غضون أسبوع لمناقشة موعد المقابلة
الشخصية.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وسجل التطعيمات وإثبات لعنوان محل اإلقامة.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة إبان إجراء المقابلة الشخصية/المقابلة
التحضيرية.
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Emma Lazarus High School • DBN 02M394
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان100 Hester Street :
New York, NY 10002

تقدم المدرسة الثانوية  ,Emma Lazarus High Schoolبالشراكة مع
 ,New York City Mission Society and Diploma Plusبيئة تعليمية
ثرية يجد فيها متعلمو اللغة اإلنكليزية ما يحتاجونه من دعم بينما يعملون على برنامج
أكاديمي مليء بالتحديات .يتم تعزيز التقدم األكاديمي للتالميذ من خالل التدريس داخل
الفصول مع التركيز على اكتساب اللغة والمحتوى ،وتقديم خدمات استشارية داعمة،
وتدريبات عملية داخلية ،استشارات ،استكشاف الدراسة الجامعية والمسارات المهنية،
فصول اليوم الممتد وأنشطة متنوعة ثقاف ًّيا .يتضمن منهجنا التدريسي التعليم القائم على
المشروعات وغيره من األساليب العملية- .يقوم معلمونا بدعم تالميذنا على الصعيد
األكاديمي والنفسي طوال دراستهم الثانوية وما بعد ذلك.

الهاتف212-925-5017 :
فاكس212-925-5920 :
البريد اإللكترونيemmalazarus1@gmail.com :
موقع الويبhttp://www.emmalazarus.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M394/
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

البرامج :التعلم من أجل العمل ،فريق قيادة المدرسة ،خدمات استشارية ،برنامج اكتساب
المهارات التكنولوجية/اللغوية ،برنامج اإلعداد للدراسة الجامعية.

مترو األنفاق B, D :إلى محطة  6, J, N, Q, R ;Grand Streetإلى محطة
 F ;Canal Streetإلى محطة East Broadway

الشراكاتNew York City Mission Society, Diploma Plus :

الحافلة M15 :إلى  Hester & Allen Streets; M103إلى
Grand Street & Bowery

فصول اللغة :الوصول المفتوح من خالل التعليم المنظم عبر اإلنترنت.

معلومات اللقاءات المفتوحة :يتم عقد المقابالت التحضيرية للقبول والمقابالت الشخصية
في  MWFما بين الساعة  9و 11صباحً ا .يمكن الترتيب لعقد مقابالت فردية في مواعيد
أخرى خالف تلك المذكورة عاليه إذا لزم األمر عن طريق االتصال بمنسقة شؤون
أولياء األمور ،Jillian Ramos ،على هاتف داخلي  ،2043أو بمستشارنا التوجيهي،
 ،Stacy Shauعلى هاتف داخلي .2065

نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج مدرسة مسائية يتضمن فصوالً أكاديمية ،رقصًا،
يوجا ،تدريسًا خاصًا للتالميذ ،أنشطة بناء المجتمعات والقيادة والتدريب التقني ،أنشطة
تنمية مجلس التالميذ وحكومة التالميذ ،ورش عمل لقيادة التالميذ والفنانين ،تنمية مهنية
األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALنحن نقدم
برامج بعد انتهاء اليوم الدراسي .يُرجى االتصال للحصول على مزيد من المعلومات حول
هذه الفرص.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
وال يجيدون اللغة اإلنكليزية وحضروا في مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية  Emma Lazarus High Schoolسياسة القبول
المفتوح حيث تقبل على مدار العام التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية ويبلغون من
العمر  16عامًا فأكثر.

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب309 :

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يتواجد العاملون طوال الوقت إلجراء المقابالت
التحضيرية.

األداء

•للتقدم :اتصل بالمدرسة أو تفضل بالزيارة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M394.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 80%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يتعين على التالميذ الحضور بمصاحبة ولي األمر/الوصي ،وتقديم نسخة من شهادة
حديثة ،وسجل التطعيمات وإثبات لعنوان محل اإلقامة.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور إجراء مقابلة القبول ومناقشتهم.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة Emma Lazarus High
 Schoolهو .New York City Mission Society
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Forsyth Satellite Academy • DBN 01M458
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
العنوان198 Forsyth Street :
Manhattan, NY 10002

لتحقيق متطلبات التخرج .تم تصميم فصولنا إلعادة إنعاش حب التعلم في نفوس تالميذنا
وتعزيز لديهم الشعور باالنتماء للمجتمع .يشجع منهجنا الدراسي التالميذ على الربط بين
العلوم األكاديمية وخبراتهم الشخصية خارج المدرسة .نحن نؤمن بشدة بأن التعليم حرية.
 Forsyth Satellite Academyهي المدرسة التي يؤدي فيها التطور وبذل الجهد
إلى تحقيق األهداف والنجاح.

الهاتف212-677-8900 :
فاكس212-260-3063 :
البريد اإللكترونيIRobert4@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/01/M458 :

البرامج :مجموعة استشارية/عائلية ،مقررات متعددة التخصصات ،مشروعات
في اإلعالم المدني والفيديو ،ممارسات تقويمية ووساطة النظراء ،الفنون
المتكاملة واإلعداد للدراسة الجامعية ،مدرسة مسائية ،استعادة الوحدات الدراسية،
 iLearn NYC، TJX Youth Business Instituteنادي الركض

www.forsythsatellite.org
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق F :إلى محطة  J, Z ;Lower East Side-2 Avenueإلى
محطة Bowery
nd

معلومات اللقاءات المفتوحة :ينبغي على التالميذ المهتمين االتصال بالمدرسة أو زيارة
صفحة القبول على .www.forsythsatellite.org

الشراكاتNYC Outward Bound Schools, Facing History and :
Ourselves, Henry Street Settlement, University Settlement
YMCA, Mayor’s Taskforce on Chronic Absenteeism and
Truancy, New York University, Columbia University Teachers
College, Queens College, CUNY and SUNY colleges, Coalition
of Schools Educating Boys of Color (COSEBOC), Downtown
Community Television, Art for Progress

القيد

فصول اللغة :اإلسبانية

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس
على مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب212 :

نشاطات خارج المقرر الدراسيArts Connection, Urban Word, :
Irondale, Afro Brazil Arts Clubs, All Male Readers & Writers,
University Settlement Stride Program, DC Television

الحافلة M15 :إلى  East Houston Street & 2nd Avenue; M21إلى
East Houston & Forsyth Streets

معلومات القبول

األداء

•تتبنى مدرسة  Forsyth Satellitle Academyسياسة قبول مفتوح حيث
تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا على األقل ولديهم 5
وحدات دراسية على األقل.

لمحة عن جودة المدرسة:
/http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M458.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :قيد التطوير
 74%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :سبتمبر/أيلول  -أكتوبر/تشرين أول (لجميع عمليات
القبول) يناير/كانون ثاني  -فبراير/شباط (لعمليات القبول في الشتاء) من االثنين
حتى الخميس من الساعة  9ص حتى الساعة  3م .تقبل طلبات التقديم كذلك خالل
فصل الصيف (يتم تحديد المواقع والتواريخ الح ًقا) للقبول في العام الدراسي المقبل.
•للتقدم :استلم طلب التقديم شخص ًّيا أو قم بتنزيله من على
 .www.forsythsatellite.orgسيتم إخطار التالميذ الذين تم
قبولهم بالمدرسة بعد تقديمهم لطلب التقديم.

نظرة عامة
تقدم مدرسة  Forsyth Satellite Academyللشباب الصغار الذين واجهوا
صعوبات في المدارس الثانوية التقليدية الفرصة للحصول على دبلوم المدارس الثانوية في
بيئة تعليمية أصغر توجه جل اهتمامها بالتالميذ .نحن مجتمع متنوع من المتعلمين ونحن
نسعى جاهدين لتلبية االحتياجات الفردية لجميع تالميذنا.
نحن نؤمن بقوة المعرفة والكلمة والفن والعالقات االجتماعية وعدم اللجوء إلى العنف .نحن
نعزز في نفوس تالميذنا القدرة على تقرير المصير واألمل والثقة .باعتبارنا مدرسة تعتمد
التقييم على أساس األداء ،لدينا إعفاء من خوض تالميذنا لجميع اختبارات ريجنت فيما
عدا اختبار ريجنت في مهارات اللغة اإلنكليزية ،لذا يتعين على تالميذ مدرسة Forsyth
تقديم حافظة أعمال في الدراسات االجتماعية والرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم
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Harlem Renaissance High School • DBN 05M285
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
البرامج :توفر للتالميذ الدعم والمساعدة للعمل سو ًّيا على وضع أهداف واضحة وخطط
عمل فردية .نحن نطالب بتسليم جميع األجهزة اإللكترونية/الهواتف فور الوصول إلى
المدرسة.

العنوان22 East 128 Street :
New York, NY 10035
th

الهاتف212-996-3795 :
فاكس212-996-4354 :

البرامج :التعلم من أجل العمل ,برامج إبان فترة الغذاء (الصحة; الصحة النفسية; تصوير
الفيديو ,التصوير الفوتوغرافي; الموسيقى/قرع الطبول,)Groove Ensemble/
التعليم عبر اإلنترنت والتعليم المختلط ,برنامج  ,SPARKأستوديو موسيقى احترافي
ومختبر تحرير أفالم الفيديو ,مجموعة اآلباء الصغار ,وساطة النظراء وحل الخالفات,
تدريس خاص ,برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEداخل المجمع التعليمي.

البريد اإللكترونيasandigo@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/05/M285/ :
default.htm
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

الشراكاتNew York City Mission Society, Hunter College :
Liberty Partnership Program, Marquis Studios (Arts
Partner), Harlem Hospital, 100 Schools Project, Street
Corner Resources, SPARK, NAMI, NYC Dept of Health,
Mount Sinai Adolescent Health

مترو األنفاق 2, 3, 4, 5, 6, B, C:إلى 125 Street
th

الحافلة BX15, M101, M103 :إلى 125th Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد.

القيد

فصول اللغة :اإلسبانية

أولويات القبول :األولوية للمقيمين في مانهاتن وبرونكس ويبلغون من العمر  16عامًا
فأكثر ،ثم للمقيمين في مدينة نيويورك ويبلغون من العمر  16عامًا فأكثر.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مدرسة صباحية ومسائية ،إنتاج راديو وموسيقي،
صحافة الفيديو ،البستنة مقررات اإللحاق المتقدم في اإلنكليزية ،اإلعداد الختبارات SAT
وريجنت ،فرص جامعية/مهنية ،األعمال االجتماعية “ ،”I’m Peaceرحالت إلى
المسرحGLA، Groove Ensemble ،

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب231 :

معلومات القبول

األداء

•تعتمد مدرسة  HRHSسياسة القبول المفتوح حيث تقبل التالميذ على مدار العام.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M285.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 68%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مايو/يونيو/يوليو/أغسطس (لعمليات القبول في
شهر سبتمبر) ،أكتوبر/نوفمبر (لعمليات القبول في شهر ديسمبر)ن ويناير/فبراير
(لعمليات القبول في شهر مارس)
•للتقدم :يرجى االتصال بـ  Ms. Sandigoلتحديد موعد إجراء مقابلة شخصية.
•يجب على التالميذ حضور مقابلة شخصية بصحبة آبائهم/أوصيائهم ثم المشاركة في
جلسة توجيهية .يتم عقد المقابالت الشخصية أثناء ساعات اليوم الدراسي مع فريق
القبول ،والذي يتألف من الناظر ،والمستشار التوجيهي ومعلم الحضور.
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم ونسخة من سجالت التطعيمات أثناء حضور
المقابلة الشخصية .سيتم تحديد مواعيد جلسات توجيهية فردية للتالميذ الذين ال
يلتحقون بالمدرسة في بداية الفصل الدراسي المكون من ثالثة أشهر.

نظرة عامة

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

المدرسة الثانوية  ,Harlem Renaissance High Schoolبالشراكة مع
 ,New York Mission Societyعبارة عن بيئة حصرية مخصصة للتالميذ الذين
واجهوا صعوبة في النجاح في المدارس الثانوية التقليدية .إن موضع اهتمامنا األول هو
تقديم بيئة مساندة وترحابة تمكن التالميذ من التخرج بنجاح من المدرسة الثانوية واالنتقال
إلى فرص مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية بما يشمل الكليات بنظام العامين ونظام األربع
سنوات أو المدارس التجارية أو الخدمة العسكرية .خالل العام الدراسي الماضي ،بدأنا
في تقديم مجموعة متنوعة من مقررات الفنون للتالميذ الذين قد يبدون اهتمامًا بالمهن أو
الفرص المتاحة في مجاالت الفنون المرئية واألدائية ،وذلك بالتعاون مع Marquis
 Studiosو .Street Corner Resourcesسنواصل تنمية هذه البرامج الفنية
ونتطلع قدمًا إلى االستفادة من الفرص السانحة في مجتمع الفنون ،ونحن نتبنى بصدق
مفهوم  .Harlem Renaissanceكما نقدم مهام تدريبات عملية داخلية ومقررات
إلحاق متقدم في اللغة اإلنكليزية وبرامج خدمة المجتمع .مجموعة متنوعة من

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة Harlem Renaissance High
 Schoolهو .the New York Mission Society
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Harvey Milk High School • DBN 02M586
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان2-10 Astor Place, 3rd Floor :
Manhattan, NY 10003

المدرسة الثانوية ( ,Harvey Milk High School (HMHSعبارة عن مدرسة
تحويل صغيرة تهدف إلى تعزيز مجتمع من المتعلمين الناجحين والمستقلين عن طريق
توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الشباب .تخدم المدرسة الثانوية  HMHSالتالميذ في
الصفوف العاشر حتى الثاني عشر الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في مدارس ثانوية
أخرى قبل قبولهم في هذه المدرسة ويرغبون في مواصلة تعليمهم في بيئة مدرسية بديلة
صغيرة الحجم .تسعى المدرسة جاهدة إلى منح جميع التالميذ خبرة أكاديمية دقيقة إلعدادهم
للدراسة الجامعية والمسارات المهنية مع التركيز على مهارات التفكير النقدي والتعاون بين
التالميذ .إن هذه البيئة التعليمية الثرية في  HMHSال تحث فقط على النجاح األكاديمي،
بل تعزز وتدعم كذلك إنشاء مجتمع متنوع يتميز باالحترام المتبادل والثقة.

الهاتف212-477-1555 :
فاكس212-674-8650 :
البريد اإللكترونيrtorres10@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M586 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق 6 :إلى  R ;Astor Placeإلى 8th Street-New York University

البرامج :وساطة النظراء ،فرص التعليم عن طريق الخدمة ،لجان التنوع ،تعليم
النظراء ،خدمات استشارية ،التوجيه ،تدريبات عملية داخلية ،تدريس خاص ،مدرسة
مسائية ،مدرسة وأيام السبت ،اإلعداد للعمل ،استشارات جامعية ومهنية ،برنامج
 ،College Nowالوصول إلى فصول  NYU Collegeو - OTALPفصول
عبر اإلنترنت لتجميع وحدات دراسية مكثفة.

الحافلة Lafayette Avenue & 8th Street;:وأ  Broadwayىلإ M1, M8
 Astor Placeىلإ  Cooper Plaza; M6ىلإ M103
معلومات اللقاءات المفتوحة :نرجو االتصال بمنسقة شؤون أولياء األمور،
 Ms. Rocio Torresعلى هاتف رقم  212-477-1555الخيار  1أو على رقم
 646-265-5760لتحديد موعد .يمكن الحصول علىى طلبات التقديم من منطقة
االستقبال أو من على
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/ :
TopLinks/Application+Page.htm

الشراكاتThe Hetrick-Martin Institute, New York University :
Liberty Partnership, Theatre Development Fund, Facing
History and Ourselves, Pfizer, Follow Us, PENCIL
الشراكات :تتضمن Paul Hastings Law Firm, Day One

القيد

فصول اللغة :اإلسبانية

أولويات القبول :مفتوحة لتالميذ مدينة نيويورك الراغبين في التحويل من مدارسهم
الحالية ،يتم القبول بناء على عملية التقديم/المقابلة الشخصية.

نشاطات خارج المقرر الدراسي :مجلس التالميذ ،تدريس خاص ،مدرسة مسائية ،مدرسة
أيام السبت ،الرقص ،الفن Hetrick-Martin Institute ،البرامج

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب74 :

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL

معلومات القبول

األداء

•تعتمد المدرسة الثانوية  Harvey Milk High Schoolسياسة القبول
المفتوح حيث تقبل التالميذ على مدار العام كل حالة على حدة.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M586.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جيداً
 62%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•تشمل عملية المقابلة التحضيرية المتقدمين الخاضعين لعدة تقييمات ويجرون مقابلة
شخصية مع العاملين.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور إتمام عملية المقابلة التحضيرية.
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High School for Excellence and Innovation • DBN 06M423
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان650 Academy Street :
Manhattan NY 10034

في  ،High School for Excellence and Innovationنمنح طالبنا الكثير
من الفرص لممارسة إعطاء آرائهم واالختيار خالل فترة دراستهم في المدرسة الثانونية.
ومن خالل بناء قدرات الطالب للمشاركة بفاعلية كأعضاء في المجتمع في مدارسهم،
فنحن نساعدهم أن يصبحوا أعضاء فاعلين في منازلهم والمجتمع والعالم .واعتقادنا أنه
بغض النظر عن التغيرات السابقة ،يمكن لكل طالب أن يحصل على دبلوم المدرسة
الثانوية واالستعداد للمرحلة االنتقالية للتدريب ما بعد المرحلة الثانوية للشروع في
المسارات المهنية للقرن الواحد 1stوالعشرين.

الهاتف2125691022 :
فاكس2125691190 :
البريد اإللكترونيhs.excellenceinnovation@gmail.com :
موقع الويبwww.schools.nyc.gov/SchoolPortals/06/M423 :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا

البرامج ,iLearnNYC :أكاديمية يوم السبت ومدرسة مسائية ,إنتاج األفالم ,فرقة
موسيقية ,فن ,ألعاب رياضية داخلية ,فنون القتال ,فصول  GEDلآلباء ,اإلنكليزية كلغة
جديدة ,تعليم انتقالي مزدوج اللغة

مترو األنفاق 1 :إلى  A ;Dyckman Stإلى Dyckman St200th St
الحافلةBx12، Bx12-SBS، Bx20، Bx7، BxM1، M100، M3، M4 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ جوالت اآلباء أو
لتحديد موعد للزيارة للتالميذ المرتقبين.

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :الفنون والرحالت الثقافية ،مشاريع خدمة المجتمع،
البرنامج الصحي ،فريق الرياضيات ،اإلعداد المتحانات الريجنت للمدارس الثانوية في
نيويورك ،توجيه النظراء ،أكاديمية يوم السبت ،أدلة الجولة في المدرسة ،مستكشفو العلوم،
مجلس الطالب ،فريق الطالب لوساطة النظراء ،سفراء الطالب ،مجالس دار البلدية بقيادة
الطالب ،فرقة موسيقى الروك

القيد
األهلية :متاحة فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين تتراوح أعمارهم من  15-16عامًا
الذين يلتحقون بمدرسة ثانوية للمرة األولى .يجب أن يكون لدى الطالب سجل بالتأخر
مرتين في المدرسة االبتدائية و/أو المتوسطة.
إجمالي عدد الطالب221 :

رياضات مدرسية للبنين :كرة البيسبول ،كرة السلة ،البنات :كرة السلة وكرة البيسبول
اللينة ونادي الكرة الطائرة؛ األلعاب المختلطة :المضمار الخارجي؛ ألعاب الطالب في
مقابل هيئة التدريس

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M423.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :قيد التطوير
 52%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يجب على الطالب حضور فعالية التعريف بالمدرسة واالجتماع التحضيري المخصص.
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Humanities Preparatory Academy • DBN 02M605
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان351 West 18 Street :
Manhattan, NY 10011

نوفر هيئة طالبية متنوعة مع تعليم متخصص يؤكد على الديمقراطية التشاركية ،والتعلم القائم
على االستفسار ،والتقييم القائم على األداء ،وخدمة المجتمع .كجانب من مهمتنا والتزامنا
بالتنوع ،فنحن نقبل طالب التحويل الذين يسعون للتعلم في بيئة بديلة وأكثر فردية.

th

الحرمHigh School for Humanities Educational Campus :
الهاتف212-929-4433 :

البرامج :مقررات مبتكرة مع مجموعات متعددة األعمار وموضوعات من بينها العلوم
والمجتمع ،العنف والسالم ،تاريخ الرياضياتPoetry Coffeehouse ،؛ مقررات
جامعية ،ورش عمل اإلعداد للجامعة ،مقررات اإلعداد الختبارات  ،SATتدريبات عملية
داخلية في العمل االجتماعي ،أنشطة  ،Outward Boundمبادرات خاصة بـ New
 ،York Performance Standards Consortiumمشروع New York
 ،City Writing Projectرحالت حسب االهتمام/إجرائية للمجتمع لبعض المدن من
بينها مونتلاير ،نيو أورليانز (بعد إعصار كاترينا) ،واشنطن العاصمة.

فاكس212-929-4445 :
البريد اإللكترونيHilda@humanitiesprep.org :
موقع الويبhttp://www.humanitiesprep.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M605
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق 1 :إلى محطة  A, C, E ,3 ,2 ;18th Streetإلى 14th
 Street; Lإلى 8th Avenue

الشراكاتNYC Outward Bound, The Lesbian, Gay, Bisexual & :
Transgender (LGBT) Community Center (“The Center”),
The NYC Writing Project, The Lineage Foundation, Hudson
River Community Sailing, HealthCorps, Mount Sinai
Medical Center, Baruch College, Eugene Lang College The
New School for Liberal Arts, Hunter College, New York
University, Center for Arts Education, Kitchen Performing
Arts Center, Nuyorican Poets Cafe, PEN American Center,
Coalition of Essential Schools, New York Performance
Standards Consortium, Action Center to End World Hunger,
Google (FIRST Robotics Program), D.E. Shaw

الحافلة M5, M7 :إلى  18th Street; M14A, M14Dإلى 8th Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :سيتم عقد اللقاءات المفتوحة بالمدرسة في الخريف .يُرجى
االتصال بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.

القيد
أولويات القبول :األولوية للتالميذ أو المقيمين في مانهاتن ،ثم للمقيمين في مدينة نيويورك.
التكوين المتوقع للصفوف9 - 12 :
إجمالي عدد الطالب225 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :لجنة العدالة ،وساطة النظراء ،نماذج للعدالة التصحيحية
للعاملين ،مجموعة دعم الفتيات ،مجموعة السيطرة على الغضب ،مجموعات األصدقاء
الحيويين ،مجموعات االستفسار ،القيادة التوزيعية/العادلة ،عملية اتخاذ القرار القائمة
على اإلجماع ،الفنون المرئية واألدائية ،كورس تمهيدي ،موسيقيون تمهيدي؛ النوادي:
حكومة التالميذ ،لجنة األنشطة الطالبية،NYC Outward Bound Adventure ،
اإلبحار ،PrepCorps ،تصميم اإلنسان اآللي ،جمعية شكسبيرHumaniTube, ،
 ،Healthwise, “Iron Chef,” Arts & Craftsمجموعات موسيقية/فرق موسيقية

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M605.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 9%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة البيسبول ،كرة السلة وكرة السلة للصغار ،بولينغ ،كرة اليد ،كرة القدم (األوروبية)،
الكرة الطائرة ،كرة السلة للفتيات ،كرة اليد ،كرة القدم األمريكية ،كرة البييسبول اللينة،
التنس ،الكرة الطائرة ،البولينج المختلط ،التنس ،تنس الطاولة (بينج بونج)

معلومات القبول
•يرجى االتصال بالمدرسة لمزيد من المعلومات.
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Independence High School • DBN 02M544
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان850 10 Avenue :
Manhattan, NY 10019

تتبنى المدرسة الثانوية  Independence High Schoolالتدريس والتعليم في
بيئة صغيرة العدد ومشمولة بالعناية مع معايير أكاديمية راقية .مدرستننا مكرسة لمساعدة
الشباب بينما يبدأون اتخاذ خيارات أفضل وأكثر نجاحً ا .ونحن نقدم منهجً ا دراس ًّيا صارمًا
يتوافق مع  Common Coreمع التركيز على الفنون والتكنولوجيا .ومن خالل خدمات
اإلرشاد المتقدمة ،يعمل مستشار والمعاونون من  Cambaمع كل تلميذ وولي أمر
لتحقيق األهداف األكاديمية ووضع خطط ما بعد المرحلة الثانوية .تقوم فرص التدريب
العملي الداخلي بإعداد التالميذ لفرص ما بعد الدراسة الثانوية.

th

الهاتف212-262-8067 :
فاكس212-262-8110 :
البريد اإللكترونيRSmolki@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/02/M544 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق 1, 2, 3, A, B, C, D:إلى 59th Street-Columbus
 Circle; N, Q, Rإلى 957th Street

البرامج :استشارات جامعية ,Restore 360, Camba ,التعلم من أجل العمل,
مدرسة مسائية(دعم تدريسي تكميلي) ,مدرسة ليلية ,برنامج رعاية األسر الشابة خالل
التعليم ( )LYFEداخل المبنى ،تدريس  Oyessyعبر اإلنترنت ,CUNY LINCT
مقررات اإللحاق المتقدم ,موارد للصحة النفسية

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ الجلسات
التعريفية أو لتحديد موعد للزيارة.

الشراكاتCAMBA :

الحافلة M11 :إلى  57th Street; M31, M57إلى 9th Avenue

فصول اللغة ، :الالتينية ،اإلسبانية

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :برنامج تدريبي للكبار ،وأنشطة الطالب التي ينظمها
 ،)COSA( Coordinator of Student Affairsنادي الكتاب ،التسجيل

أولويات القبول :القيد مفتوح أمام التالميذ المقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر
 16عامًا فأكثر ولديهم  8وحدات دراسية على األقل.

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب338 :

•تتبنى مدرسة  Independence High Schoolسياسة قبول مفتوحة حيث
تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر ما بين  16و 21عامًا ،ولديهم 8
وحدات دراسية على األقل وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد
على األقل.

األداء

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يبدأ الفصل الدراسي المكون من ثالثة أشهر في
سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون أول ومارس/آذار.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M544.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :جيد
 68%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :يرجى االتصال بمكتب المقابالت التحضيرية لتحديد موعد لحضور لقاء
مفتوح وجلسة توجيهية.
•يتعين على التالميذ الحضور بمصاحبة ولي األمر/الوصي وأن يقدموا شهاداتهم
وسجل الحضور وسجالت التطعيمات الخاصة بهم.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في المدرسة إبان حضور اللقاء المفتوح أو عن
طريق االتصال هاتف ًّيا .سوف ننظر في أمر التالميذ غير المستوفين لهذه المعايير
على نحو فردي من خالل عملية المقابلة الشخصية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة Independence High
 Schoolهو .CAMBA
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Innovation Diploma Plus High School • DBN 03M404
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان145 West 84 Street :
New York, NY 10024

بالشراكة مع  ،Catholic Charities Alianza Divisionتوفر المدرسة الثانوية
 Innovation Diploma Plus High Schoolللتالميذ الذين حظوا بفرص
محدودة للنجاح االجتماعي واألكاديمي في مدارس ثانوية تقليدية ،الخبرة المدرسية
التي تقدر خبرات الحياة الواقعية وترسخ قيم تقدير الذات وتعدهم لالنتقال إلى الدراسة
الجامعية و/أو المسارات المهنية .تلتزم مدرسة  Innovationبتزويد التالميذ بتجربة
تحضيريةللدراسة الجامعية التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق أهدافهم لما بعد الدراسة
الثانوية .يتمثل هدف مدرستنا في أن يصبح كل خريج متحمسًا للتعلم وأن يكتسب المهارات
التحليلية واالجتماعية الالزمة للتفوق في ظل عالم دائم التغير.

th

الحرمLouis D. Brandeis Educational Campus :
الهاتف212-724-2039 :
فاكس212-724-2765 :
البريد اإللكترونيjaimee.fischer@innovationdp.org :
موقع الويبhttp://www.innovationdp.org :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

البرامج :برنامج التعلم من أجل العمل( College Now ،داخل المدرسة) ،فصول
اإللحاق المتقدم ،خدمات استشارية ،التعلم القائم على المشروعات ،الوسائط المتعددة
والفنون المرئية ،التعليم المختلط ،فنون المسرح

مترو األنفاق 1, B, C :إلى 86 Street
th

الحافلة M7, M10, M11, M104 :إلى  84th Street; M86إلى
Columbus Avenue

الشراكاتCatholic Charities Alianza Division, BMCC (College Now), :
Educational Video Center (EVC), PROSE, New Visions

الجلسات التعريفية :يُرجى الرجوع إلى
موقع الويب :الخاص بالمدرسة لتسجيل االشتراك في جلسة معلومات .عالوة على ما سبق
يُرجى االتصال بالمدرسة واالستفسار عن جلسة المعلومات المقبلة.

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :استكشاف المسارات المهنية ،تدريبات عملية مدفوعة
األجر ،حكومة التالميذ ،تدريس خاص ،اإلعداد الختبارات  SATو,Regents
الزيارات الجامعية ,رحالت مسائية لتنمية الشباب ،مسابقات كرة السلة

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر.

النوادي :حكومة التالميذProject G.R.E.E.N. Male Mentoring Project, ,
( .Project R.E.Dمجموعة السيدات الشابات نادي) ,الشطرنج وأوراق اللعب,
 ,Spoken Word Clubنادي المسرح

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب174 :

معلومات القبول

األداء

•تتبنى المدرسة الثانوية Innovation Diploma Plus High School
سياسة قبول مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا
فأكثر الذين حصلوا على ما ال يقل عن  10وحدات دراسية اجتازوا اختبارً ا واح ًدا
على األقل من اختبارات ريجنت ،وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام
واحد على األقل ،وملتزمون بالعودة إلى مدرسة ثانوية بدوام كامل.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/
2015-16/School_Quality_Snapshot_2016_HST_M404.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
ً
 68%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر سنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :تفضل بزيارة  www.innovationdp.orgأو اتصل على رقم
 212-362-5830لالشتراك في جلسة معلومات بمصاحبة ولي أمر/وصي لمعرفة
المزيد عن المدرسة .إذا كنت مهتماً ،سيتم تحديد موعد إلجراء مقابلة تحضيرية.
•يتعين على التالميذ تقديم أحدث سجل دائم لديهم (يفضل) أو شهادة ،وتقرير تقييم التلميذ
(تقرير  RESIفي  ،)ATSأحدث بطاقة تقرير ،تقرير الحضور ( RISAأو ،)ATS
برنامج التعليم الفردي (إن تواجد).

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسةInnovation Diploma Plus
 High Schoolهو .Catholic Charities Alianza Division
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The James Baldwin School • DBN 02M313
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان351 West 18th Street :
Manhattan, NY 10011

نحن نقدم تعليم مخصص متعدد المجاالت لهيئة طالبية متنوعة .نحن نعني بتعزيز القيم
الجوهرية مثل الديمقراطية التشاركية ،والتعلم القائم على االستفسار ،والتقييم القائم على
األداء ،وخدمة المجتمع .كجانب من مهمتنا والتزامنا بالتنوع ،فنحن نقبل التالميذ المحولين
الذين يسعون للتعلم في بيئة بديلة وأكثر فردية .وبوصفنا إحدى مدارس اتحاد معايير
األداء في مدينة نيويورك ،يُعفى التالميذ من جميع امتحانات ريجنت ما عدا اختبار
مهارات اللغة اإلنكليزية .تتشارك مدرسة  James Baldwin Schoolمع NYC
 Outward Bound Schoolsو ،EL Educationوالذين تعمل مبادئ تصميمها
على صياغة ودعم برنامجنا األكاديمي وقيم مجتمعنا .يذهب جميع التالميذ إلى رحالت
تخييم  Outward Boundوالتي ترسخ الثقة فيما بينهم وتعزز الروابط المجتمعية.
يتم تعيين لكل تلميذ مستشار شخصي لدعمه عالوة على مجموعة استشارية تسمى فريق
العمل .يتم عقد اجتماعات مفتوحة أسبوعية ،كما ينطوي جدولنا على فصول أطول من
المعتاد إلتاحة الفرصة للتعلم المتأني والعميق .يتضمن برنامجنا الجامعي فصوالً في كليات
مدينة نيويورك ورحالت والمساعدة في الحصول على اإلعانات المالية واستكمال طلبات
التقديم .تتمثل قيمنا الجوهرية في احترام اإلنسانية ،والفطنة والتنوع والصدق وااللتزام
بالسالم والعدل والديموقراطية.

الحرمBayard Rustin Educational Campus :
الهاتف212-627-2812 :
فاكس212-627-9803 :
البريد اإللكترونيadmissions@baldwinnyc.org :
موقع الويبhttp://www.thejamesbaldwinschool.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M313
تيسر الوصول للموقع :مجهز لذوي االحتياجات الخاصة
مترو األنفاق 1 :إلى محطة  A, C, E ,3 ,2 ;18th Streetإلى
 14th Street; Lإلى 8th Avenue
الحافلة M5, M7 :إلى  M14A, M14D ;18th Streetإلى 8th Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :للحصول على معلومات بشأن مواعيد اللقاءات المفتوحة
وكيفية التقديم لاللتحاق بمدرسة  ،James Baldwin Schoolبرجاء االتصال بمنسق
القبول على رقم  ،212-627-2812أو بواسطة البريد اإللكتروني
 admissions@baldwinnyc.orgأو قم بزيارة
.http://www.thejamesbaldwinschool.org

الشراكاتNYC Outward Bound Schools & EL Education, :
Integral Yoga Center, Youth Empowerment Services at the
LGBT Community Center, Hudson Guild, The New York
Performance Standards Consortium, Mount Sinai Health
Clinic (on-site), NYUs Academic Achievement Program’s
Gentlemen of Quality, Teachers College

القيد
أولويات القبول :األولوية للمقيمين في مانهاتن ويبلغون من العمر  15عامًا فأكثر ،ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك ويبلغون من العمر  15عامًا فأكثر .يجب أن يكون التالميذ قد
التحقوا بمدرسة ثانوية أخرى لمدة فصل دراسي واحد على األقل.

فصول اللغةASL :
نشاطات خارج المقرر الدراسي :لجنة العدالة ،وساطة النظراء ،تدريس خاص ،PBAT
اإلعداد الختبارات  ،SATوالفنون البصرية ،اإلنتاج الموسيقي ،تدريبات عملية داخلية

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب267 :

النوادي :فريق محاكاة المحاكمات ،وساطة النظراء؛ لجنة أنشطة تالميذ الصفوف األخيرة،
( Coffeehouse ArtisCommunity Action Projectمأوى ألسبوع العمل
اإلنساني في بافالو بمدينة نيويورك) ,التدريب على حمل األثقالHudson River ،
Community Sailing

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M313.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 48%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة
البيسبول للفتيان ،كرة السلة وكرة السلة للصغار ،بولينغ ،كرة اليد ،كرة القدم (األوروبية)،
الكرة الطائرة ،كرة السلة للفتيات ،كرة اليد ،كرة القدم األوروبية ،كرة البييسبول اللينة،
التنس ،الكرة الطائرة ،الكرة الطائرة للصغار

معلومات القبول
•يتم قبول التالميذ عند مراجعة طلب االلتحاق وإجراء مقابلة شخصية معهم .نحن
نشجع جميع الطالب المهتمين وعائالتهم على حضور أحد لقاءاتنا المفتوحة لمعرفة
المزيد من المعلومات عن مدرستنا.
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The Judith S. Kaye High School • DBN 02M310
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان321 East 96th Street :
Manhattan, NY 10128

سوف تقوم المدرسة الثانوية ( Judith S. Kaye High School (JSKبإعادة تسجيل
التالميذ الذين تخلفوا عن المسار الصحيح للتخرج من المدرسة الثانوية .وعن طريق
االستعانة بمجموعة متنوعة من الخدمات ،سوف توفر مدرسة  JSKمستوى مخصصًا من
الدعم لكل تلميذ لتمكينه من الحصول على الدبلومة والشهادات المهنية والفنية ،ووضع
خطة للدراسة الجامعية والمهنية ولمرحلة ما بعد التخرج .سيشارك جميع التالميذ في
مقرر تعليمي يشتمل على تنمية مهارات التواصل بين األشخاص ،والتي تالئم احتياجاتهم،
بما يتيح لهم تحقيق النجاح في الدراسة الجامعية والحياة المهنية في القرن الـ  .21تعتزم
 JSKتنشئة مفكرين مستقلين مهتمين بما حولهم يسعون إلى تقديم كل الخير إلى العالم من
حولهم .تم تسمية المدرسة تيم ًنا بـ  ،Judith S. Kayeوهي أول أمرأة تتولى منصب
كبير القضاة في والية نيويورك والتي كانت رائدة في الحفاظ على التالميذ داخل المدارس
وبعي ًدا عن أسوار المحاكم.

الهاتف718-935-5508 :
البريد اإللكترونيabrown192@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مجهز لذوي االحتياجات الخاصة
مترو األنفاق 6 :إلى محطة  Q ,96th Streetإلى 96 Street
th

الحافلة ,M96, M15 :إلى 96th Street; BXM1, M98, M101, M102,
 M103إلى  East 95th StreetوLexington
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المرتقبين االتصال بنا لتحديد موعد على رقم
 718-935-3406يبدأ القيد لفصل الصيف في مايو/آيار  2017ويستمر حتى الصيف
ومطلع سبتمبر/أيلول.

البرامج :سيشارك جميع التالميذ في التعليم المهني والتقني بهدف الحصول على شهادة
واحدة أو أكثر خالل فترة دراستهم في  .JSKستتم إتاحة  17خيارً ا مهن ًّيا وتقن ًّيا ،من
بينها :صيانة المباني ،التجهيزات الكهربية ،النجارة ،السباكة ،تركيبات الطاقة الشمسية،
اللحام ،مساعدة تمريض معتمدة ،المهارات المكتبية ،الفوترة والترميز الطبي ،تكنولوجيا
الرؤية ،شبكات سيسكو ،تصميم الجرافيكس ،أساسيات تكنولجيا المعلومات ،+A/تصميم
مواقع الويب والوسائط االجتماعية ،فني سيارات ،فنون الطهي ،تصفيف الشعر ،التصفيف
الطبيعي للشعر.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب91 :

الشراكاتDistrict 79, Getting Out Staying Out (GOSO), :
The Lenox Hill Neighborhood House, Friends of Island
Academy, Lincoln Center, and The Jewish Museum, CAMBA
)(Learning to Work

األداء
غير متوفر بعد.

فصول اللغة :اإلسبانية ،الفرنسية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نشاطات خارج المقرر الدراسي :تقدم مدرسة  JSKأنشطة خارج المقرر الدراسي تشمل
رياضات ونوادي بعد انتهاء اليوم الدراسي.

معلومات القبول

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة Judith S. Kaye High School
هو .CAMBA

•يجب أن يكون المتقدمون يبلغون من العمر  16عامًا فأكثر
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Liberty High School Academy for Newcomers • DBN 02M550
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
البرامج :تقدم المدرسة الثانوية  Liberty High Schoolبرنامجً ا مستقالً لتعليم
اإلنكليزية كلغة ثانية للمبتدئين الراغبين في التخرج وهم حاصلون على دبلومة مدرسة
ثانوية في نيويورك.

العنوان250 West 18th Street :
New York, NY
الهاتف212-691-0934 :
فاكس212-727-1369 :

الشراكاتLiberty High School Academy for Newcomers :
partners with The Kitchen, a local theater arts company,
The New York City Immigration Coalition, Action NYC, The
Bridge for Dance, TADA, Heritage HealthCare, Little Flower
Yoga, Ali Cultural Arts and Mentoring Program

البريد اإللكترونيrhuegel@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M550/ :
http://libertyhsnyc.com/
تيسر الوصول للموقع :ميسر جزئ ًّيا

فصول اللغة :اإلسبانية

مترو األنفاق 1 :إلى محطة  F, M ,3 ,2 ,18th Streetإلى 14th Street,
 A, C, E, Lإلى  14th Streetإلى 8th Avenue

 :AP4ALL APاللغة والثقافة األسبانية ،مقررات اإللحاق المتقدم في اللغة اإلنجليزية
واإلنشاء ،مقررات اإللحاق المتقدم في تاريخ الواليات المتحدة

الحافلةM1, M11, M14A, M14D, M20, M23, M5, M7 :

البرنامج الصيفي Title III

معلومات اللقاءات المفتوحة :برجاء االتصال بمنسقة شؤون أولياء األمور للحصول على
أحدث المعلومات.(212) 691-0934, ext. 1120 ،

نشاطات خارج المقرر الدراسي :قرع الطبول األفريقية ،بينج بونج ،فنون المسرح،
صحيفة Bell School ، National Honors Society

القيد

النوادي :نادي الفن ،نادي اإلنسان اآللي ،نادي حكومة التالميذ ،نادي الصحافة،
نادي اليوجا

أولويات القبول :مفتوحة للمهاجرين الجدد والتالميذ الذين في حاجة الكتساب المزيد من
مهارات اللغة اإلنكليزية.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين وكرة الطائرة للفتيات ،كرة القدم (األوروبية) للبنين

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب430 :

معلومات القبول

األداء

•تتبنى المدرسة الثانوية Libery High School Academy for Newcomers
سياسة القبول المفتوح حيث تقبل على مدار العام التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية
ويبلغون من العمر  14.5عامًا لاللتحاق بالصف التاسع .التالميذ الذين اجتازوا
اختبار ريجنت واحد وحصلوا على  8 - 10وحدات دراسية كحد أدنى إذا كانوا
محولين من مدرسة تابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك وملتحقين بالصف التاسع
أو العاشر ،أو التالميذ الذين اجتازوا اختبارين من اختبارات ريجنت وحصلوا على
 8 - 15وحدة دراسية كحد أدنى إذا كانوا محولين من مدرسة تابعة إلدارة التعليم
بمدينة نيويورك وملتحقين بالصف الحادي عشر أو الثاني عشر.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M550.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جيداً
 51%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•يجب أن يكون التالميذ من متعلمي اللغة اإلنجليزية أو وافدين جدد إلى البالد أو
ً
حديثا ( 1-2عام).
وافدين
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يتم القبول على مدار العام ما بين الساعة  9و 12م.
•للتقدم :زر المدرسة من االثنين حتى الجمعة في الصباح بمصاحبة ولي أمر/وصي
إلجراء مقابلة شخصية .يمكن للتالميذ كذلك االتصال بمنسقة شؤون أولياء األمور
لترتيب موعد.

نظرة عامة
تعد مدرسة Liberty High School Academy for Newcomers
مدرسة صغيرة تقع في West 18th Streetفي مدينة نيويورك ،وهي تخدم التالميذ
ً
حديثا في الصفوف التاسع حتى الثاني عشر أو التالميذ الذين في حاجة إلى
المهاجرين
اكتساب المزيد من مهارات اللغة اإلنكليزية نحن نكرس جهودنا لتعليم التالميذ المنتمين
إلى ثقافات وخلفيات أكاديمية متنوعة ،بينما ينتقلون إلى نظام التعليم األمريكي .نحن نوفر
بيئة تعليمية صغيرة وآمنة تتيح للتالميذ التركيز على اكتساب مهارات اللغة اإلنكليزية كلغة
إضافية بينما يحتفون بالتنوع والتعدد فيما بينهم.

•يتعين على التالميذ الحضور بمصاحبة ولي األمر/الوصي ،وتقديم سجل التطعيمات
وإثبات لعنوان محل اإلقامة وبطاقة تعريف هوية وجميع الشهادات األجنبية التي
حصلوا عليها.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة في نفس اليوم الذي يجرون فيه
المقابلة الشخصية .سيتم إجراء اختبار تقييم للتالميذ إبان قبولهم.

نحن نؤمن بأهمية تقديم تدريس عالي الجودة إلعداد التالميذ للدراسة الجامعية والمسارات
المهنية وليصبحوا كذلك مساهمين مسؤولين وفاعلين في المجتمع العالمي .نحن نشرك
التالميذ وعائالتهم من خالل فصول بعد اليوم الدراسي والتدريس الخاص ،واألنشطة
واالستشارات المهنية والجامعية والشخصية حتى يتمكن الجميع من تحقيق جل إمكانيتهم.
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Lower East Side Preparatory High School • DBN 01M515
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان145 Stanton Street :
Manhattan, NY 10002

تم تصنيف المدرسة الثانوية Lower East Side Preparatory High School
) (LESPمن ضمن أفضل  100مدرسة في مدينة نيويورك بواسطة U.S. News
 ،and World Reportحيث تقدم برنامجً ا أكاديم ًّيا متفاعالً يفضي إلى الحصول على
دبلومة ريجنت للمدارس الثانوية أو دبلومة ريجنت المتقدمة 3.يستهدف منهجنا الدراسي
احتياجات مجموعة متنوعة من التالميذ ،حيث يمنحهم الدعم واإلثراء .لدينا برامج قوية
لتعليم اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية وبرامج مزدوجة اللغة بالصينية واألسبانية والتي تعد
التالميذ لمواصلة تعليمهم العالي والحصول على فرصة عمل .تقدم  LESPبرنامجً ا معتم ًدا
ومختبرً ا يجمع بين تصميم اإلنسان اآللي والعلوم والرياضيات .لدينا مركز إعالمي عالي
الكفاءة يشتمل على أجهزة األي باد وأجهزة الكمبيوتر الالسلكية ،ومختبر كمبيوتر على
أحدث طراز .كما نقدم مقررات اإللحاق المتقدم في حساب التفاضل والتكامل ،والكيمياء،
فن األستوديو ،واللغة اإلنكليزية ،واللغة الصينية ،واألسبانية كما توفر  LESPمجموعة
متميزة من البرامج بعد اليوم الدراسي ،والعمل االجتماعي والدعم التوجيهي.

الهاتف212-505-6366 :
فاكس212-260-0813 :
البريد اإللكترونيranaya@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.lespnyc.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق F, J, M, Z :إلى Delancey Street-Essex Street
الحافلة M9, M14A :إلى  Rivingtonو Essex Streets; M15إلى
 Rivington & Allen Streets; M21إلى ;Essex & Houston Streets
 B39إلى Essex & Delancey Streets

البرامج ,College Now :تصميم اإلنسان اآللي ,التعليم االنتقالي مزدوج اللغة,
اإلنكليزية كلغة ثانية ,MOUSE Squad Certification ,تدريس خاص بواسطة
النظراء ,Maker Bot (3D printing) ,وبرامج اليوم الممتد التي تعكس احتياجات
واهتمامات التالميذ .تشمل برامجنا المقدمة حاليًا :إعداد األفالم الوثائقية ،األحياء المائية،
علم الوراثة ،األمراض ،التربية البدنية (اليوجا ،بينج بونج ،الرقص العصري) ،الفن
المعماري والتصميم الداخلي ،فوتوشوب ،الصحافة األدبية القراءة والكتابة الصينية،
دراما ،الخطابة ،فنون الطهي

معلومات اللقاءات المفتوحة :برجاء إرسال بريد إلكتروني
 ckung@schools.nyc.govأو اتصل لمعرفة معلومات اللقاءات المفتوحة أو
لتحديد موعد للقيام بجولة .يتم عقد المقابالت التحضيرية للقبول والمقابالت الشخصية
يوم ًّيا ،وفي أيام االثنين والجمعة من الساعة  9ص إلى  1م.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للتالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر ،انظر معلومات
القبول لالطالع على مزيد من التفاصيل.

الشراكاتNew York University, College Now BMCC/Hunter :
College, Henry Street Settlement, Lions Club, Grand Street
Settlement, Asian Americans For Equality, Charles B. Wang
Health Center, Dancing Classrooms, Lincoln Center for the
Performing Arts, iLearnNYC, Healing Arts Initiative (HAI),
Goldman Sachs, Ballet Hispanico, Magic Box

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب559 :

األداء

نشاطات خارج المقرر الدراسي :حكومة الطالب ,Honor Society ,تدريس خاص
بواسطة النظراء ,برنامج القيادة SAT ,اإلعداد الختبار , SATاإلعداد الختبار ريجنت,
 ،MOUSE Squadالفنون ,الدراما ,إنتاج الفيديو ,موسيقى الكورال ,الرقص العصري,
رقص الهيب هوب ,رقص القاعات ,نادي الثقافة الصينية ,بينج بونج ,كرة السلة ,قاعة
اللياقة البدنية ,فريق الرقص ,تصميم الويب ,نادي الشطرنج ,العلوم الشرعية ,الرحالت
الميدانية

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_M515.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 73%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين ،المضمار المشترك ،تنس الطاولة ،كرة القدم األوروبية

معلومات القبول
كما يجب أن يكون التالميذ المحولون لديهم ما ال يقل عن  10وحدات دراسية واجتازوا
اختباري ريجنت .يجب أن يكون التالميذ الوافدون من خارج مدينة نيويورك قد حضروا
الصف التاسع في مدرستهم السابقة .التالميذ غير المستوفين لمعايير القبول السابقة سيتم
تقييمهم على نحو فردي من خالل عملية مقابلة شخصية.
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Manhattan Comprehensive Night and Day School • DBN 02M575
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
العنوان240 2 Avenue :
(زاوية شارع  15th Streetو)2nd Avenue
New York, NY 10003

) Development Inc. (CDIوهي تقدم وسائل دعم مجانية للتالميذ داخل المدرسة
شاملة تدريسًا خاصًا ،توجيهًا جامع ًّيا ،منحً ا دراسية ،استكشاف المسارات المهنية
والتدريبات العملية المهنية ،مساعدات قانونية ،إحاالت لإلقامة واألمور الطبية ،خدمات ما
بعد التخرج.
البرامج :تدريبات عملية مدفوعة األجر تابعة لبرنامج التعلم من أجل العمل ،برنامج مكثف
لدراسة اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج  ،College Nowمقررات اإللحاق المتقدم
في التفاضل والتكامل أب ،التفاضل والتكامل ب ج ،اللغة والثقافة الصينية ،األدب والتعبير
اإلنكليزي ،اللغة األسبانية ،اللغة الفرنسية ،الحكومة ،علم الكمبيوتر
الشراكاتComprehensive Development, Inc. (CDI), LaGuardia :
Community College, The Cooper Union (Mechanical
Engineering), Rockefeller University (Laboratory Animal
Research), CVS, The New York Eye and Ear Infirmary of
Mount Sinai, NYC Parks Department, NYC Public Library
نشاطات خارج المقرر الدراسي :نادي التصوير الفوتوغرافي ،كرة السلة الداخلية ،نادي
الفنون ،مستكشفو مدينة نيويورك ،النادي البيئي ،كورس ،صالة لياقة بدنية في نهاية
األسبوع ،مجموعة تالميذ Voices LGBTQ
األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة القدم (األوروبية) للبنين ،كرة القدم (األوروبية) للفتيات ،الكرة الطائرة للسيدات،
تنس الطاولة المختلطة

nd

الهاتف212-353-2010 :
فاكس212-353-1673 :
البريد اإللكترونيmtoise@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.mcndhs.com :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق L :إلى  4, 5, 6, N, Q, R ;1st Avenueإلى Street- 14
 Union Square; Lإلى 3rd Avenue
الحافلة M15 :إلى  2nd Avenue; M14إلى 2nd Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نعقد لقاءات مفتوحة كل يوم ثالثاء مساء طوال أشهر
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومايو/آيار ويونيو/
حزيران .لمعرفة موعد وتاريخ اللقاء المفتوح التالي ،تفضل بزويارة موقعنا اإللكتروني
على  www.mcndhs.comوانقر على عمليات القبول أو اتصل على هاتف رقم
 ,212-353-2010داخلي  .309عند التسجيل يتم عقد مقابلة شخصية مع كل تلميذ
ومنحه برنامجً ا شخص ًّيا يؤدي إلى التخرج.

القيد

معلومات القبول

أولويات القبول :مدرستنا مصممة للتالميذ األكبر س ًنا .يجب أن يكون التالميذ قد بلغوا
سن  17عامًا قبل تاريخ األول من يوليو/تموز  2017حتى يتم قبولهم في العام الدراسي
 .2017-2018كما يجب أن يكون التالميذ المحولون لديهم ما ال يقل عن  17وحدة
دراسية واجتازوا اختبار ريجنت واحد في اإلنكليزية أو الدراسات االجتماعية.

•يجب أن يكون التالميذ المهتمون قد بلغوا سن  17عامًا قبل تاريخ األول من يوليو/
تموز  2017حتى يتم قبولهم في العام الدراسي  .2017-2018كما يجب أن يكون
التالميذ المحولون لديهم ما ال يقل عن  17وحدة دراسية واجتازوا اختبار ريجنت
واحد بدرجة  65في اإلنكليزية أو الدراسات االجتماعية.

التكوين المتوقع للصفوف :تم تصميم برامجنا على أساس متطلبات الوحدات الدراسية
والتخرج ،وليس على مستوى الصفوف.
إجمالي عدد الطالب764 :

•نحن نقوم بتسجيل التالميذ بداية من األسبوع األخير في شهر أغسطس/آب وحتى
 31أكتوبر/تشرين أول (للفصل الدراسي الخريفي)ن وفي  1يناير/كانون الثاني
 28فبراير/شباط (للفصل الدراسي الربيعي) ،وفي  1مايو/آيار  30 -يونيو/
حزيران (للفصل الدراسي الصيفي)

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_M575.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 72%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير
حاصلين على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :سجل عبر اإلنترنت من خالل  .www.mcndhs.comجميع التالميذ
الذين يسجلون عبر اإلنترنت سيتلقون دعوة لحضور اللقاء المفتوح التالي .في اللقاء
المفتوح ،سيتم تحديد موعد إلجراء مقابلة شخصية مع كل تلميذ.
•يتعين على التالميذ تقديم سجل دائم (يفضل) أو شهادة ،وتقرير تقييم التلميذ
(تقرير  RESIفي  ،)ATSبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق البريد اإللكتروني
خالل يوم دراسي واحد.
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نظرة عامة
نحن أكبر وواحدة من أقدم مدارس التحويل الثانوية على مستوى مدينة نيويورك .مجتمعنا
المدرسي مخصص على نحو فريد لخدمة التالميذ الذين يتجاوز عمرهم السن المعتاد
ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية ،سواء كانوا من المقيمين منذ فترة
ً
حديثا .ثمة عدد قليل من المدارس التي يمكن مضاهاتها بما نقدمه
طويلة أو من المهاجرين
من خدمات أكاديمية ودعم لجميع تالميذنا .يمكن للتالميذ دراسة المستوى االبتدائي في
اللغة اإلنكليزية كفصل لغة جديدة مباشرة من خالل اإللحاق المتقدم ومقررات College
 .Nowكما أننا نمنح التالميذ الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات البالغين جدوالً دراس ًّيا
يتناسب مع متطلباتهم .يتم تقديم الفصول من أجل متعلمي اللغة اإلنكليزية خالل النهار
والمساء وللتالميذ المحولين في المساء .يتم تسجيل التالميذ لحضور المدرسة على مدار
العام ،بما يشمل خالل الصيف .شريكنا غير الهادف للربح هو Comprehensive

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لمدرسة Manhattan Comprehensive
 Night & Day High Schoolهو Comprehensive
.Development, Inc
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Murray Hill Academy • DBN 02M432
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
البرامج :اإلعداد الختبارات ريجنت و ،SATبرنامج تنمية الشباب ،خدمات استشارية
فردية ،مقررات اإللحاق المتقدم ،استشارات جامعية ومهنية فردية .محاكاة الوظائف،
تدريبات عملية ،خدمة مجتمعية ،برنامج خدمة المدرسة ،بيئة تعليمية مختلطة،iLearn ،
توجيه اإلنجاز ،برامج  College Nowمع  Baruch CollegeوBorough of
 ،Manhattan Community Collegeبرنامج فنون مع Mixed Media,
 ،Cent’s Ability, PENCILخدمات دعم التالميذ وتوجيههمGood Shepherd ،
& Services, Big Brothers and Big Sisters (Weil, Gotshal
Manges), Bellevue Hospital Center, High Schools That Work,
( International Collaborationأستراليا ،فنلندا ،جنوب أفريقيا)

العنوان111 East 33rd Street :
New York, NY 10016
الهاتف212-696-0195 :
فاكس212 696-2498 :
البريد اإللكترونيAmannin3@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.mhacademy.net :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق 6 :إلى محطة  B, D, F, N, Q, R ;33rd Streetإلى 34th
Street-Herald Square

فصول اللغة :فصول اللغة اإلسبانية وفصول عبر اإلنترنت

الحافلة M15, M101, M102, M1, M2, M3, M4 :إلى ;34th Street
 M16إلى Park Avenue

نشاطات خارج المقرر الدراسي :أنشطة دعم وإثراء بعد المدرسة للتالميذ ،تدريس
خاص واإلعداد الختبارات ريجنت ( ،)STARSتدريس خاص أيام السبتNational ،
 ،Honor Societyمجلس التالميذ ،عزف الموسيقى والشعر  ،BEATSنادي
الفنون البصريةStreet Soldiers Community Service, Paw Print ،
 ،Newspaper, Mouse Tech Squadالكتاب السنويNYPD Youth ،
 ،Explorersنادي الرقص ،الفريق األخضر ،نادي الفيلم ،فريق وساطة النظراء،
أنشطة التالميذ ( ،)COSAنادي  ،GSAنادي بناء العالقات

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال على الرقم  212-696-0195أو
مراسلتنا بالبريد اإللكتروني  Amannin3@schools.nyc.govلتحديد موعد
للزيارة.

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك الذين تقل أعمارهم من  16عامًا.

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة البيسبول وكرة البيسبول لليافعين ،كرة السلة وكرة السلة لليافعين ،كرة الطائرة ،كرة
البيسبول اللينة ،من خالل فصول التربية البدنية ،نقدم كرة الريشة ،كرة السلة ،ألعاب القوة،
الهوكي األرضي ،كرة اليد ،كرة سكوتر ،الكرة الطائرة ،كرة .Wiffle

التكوين المتوقع للصفوف 9 :عبر 12
إجمالي عدد الطالب315 :

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_M432.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 15%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•تعتمد مدرسة  Murray Hill Academyسياسة القبول المفتوح حيث تقبل
التالميذ على مدار العام.
•يقبل برنامج التحويل/المسار السريع التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  15إلى
 16عامًا والذين لديهم  8وحدات دراسية أو أقل والتحقوا بمدرسة ثانوية لمدة عام
واحد على األقل.
•للتقدم :يمكن للتالميذ بدء عملية التقدم لاللتحاق عبر اإلنترنت من على موقع
 mhacademy.netوالنقر على عالمة التبويب “Transfer Student
 ”.Informationسيتم التواصل مع التالميذ لتعريفهم بالخطوات التالية .كما
يمكنهم االتصال بالمدرسة على رقم  212-696-0195أو مراسلة الناظر بالبريد
اإللكتروني.AMannin3@schools.nyc.gov :
•يجب حضور الطالب برفقة الوصي/أحد األقرباء إلجراء المقابلة الشخصية .يجب
تقديم المستندات التالية لالجتماع :شهادة التلميذ ،سجل التطعيم برنامج التعليم الفردي
(إن تواجد)( RISA ،تقرير حضور التلميذ)ن و( HDSPتقرير  ATSمن
المدرسة الحالية).

نظرة عامة
لدى  Murray Hill Academyنموذج فريد لاللتحاق :يتم قبول  60%من التالميذ
من خالل عملية القبول في المدارس الثانوية ،بينما يتم قبول  40%من التالميذ باعتبارهم
تالميذ محولين على مدار العام .تقدم مدرستنا للتالميذ منهجً ا دراس ًّيا ثر ًّيا بالتحديات يشمل
التعليم المختلط ومقررات عبر اإلنترنت مع وجود موجهين داخل المدرسة وتدريبات
عملية داخلية .نحن ملتزمون بالتقدم األكاديمي لتالميذنا وكذلك بنموهم االجتماعي
والنفسي .ويتمثل هدفنا في تخريج الطالب وهم مؤهلون ومستعدون للدراسة الجامعية
والحياة المهنية ،ومسلحون بكل الوسائل التي تجعلهم مواطنين ناجحين ومنتجين.

•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة في غضون خمسة أيام من استكمال
عملية التقديم وسيتم إلزامهم بحضور جلسة توجيهية.
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Satellite Academy High School • DBN 02M570
مدرسة تحويل

معلومات االتصال
العنوان120 West 30th Street :
Manhattan, NY 10001

المدرسة الثانوية ،نحن فقط نعتقد إنها طريقة أفضل للتعبير عن المعرفة في مجال ما .لدينا
شراكات مع العديد من المنظمات المتنوعة حيث يتمكن التالميذ من المشاركة في مجاالت
الفن واللياقة البدنية.

الهاتف646-674-2800 :
البريد اإللكترونيSZbaida@schools.nyc.gov :

البرامج :الدراسة في الخارج ،فصل دراسي توجيهي للتالميذ الجدد ،مجموعة استشارية،
مقررات متعددة التخصصات ،أنشطة فنية ورياضية ،حل الخالفات ،التقييم القائم على
حافظات األعمال واألداء ،تدريبات عملية داخلية ،قيادة التالميذ

موقع الويبhttp://www.satelliteacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M570
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

الشراكاتMorningside Center for Teaching Social :
Responsibility, Renaissance EMS, Organization for Tropical
Studies, Every Kid’s Yoga, PENCIL, Rothschild Corporation,
University of New England. New York University, Columbia
University, Teachers College, Queens College, The Art of
Stepping, Arts Connection, Irondale, Manhattan Theater
Club, Basketball City, Planet Fitness, Ramapo for Children,
& AMC Theaters.

مترو األنفاق:
إلى ;34 Street-Herald Square
1, 2, 3, A, C, E to 34th Street-Penn Station
B, D, F, N, Q, R

th

الحافلة 30th Street; M16, M34 :ىلإ  M4, M5, M6, M7عبر المدينة إلى
 6thأو 7th Avenues
معلومات اللقاءات المفتوحة :يبدأ التقديم لاللتحاق بالفصل الدراسي الخريفي في شهر
مارس/آذار وتستمر طوال فصل الصيف حتى مطلع شهر سبتمبر/أيلول .يبدأ التقديم
لاللتحاق بالفصل الدراسي الربيعي في شهر ديسمبر/كانون أول وتستمر حتى مطلع شهر
فبراير/شباط.

فصول اللغة :اإلسبانية ،الفرنسية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :الدروس الخاصة بعد اليوم الدراسي ونادي العدو،
الكتاب السنوي

القيد
أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.

معلومات القبول

التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب280 :

•يجب أن يبلغ المتقدمون  16عامًا فأكثر وأن يكونوا قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة
عام واحد على األقل.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :أواخر شهر مارس/آذار  -أغسطس/آب (لعمليات
القبول في الربيع) ،أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول  -يناير/كانون ثاني (لعمليات
القبول في الربيع)

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_M570.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :متطورة جي ًدا
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جيداً
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جيداً
 84%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :اتصل أو قم بزيارة المدرسة بين الساعة  8:30ص و 4:30م .يمكن إرسال
طلبات االلتحاق الكاملة مع كافة المستندات الكاملة.
•تتألف عملية التقدم لاللتحاق ما يلي :طلب تقديم ،مقابلة شخصية جماعية ،مقابلة
شخصية فردية ،اختبار إلحاق ،اجتماع توجيهي لآلباء وثالثة أيام من المحاكاة .يجب
أن يصاحب ولي األمر/الوصي التلميذ لحضور جلسة المعلومات قبل أن يتم
قبول التلميذ.
•يتعين على التالميذ تقديم إثبات لعنوان محل اإلقامة وشهاداتهم ،وسجل التطعيمات
وبطاقة الضمان االجتماعي ،وشهادة الميالد ،وبرنامج التعليم الفردي (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة فور إتمام عملية المقابلة التحضيرية.
التالميذ غير المستوفين لمعايير القبول المحددة سيتم تقييمهم على نحو فردي من
خالل عملية مقابلة شخصية.

نظرة عامة
تعد مدرسة  Satellite Academyمدرسة تحويل ثانوية مخصصة لتحويل العقول
الشابة من خالل التعليم .تقع مدرستنا في قلب حي مانهاتن .مدرستنا مكرسة لتزويد التالميذ
الذين ال تقل أعمارهم عن  16عامًا بفرصة سانحة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية
في مجتمع تعليمي صغير يعني بالتلميذ في المقام األول .نحن نقدم العديد من الفرص
للدراسة في الخارج والتخصص في تصميم مقررات الدراسة الميدانية والمناهج الدراسية
القائمة على االستقصاء التي تعزز من مهارات التفكير النقدي والقراءة والكتابة .مهمتنا
هي مساعدة التالميذ على تحسين معدالت حضورهم ،وأن يصبحوا متعلمين نشطين
ويتخرجون وهم يملكون كافة اإلمكانيات للنجاح في مستقبلهم .نحن نقبل اختبارات ريجنت
من مدارس أخرى ،إال إننا نقدم فقط مهام التقييم القائم على األداء ( )PBATsفي مدرستنا.
يتم احتساب  PBATsعلى نفس نحو احتساب اختبارات ريجنت للحصول على دبلومة
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The Urban Academy High School • DBN 02M565
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان317 East 67th Street :
Manhattan, NY 10065

تقدم المدرسة الثانوية  Urban Academy High Schoolبيئة تعليمية صغيرة
يغلب عليها الطابع الشخصي للتالميذ المهتمين بدراسة منهج دراسي ينطوي على التحدي
والتوجيه الجامعي .يقوم التالميذ باستكشاف ومناقشة األفكار وإجراء األبحاث والمناظرة
وتقييم المعلومات .زمن بين العناصر الرئيسية لبرنامجنا التعليمي توفير فصول قائمة
على االستقصاء ،وتدريبات عملية في مجال الخدمة المجتمعية ،ورحالت ميدانية ،عالوة
على الفرصة لدراسة فصول من كليات مختارة .تستعين المدرسة بالتقييم القائم على األداء
لتخريج تالميذها .يحتاج التالميذ إلى التمتع بالقدرة على األداء في بيئة تعليمية تعزز من
العمل المستقل والبحث والحاجة إلى االلتزام بالمشاركة في الثقافة التعليمية للمدرسة.

الحرمJulia Richman Educational Campus :
الهاتف212-570-5284 :
فاكس212-570-5366 :
البريد اإللكترونيqueries@urbanacademy.org :
موقع الويبhttp://www.urbanacademy.org :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M565
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمل ًّيا
مترو األنفاق 6 :إلى محطة  68th Street-Hunter Collegeأو
.72nd Street

Q

البرامج :كتابة المسرحيات وإنتاجها والتدريب على تمثيلها ،مناصرة القانون
المنهج الدراسي :مشروعات ،مقررات جامعية في محل مقررات اإللحاق
المتقدم ،تدريبات عملية داخلية .الخدمة المجتمعية

إلى

الحافلة M15, M101, M102 :إلى  67th Street; M66إلى 2nd Avenue

الشراكاتManhattan Theater Club, New York Performance :
Standards Consortium

معلومات اللقاءات المفتوحة :يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة تواريخ جوالت اآلباء أو
لتحديد موعد للزيارة للتالميذ المرتقبين.

فصول اللغة :نقدم لغة اإلشارة األمريكية كل فصل دراسي ،وفصول أخرى حسب الفصل
الدراسي.

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :توثيق الصور ،زيارات لألوبرا ،نادي المسرح ،المسرح
الموسيقي ،آالت موسيقية
التعليم:

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين بمدينة نيويورك
التكوين المتوقع للصفوف 9 :عبر 12
إجمالي عدد الطالب166 :

النوادي :الكتاب السنوي ،حكومة التالميذ
األلعاب الرياضية بدوري  :PSALكرة السلة للبنين ،كرة القدم الألوروبية ،كرة الطائرة،
كرة السلة للفتيات ،الكرة الطائرة

األداء

الرياضات المدرسية الداخلية

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_M565.pdf
المنهج الدراسي :متطورة جي ًدا
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :متطورة جي ًدا
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 23%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

معلومات القبول
•تشمل عملية القبول لدينا زيارة للتلميذ ،تقديم طلب التحاق خطي ،إجراء مقابلة
شخصية .نوفر جوالت ألولياء األمور كذلك.
•الرجاء االتصال بالمدرسة للحصول على المعلومات المتعلقة بالقبول والتقييمات
القائمة على األداء في مدرستنا.
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George Washington Campus YABC • DBN 06M457
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان549 Audubon Avenue :
Rooms 508, 511, 514, 516
New York, NY 10040

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M457.pdf
 32%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةHigh School for Law and Public Service :
Campus George Washington Educational Campus
الهاتف ,212-342-6140 :داخلي 6331, 6335, 6152, 5010

نظرة عامة

الفاكس646-781-8530 :

بالشراكة مع مؤسستنا المجتمعية ،East Side House Settlement ،يقوم مركز
الحي للبالغين الصغار بخدمة التالميذ المؤهلين لاللتحاق بالبرنامج ،ويوفر لهم إمكانية
الحصول على دبلومة الشهادة الثانوية وكذلك استكشاف الميارات المهنية والخيارات
الجامعية المتنوعة المتاحة لهم وسط بيئة مساندة وداعمة لهم .نحن نوفر فصول صغيرة
الحجم ودعم لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ،والتدريس الخاص للتدريب على اختبار ريجنت،
تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر/خبرات عمل ،الفرصة للتخطيط للمستقبل في ظل
بيئة تعلم إيجابية .نحن نتبنى منهج يستند على نقاط التميز للعمل مع تالميذنا وتقديم دعم
أكاديمي يتناسب مع احتياجات كل منهم.

البريد اإللكترونيsakel@schools.nyc.gov :
موقع الويبwww.gwyabc.org :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 1 :إلى محطة (191)st Street
الحافلة M101 :إلى  M3 ;192nd Street & Amsterdam Avenueإلى
191st Street & St. Nicholas Avenue
جهة االتصال للتسجيل Samuel Akel: 212-342-6140 :داخلي ;6335
 ,Marlene Madera: 212-342-6140داخلي ;6331
Joel Cuello: 917-891-0145

خدمات المنظمات المجتمعية :وتتوفر الفرصة لجميع تالميذنا للمشاركة في برنامج التعلم
من أجل العمل ( )LTWوالذي يوفر فرص التدريب العملي مدفوع األجر .يتم تعيين كل
تلميذ إلى استشار  CBOالذي يتولى مساعدته من خالل تنمية قدراته العملية االحترافية
واستكشاف المسارات المهنية المتاحة والتخطيط للمستقبل المهني وتنمية المهارات الحياتية
المختلفة واستكشاف خيارات الدراسة الجامعية والتخطيط لها.

معلومات اللقاءات المفتوحة :ينبغي على التالميذ المهتمين االتصال بجهة االتصال
للتسجيل لتحديد موعد للزيارة أو المقابلة .يعمل مركز الحي للبالغين الصغار من الساعة
 1:00مسا ًء إلى  9:00مسا ًء من اإلثنين حتى الخميس ومن الساعة  9:00صباحً ا إلى
 5:00مساء يوم الجمعة.

مزايا التدريبات العملية الداخلية :يشارك التالميذ في تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر
في برونكس ومنهاتن .تتوافر التدريبات العملية الداخلية في مجاالت األعمال واالتصاالت
والتعليم والخدمات الصحية والخدمات االجتماعية واإلعالم والهيئات غير الهادفة للربح.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :

الشراكاتEast Side House Settlement :

ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

نشاطات خارج المقرر الدراسي :رحالت إلى الكليات ،فرص للخدمات التطوعية ،كرة
السلة ،التالميذ القادة ،مجموعة النساء ،التصوير الفوتوغرافي ،رحالت استجمامية،
اإلعداد الختبار  ،SATنادي الطهو ،نادي الكتاب ،عروض برودواي ،معارض للوظائف.

•

مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك

•

أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

•

أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية

•

أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح George Washington Campus
 YABCهو .East Side House Settlement
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Washington Irving YABC • DBN 02M473
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

نظ ًرا ألعمال اإلنشاءات طويلة األجل ،سوف يعمل Washington Irving
 YABCفي  Health Profession HSطوال فترة الصيف ثم ينتقل إلى
 Fashion High Schoolبداية من سبتمبر/أيلول  .2017برجاء االتصال
بالعاملين لمعرفة أحدث العناوين.

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_M473.pdf
 41%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

رقم الهاتف ,212-674-5000 :داخلي ;11491

نظرة عامة

البريد اإللكترونيAAyetiw@schools.nyc.gov :

بالشراكة مع مؤسستنا المجتمعية ،تتمثل مهمتنا في توفير بيئة تعليمية إيجابية تسودها روح
العائلة والتي تمنح تالميذنا فرصة مواتية للحصول على دبلومة الشهادة الثانوية .يتيح
التخرج من مدرسة ثانوية للتالميذ أن يصبحوا مواطنين أكفاء على الوجه األمثل داخل
إطار المجتمع العالمي .تتمثل رؤية مجتمعنا في رأب الثغرة القائمة بين خبرة المدرسة
الثانوية واالنتقال إلى مرحلة البلوغ والتعليم العالي وذلك من خالل تنمية قدرة التلميذ على
إدراك الفرص التي تتاح أمامه وأن يصبح قادرً ا على استغاللها على النحو األمثل.

موقع الويبhttp://www.wiyabc.net :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق 4, 5, 6, L, N, Q, R :إلى محطة
(14)th Street-Union Square
الحافلة M1, M2, M3, M15, M101, M102 :إلى ;East 16th Street
M14 to Irving Place; M9 to Irving Place & East 16th Street
جهة االتصال للتسجيل,Ali McLaughlin :
 ,AMclaughlin2@schools.nyc.gov 212-674-5000داخلي ;11450

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلون للحصول على :خدمات برنامج التعلم
من أجل العمل ،بما يشمل التدريبات العملية الداخلية في مجاالت متنوعة ،واالستشارات
الفردية واالستشارات الجماعية والتخطيط للمسارات المهنية واستكشافها ،التوعية بأهمية
الحضور ،عقد مؤتمرات خاصة بكل حالة

معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ الحضور من اإلثنين حتى الخميس من الساعة
 4:30م حتى  7:00م .عادة تنعقد اللقاءات المفتوحة مرتين خالل الفصل الدراسي ويتم
نشر التواريخ في موقعنا اإللكتروني.

التدريب العملي الداخلي :المالمح الرئيسية يتم توفير للتالميذ فرص للتدريبات العملية
الداخلية في منطقة منهاتن في مجاالت التعليم واألعمال/البيع بالتجزئة ،والحكومة،
والخدمة غير الهادفة للربح/االجتماعية ،واإلعالم/االتصاالت ،الصحة والقانون.

القيد

الشراكاتNew York City Mission Society :

إجمالي عدد الطالب215 :

فصول اللغة :اإلسبانية

ليصبح مؤهل للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

نشاطات خارج المقرر الدراسي :لقاءات مفتوحة ،خطباء تحفيزيون ،رحالت إلى الكليات
(نهارية ومسائية) ،أنشطة الخلوة الطالبية ،حفالت العشاء في أيام العطالت والمناسبات
االجتماعية ،خدمة مجتمعية ،مجموعة قيادة النظراء

•

مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك

•

أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا

•

أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية

•

أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج التعليم من أجل العمل ()LTW
الدعم األكاديمي ودعم التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل،
وتنمية المهارات ،وبرامج التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل
والتعليم المجزية .ويتم توفير وسائل دعم برنامج التعليم من أجل العمل ( )LTWهذه من
خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح Washington Irving Campus
 YABCهو .New York City Mission Society
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برنامج مسارات التخرج في مانهاتن /مركز اإلحالة في مجمع مركز التعليم البديل
للقيد في برنامج مسارات التخرج (والمعروف ساب ًقا باسم  ،)GED® Plusيتعين على التالميذ أوالً زيارة مراكز
اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية .في مركز اإلحالة ،سوف يلتقي التالميذ بمستشار اإلحالة وجهًا لوجه ،حيث يطلعهم
على نبذة حول الخيارات المتاحة لهم ويناقش معهم تاريخهم األكاديمي وأهدافهم المستقبلية وسبل الدعم اإلضافية التي
يحتاجونها .يقوم مستشارو اإلحالة بقيد التالميذ في برنامج مسارات التخرج عند مالءمة ذلك.
مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية تقدم النصح بشأن بدائل المدارس الثانوية وتساعد التالميذ على القيد في البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية ،إذا تالءم ذلك ،وتدلهم على سبل الدعم ذات الصلة
المتاحة (مثل رعاية األطفال ،االستشارات ،عالج إدمان المخدرات) يتعين عليك زيارة مركز إحالة إذا كان عمرك أقل من  21عامًا وتقيم في مدينة نيويورك ولم تحصل على دبلومة المدرسة
الثانوية إال إنك مازالت ترغب في استئناف دراستك وتحتاج إلى مزيد من المساندة إلعادة التواصل مع المدرسة .يمكن أن تساعدك مراكز اإلحالة فيما يلي:
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك تلميذ تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
•التخطيط للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية أو القيد في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لخدمات مثل رعاية األطفال أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

برنامج مسارات التخرج في مانهاتن /مركز اإلحالة في مجمع مركز التعليم البديل
معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان269 W. 35th Street :

برنامج مسارات التخرج يعد التالميذ للحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية (والتي
عرفت ساب ًقا باسم اختبار تطوير التعليم العام )® (GEDومتابعة الطريق لاللتحاق بالجامعة
و/أو أحد المسارات المهنية .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا
اختيار المشاركة في برنامج بدوام كلي أو دوام جزئي .التالميذ البالغون من العمر 17
عامًا يمكنهم القيد فقط بتصريح من األب أو الوصي .يتم اتخاذ القرار النهائي لكل حالة
على حدة .يوجد في مانهاتن مركز واحد فقط لبرنامج مسارات التخرج له العديد من
المواقع الفرعية.

الهاتف 212-244-1274 :الفاكس212-244-1793 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر عمليًا
مترو األنفاق A, C, E, 1, 2, 3 :إلى 34th Street
الحافلة M16, M20 :إلى  8th Ave/W.إلى محطة 37th Street

معلومات القيد والقبول
للقيد في البرامج المعادلة للمدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ:
•تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا (أو  17عامًا مع ظروف مخففة ،وموافقة
األب/الوصي ،وموافقة المدير)
•زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية لحضور مقابلة تمهيدية
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مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في مانهاتن
 البرامج النهارية بنظام الدوام الكامل:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في مانهاتن
رقمال اتصال

212-244-1274

212-760-9800
13924 داخلي,212-650-7000
304  داخلي,212-360-7625
212-613-0341
212-831-5020

األعنوان

وقع البرنامج الاسم

269 W. 35 Street
New York, NY 10001
th

441 West 26th Street, 2nd Floor
New York, NY 10001
160 Convent Avenue, Room 3/207A
New York, NY 10031
1833 Lexington Avenue, Room 100
New York, NY 10029
460 West 41st Street, 2nd floor
New York, NY 10036
91 East 116th St.
New York, NY 10029

3092  أو3091  داخلي,212-996-3795

22 East 128th Street
New York, NY 10035

212-673-8254

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-874-0860

250 West 65th Street, 2nd floor
New York, NY 10023

1021  داخلي,212-247-4307
416  داخلي,212-822-8300

317 West 52nd Street
New York, NY 10019
45 Wadsworth Avenue, Room 202
New York, NY 10033

برنامج مسارات التخرج في
مركز اإلحالة بمجمع التعليم البديل
 تعليم اللغة:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
اإلنجليزية كلغة ثانية
*• تعلم القراءة والكتابة مبكرً ا
Pathways to Graduation at Chelsea Hudson Guild
Pathways to Graduation at City College
Pathways to Graduation at Cornerstone
Pathways to Graduation at Covenant House
Pathways to Graduation at GOSO
Harlem Renaissance High School برنامج مسارات التخرج في
 تعليم اللغة:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
اإلنجليزية كلغة ثانية
Jeffrey C. Tenzer برنامج مسارات التخرج في
 تعليم اإلنكليزية:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
 اإلسبانية:)؛ برنامج التعليم انتقالي مزدوج اللغةESL( كلغة ثانية
Pathways to Graduation at Lincoln Square
Neighborhood Center
Pathways to Graduation at Manhattan Learning Center
Pathways to Graduation at NMIC Youthbuild

212-360-7625

1792 First Avenue
New York, NY 10128

Pathways to Graduation at Stanley Isaacs
Neighborhood Center

212-768-3700

West 47th St, 6th Fl 157
New York, NY 10036

Pathways to Graduation at The Hampshire School

3324  أو3252  داخلي,212-941-9090

Broome Street, 3rd Floor 555
New York, NY 10013

Pathways to Graduation at The Door

16  داخلي,212-860-8170

East 118th Street 206
New York, NY 10035

Pathways to Graduation at Youth Action and
Homes Program

 البرامج المسائية بدوام جزئي:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في مانهاتن
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

212-244-1274

269 W. 35th Street
New York, NY 10001

برنامج مسارات التخرج في
مركز اإلحالة بمجمع التعليم البديل

212-613-0341

460 West 41st Street, 2nd floor
New York NY 10036

Pathways to Graduation at Covenant House PM

221  داخلي,212-674-2600

2 Astor Place, 3rd Floor Pathways to Graduation at Hetrick-Martin Institute PM
New York NY 10003
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دليل مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEفي مانهاتن

يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم (Living for the Young Family through Education (LYFE
خدمات رعاية أطفال ودعم مجانية لمساعدة التالميذ اآلباء على مواصلة طريقهم نحو التخرج
فقط التالميذ المقيدون حاليًا ويحضرون مدرسة عامة أو برنامج في مدينة نيويورك يمكنهم االستفادة من خدمات رعاية األطفال المقدمة من برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( .)LYFEإذا كانت مدرستك ال توفر برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEأو إذا كان البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به كامل العدد،
عليك البحث عن موقع آخر للبرنامج يكون من األسهل عليك التردد عليه أثناء توجهك إلى المدرسة .يمكنك االتصال بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر الشابة
خالل التعليم ( )LYFEعلى هاتف رقم  212-609-8520أو بمركز اإلحالة في الحي الذي تقيم فيه لمساعدتك.
مواقع توافر البرنامج

أرقام االتصال

العنوان

المواصالت العامة

City-As-School

16 Clarkson Street
New York, NY 10014

212-337-6876
718-337-6858

مترو األنفاق 1, 2:إلى Houston Street
الحافلةM20, M21 :

Edward A. Reynolds West Side
High School

140 West 102nd Street
New York, NY 10025

212-678-7339
 ,212-678-7300داخلي 1080

مترو األنفاق 1 :إلى محطة ()103rd Street
الحافلةM11, M7, M104 :

Cascades High School

198 Forsyth Street
New York, NY 10002

212-505-2785
212-673-5266

مترو األنفاق F, V :إلى محطة ()2nd Avenue
الحافلةM15, M21 :

Harlem Renaissance High
School

22 East 128th Street
New York, NY 10035

 ,212-996-3795داخلي ,2013
 ,3031أو 3041

مترو األنفاق 2, 3, 4, 5, 6 :إلى محطة
)(125th Street
الحافلةM1 :

High School for Environmental
Studies

850 West 10th Avenue
New York, NY 10019

212-262-8067

مترو األنفاق D :إلى محطة ()59th Street
الحافلةM11, M31, M57 :

Julia Richman Urban Academy

317 East 67th Street
New York, NY 10065

212-717-2391

مترو األنفاق F, 4, 6 :إلى محطة
)(68th Street/Hunter College
الحافلةM66 :

Louis D. Brandeis High School

145 West 84th Street
New York, NY 10024

212-595-4136

مترو األنفاق E, A, C :إلى محطة
)(50th Street
الحافلةM10, M20, M104 :

Manhattan High School

317 West 52nd Street
New York, NY 10019

 ,212-247-4307داخلي 2109
أو 2111

مترو األنفاق A, B, C :إلى محطة
)(125th Street
الحافلةM2, M2L :

Mid-Manhattan Adult
Learning Center

212 West 120th Street
New York, NY 10027

 ,212-666-1919داخلي 4111
212-932-0842

مترو األنفاق A, C, E, 1, 2 :إلى محطة
)(Canal Street
الحافلةM6, M20 :

The Door

121 6th Avenue
New York, NY 10013

 ,212-941-9090داخلي 3317
أو 3341
212-996-9173

مترو األنفاق 1, 2, A, B, C :إلى محطة
)(Canal Street
الحافلةM11, M7 :
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North Queens Community High School • DBN 25Q792
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان141-25 77 Road :
Flushing, NY 11367

الحافلة Q20A, Q20B, Q44 :إلى  Main Street & 77th Road; Q46إلى
Main Street & Union Turnpike

المدرسة الثانوية )North Queens Community High School (NQCHS
هي مدرسة تحويل صغيرة مصممة للشباب الذين ،عقب قيدهم المبدئي في الصف التاسع في
مدرسة ثانوية ذاجل كوينز ،تغيبوا أو انقطعوا عن الدراسة .تتم إدارة  NQCHSعلى نحو
مشترك بين إدارة التعليم بمدينة نيويورك و  ،SCO Family of Servicesوهي مصممة
خصيصًا لتوفير وسائل دعم وخدمات مكثفة للتالميذ لضمان مواظبتهم على الحضور إلى
المدرسة وتقدمهم نحو التخرج بعد الحصول على دبلومة الشهادة الثانوية ويصبحوا مؤهلين
للدراسة الجامعية والمسارات المهنية .يتم تعيين كل تلميذ إلى مستشار مناصر طوال فترة
ً
تلميذا كحد أقصى .ال تعتمد المدرسة نظام
دراسته في المدرسة .يعمل كل استشاري مع 25
الصفوف الدراسية وهي تلتزم بتوزيع التالميذ إلى مجموعات متنوعة تعمل تحت إطار نموذج
تعليمي قائم على معايير موحدة وينطوي على الكثير من التحديات مع اتباع أفضل ممارسات
تطوير الشباب .وبفضل برنامج تراكم الوحدات الدراسية المكثف ،يحظى التالميذ بفرصة
اكتساب عدد من الوحدات الدراسية سنويًا يفوق ذلك الذي يمكنهم الحصول عليه في أي
مدرسة ثانوية تقليدية.

القيد

البرامج :التعلم من أجل العمل ،برنامج دراسي قائم على تعلم القراءة والكتابة ،نظام تقييم
قائم على اإلتقان ،مقررات اإلعداد لخوض اختبارات  SATوريجنت ،جوالت بالمجمعات
التعليمية للجامعات ،تدريبات عملية داخلية ،أنشطة تنمية مهنية

th

الهاتف718-380-1650 :
فاكس718-380-2189 :
البريد اإللكترونيnqchs@sco.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/schoolportals/25/Q792 :
www.nqchs.org
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق E, F :إلى محطة Kew Gardens-Union Turnpike

معلومات اللقاءات المفتوحة :نحن نرحب في مدرستنا بالزائرين من المجتمع واآلباء
والمؤسسات التعليمية األخرى .يُرجى االتصال بالناظر أو الوكيل للترتيب للزيارة.

الشراكاتSCO Family of Services :

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عاما ً فأكثر.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب218 :

نشاطات خارج المقرر الدراسي :فريق قيادة التالميذ ،أنشطة أخرى بناء على اهتمامات التالميذ

معلومات القبول
•تتبنى المدرسة الثانوية North Queens Community High School
سياسة القبول المفتوح حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر 16
عامًا فأكثر ،وأن يجيدوا القراءة بمستوى تالميذ الصف السادس على األقل ،وأن
يكونوا حضروا سنة كاملة على األقل في مدرسة ثانوية أخرى.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مستمرة
•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مقابلة تحضيرية.
•يتعين على التالميذ جلب معهم شهاداتهم عند االلتقاء بموظفي المدرسة لعقد مقابلة شخصية.
•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة بعد إتمام عملية المقابلة التحضيرية،
وسيتم تحديد مواعيد لهم لحضور جلسات توجيهية.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_Q792.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :متطورة جي ًدا
التعاون مع المعلمين :متطورة جي ًدا
 79%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
يساعد برنامج التعلم للعمل ( )LTWالطالب في التغلب على العقبات التي تحول دون
حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية North Queens
 Community High Schoolهو .SCO Family of Services
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Queens Academy High School • DBN 25Q540
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

األداء

موقع Flushing
العنوان138-11 35 Avenue :
Flushing, NY 11354

مترو األنفاق 7 :إلى محطة  ,Main Streetثم السير لمدة  15دقيقة

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_Q540.pdf
المنهج الدراسي :قيد التطوير
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :قيد التطوير
 65%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

الحافلة Q44 :إلى Union Street & 35th Avenue

نظرة عامة

th

الهاتف718-463-3111 :
فاكس718-886-5015 :
البريد اإللكترونيLSasso@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.QueensAcademyHS.com :
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/25/Q540
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

معلومات اللقاءات المفتوحة :تنعقد جلسة توجيهية كل يوم إثنين وأربعاء ،مع ضرورة
حجز موعد مسب ًقا.

تتمثل مهمة  Queens Academyفي توفير بيئة محترمة وثرية ذات توقعات تعليمية
راقية حيث يتحمل كل من اآلباء والتالميذ والمجتمع األكاديمي المسؤولية الجماعية عن
جميع النتائج.

موقع Jamaica

الشراكاتLatimer Community House, Hip Hop 4 Life, Pratt :
Institute, NYU, Network for Teaching Entrpreneurship,
)Xmental Inc. (Spoken Word

العنوان142-10 Linden Boulevard, 4th Floor :
Jamaica, NY 11436
الهاتف718-322-3580 :
فاكس718-659-9278 :

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :مدرسة مسائية ,تدريس خاص أيام السبتWork ,
 ,Study Internshipsمعارض ورحالت إلى الجامعاتAPEX, iZone, ,
 ,Archery Clubنادي الطهوCollege Now, DIG/IT ,

البريد اإللكترونيbpiccio@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق E, F, J, Z :إلى محطة  Sutphin Boulevardثم بواسطة Q40

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة (:)PSAL
كرة السلة للبنين والفتيات ،كرة البيسبول اللينة المختلطة

الحافلة Q40 :إلى  Linden Boulevardو142nd Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :تنعقد جلسة توجيهية كل يوم ثالثاء وخميس في الساعة  9:00ص.

معلومات القبول

القيد

•تتبنى المدرسة الثانوية  Queens Academy High Schoolسياسة قبول
مفتوحة حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا ولديهم ما
ال يقل عن  10وحدات دراسية ،والتالميذ البالغين من العمر  17عامًا ولديهم
 14+وحدة دراسية ،وحضروا في مدرسة ثانوية لمدة عام واحد على األقل
ويرغبون في الحصول على دبلومة الشهادة الثانوية.

أولويات القبول :يتم قبول جميع التالميذ المقيمين في مدينة نيويورك ويبلغون من العمر
 16عامًا ولديهم ما ال يقل عن  10وحدات دراسية ،والتالميذ البالغين من العمر  17عامًا
ولديهم  14+وحدة دراسية ويرغبون في الحصول على دبلومة الشهادة الثانوية ،وحضروا
في مدرسة ثانوية لمدة عام واحد على األقل.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب435 :

•المقابلة التحضيرية الرئيسية :الصيف-أكتوبر/تشرين أول ،ديسمر/كانون أول،
مارس/آذار
•للتقدم :راسلنا بالبريد اإللكتروني أو اتصل لتحديد موعد للمقابلة (Jamaica Campus
)718-558-2050, Flushing Campus 718-463-3111
•يتعين على التالميذ تقديم نسخة من شهاداتهم الرسمية ،وإثبات لعنوان محل اإلقامة
وسجل الحضور ،وسجل االنضباط ،وسجل التطعيم .يجب أن يحضر األب/الوصي
جلسة التوجيه/التسجيل.
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم بالمدرسة عن طريق الهاتف أو البريد
اإللكتروني بعد إجراء عملية المقابلة التحضيرية.
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Queens Satellite High School for Opportunity • DBN 28Q338
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان162-02 Hillside Avenue :
Jamaica, NY 11432

تلتزم المدرسة الثانوية Queens Satellite High School for Opportunity
) (QSHSOبإنشاء بيئة تعليمية متنوعة ومساندة ومثالية تعمل على تعزيز الفرص
المتاحة للتالميذ .نحن نقدم برنامج أكاديمي صارم يدعم إمكانيات شبابنا من خالل تزويدهم
بالمهارات التجارية واالجتماعية والمهنية والقراءة والكتابة والتقنية الالزمة للنجاح في
الكلية والحياة المهنية.

الهاتف718-657-3920 :
فاكس718-658-2309 :
البريد اإللكترونيmmelkonian@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/12/X446 :

البرامج :تم تصميم برنامج )College and Career Mentoring (CCM
لتمكين التالميذ من خالل إكسابهم المهارات االجتماعية واألكاديمية والمهنية والتجارية
الالزمة للنجاح في المجتمع العالمي .تتألف أنشطة  CCMمن مجموعة من الندوات
وورش العمل الجامعية وزيارات للكليات وخدمات مجتمعية ،وتدريبات عملية داخلية
مدفوعة وغير مدفوعة األجر .يتعاون مع معلمينا مجموعة من الموجهين من المجتمع
التجاري والمحلي لنقل التجارب الحياتية الواقعية إلى تالميذنا .تم تصميم الجلسات لتنمية
سمات الشخصية اإليجابية وإعداد التالميذ للخدمة المجتمعية والتدريبات العملية والدراسة
الجامعية والمسارات المهنية.

القيد

الشراكاتThe Ritz Carlton, A Better Jamaica, Coalition for :
Youth and Community Empowerment, CUNY College
Now, Estee Lauder, Facing History and Ourselves, Greater
Jamaica Development Corporation, Hofstra University, JP
Morgan Chase, Junior Achievement, Marathon Ventures,
the Network for Teaching Entrepreneurship, The New
York Times, Queens Borough Community College, Queens
Chamber of Commerce, Queens Central Library, South
Asian Youth Action, St. Johns University, Steve Madden,
Sutphin BID, YMCA, York College

تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق E, F :إلى محطة Parsons Boulevard
الحافلة Q17 :إلى 167th Street
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين االتصال بـ
 ،Luz M. Rojasالوكيلة ،على هاتف رقم 718-657-3920

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  15عامًا
المخلصين لمهمة المدرسة.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب198 :

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_Q338.pdf
المنهج الدراسي :قيد التطوير
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 70%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :منظمة حكومة التالميذ ،خدمة المجتمع،
تدريبات عملية داخلية
النوادي :المجتمع التاريخي ،نادي الخدمة ،المحاكمات الصورية ،نادي الكتاب.
األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين والفتيات

معلومات القبول
•يجب أن يبلغ التالميذ  15عامًا على األقل وأن يكونوا قد التحقوا بمدرسة ثانوية لمدة
عام واحد على األقل.
•تشمل عملية القبول تقديم طلب التحاق وزيارة تفاعلية إلى المدرسة .سيطلب من
التالميذ وآبائهم/أوصيائهم مقابلة موظفي المدرسة إلجراء مقابلة شخصية معهم.
•التالميذ غير المستوفين لمعايير القبول المحددة سيتم تقييمهم على نحو فردي من
خالل عملية مقابلة شخصية.
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VOYAGES Preparatory High School • DBN 24Q744
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان45-10 94th Street :
Queens, NY 11373

يدرك العاملون في  VOYAGESويقدرون أن المدرسة الثانوية التقليدية ال تالئم
الجميع .وبناء عليه ،أنشأنا مدرسة التحويل الصغيرة هذه بالشراكة مع Queens
 Community Houseلتوفير دعم كامل وتعليم شبيه بالتعليم الجامعي وتحديات
تعزز من قدرات التالميذ .تحترم  VOYAGESالمواهب الفريدة ومميزات كل تلميذ
وتمنحه الدعم الذي يحتاجه لمضاعفة إمكانياته الفردية األكاديمية والنفسية واالجتماعية.
سوف يتخرج تالميذنا وهم يمتلكون المعرفة والمهارات الالزمة لضمان النجاح والتفوق
في تعليمهم بعد الثانوي ومساراتهم المهنية.

الهاتف718-271-7851 :
فاكس718-271-8549 :
البريد اإللكترونيsukianasanchez@voyagesprep.org :
موقع الويبhttp://www.voyagesprep.org :
http://schools.nyc.gov/schoolportals/24/Q744

البرامج :التعلم من أجل العمل ،استشارات جماعية وفردية ،توجيه يومي ،مدرسة تجارية
واستكشاف المسارات المهنية واالستعداد لها ،جدول أكاديمي مرن وتعليم مختلط ،تدريبات
عملية مدفوعة األجر ،وساطة النظراء

تيسر الوصول للموقع :مُيسّر عمليًا
مترو األنفاق 7 :إلى محطة  Junction Boulevard; Rإلى محطة
 Grand Avenue-Newtownثم يتبعه Q58

الشراكاتQueens Community House, College Access and :
& Success - CASP Progam LaGuardia Community College
Queensboro Community College

الحافلة Q58 :إغلى Corona Avenue & 94th Street; Q72 to Junction
Boulevard & 45th Avenue
معلومات اللقاءات المفتوحة :نحث الطالب المهتمين وعائالتهم على االتصال بنا هاتفيًا

نشاطات خارج المقرر الدراسي :يوجا ،اإلنتاج الموسيقي ،الشطرنج ،نوادي األفالم
والمناقشة

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب251 :

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة
للبنين ،كرة البيسبول اللينة المختلطة ،تنس الطاولة المختلطة ،كرة القدم األوروبية للبنين

القيد

معلومات القبول
•تتبنى مدرسة  VOYAGES Preparatoryسياسة قبول مفتوحة حيث تقبل
على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر ولم يحصلوا على العدد
الكافي من الوحدات الدراسية وسبق لهم حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد
على األقل.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :مايو/آيار  -يونيو/حزيران وأحيا ًنا في يوليو/تموز
مع بعض االستثناء لمشاركة التالميذ في أنشطة  summer bridgeواألنشطة
السابقة لبدء العام الدراسي.

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_Q744.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :قيد التطوير
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :قيد التطوير
 86%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•للتقدم :تفضل بزيارة  www.voyagesprep.orgلتقديم طلب التحاق .يمكن
إرسال طلبات االلتحاق الكاملة بواسطة الفاكس على رقم .718-271-8549
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم ،استمارة تحويل ،أحدث بطاقة تقرير ،استمارة
 ،RISAسجل التطعيمات ،إثبات لعنوان محل اإلقامة ،برنامج التعليم الفردي (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ الذين تم قبولهم في المدرسة في نهاية دورة اإللحاق/القبول.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح مدرسة  VOYAGES Preparatoryهو
Queens Community House.
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VOYAGES Preparatory High School – South Queens • DBN 27Q261
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان156-10 Baisley Boulevard, 2nd Floor :
Jamaica, NY 11434

يدرك العاملون في  VOYAGES Southويقدرون أن المدرسة الثانوية التقليدية ال
تالئم الجميع .وبناء عليه ،أنشأنا مدرسة تحويل صغيرة لتكون بمثابة خيارً ا متاحً ا للتالميذ
لمواصلة سعيهم وراء تحقيق أهدافهم الدراسية .تخدم مدرستنا التالميذ الذين يتجاوز
عمرهم السن المعتاد ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية ولم يحرزوا
النجاح المنشود في مدارسهم الثانوية السابقة .تعتمد  VOYAGES Southعلى
المواهب الفريدة ومميزات كل تلميذ وتمنحه الدعم الذي يحتاجه لمضاعفة إمكانياته الفردية
األكاديمية والنفسية واالجتماعية .سوف يغادرنا تالميذنا وهم يمتلكون المعرفة والمهارات
الالزمة لضمان النجاح والتفوق في تعليمهم بعد الثانوي ومساراتهم المهنية.

الهاتف718-276-1946 :
فاكس718-276-2784 :
البريد اإللكترونيadmissions@voyagessouth.org :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/27/Q261/ :
http://www.voyagessouth.org
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق :غير متوفر N/A

البرامج :خدمات التعلم من أجل العمل ،بما يشمل تدريبات عملية داخلية مدفوعة وغير
مدفوعة األجر ،خدمات استشارية ،استكشاف الدراسة الجامعية واإلعداد لها ،خدمات
استشارية فردية ولمجموعات صغيرة ،برنامج أكاديمي مكثف لمدة عامين مع دبلومة
ريمنت لوالية نيويورك ،وساطة النظراء ،التعليم المختلط ،اإلعداد الختبارات ريجنت

الحافلةQ111, Q113, Q6, Q7 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين وعائالتهم االتصال بالرقم الرئيسي
لمعرفة المزيد حول مدرستنا.

الشراكاتQueens Community House, Queensborough :
Community College Connect2College

القيد

نشاطات خارج المقرر الدراسي :اإلنتاج الموسيقي ،نادي التدريب البدني ،نوادي األلعاب
الرياضية ،Gay Straight Alliance (G.S.A.) ،نادي التصوير الفوتوغرافي،
مجموعة دعم المراهقين اآلباء .سوف نعدل من عروضنا المقدمة بما يتناسب مع اهتمامات
التالميذ واحتياجاتهم.

أولويات القبول :مفتوحة للمقيمين في مدينة نيويورك البالغين من العمر  16عامًا فأكثر
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة مؤسسة على احتياجات الوحدات الدراسية وليس على
مستوى الصفوف الدراسية
إجمالي عدد الطالب291 :

األلعاب الرياضية لالتحاد البديل لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( :)PSALكرة السلة

األداء

معلومات القبول

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HST_Q261.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :قيد التطوير
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 83%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

•تتبنى مدرسة  -VOYAGES Preparatoryجنوب كوينز سياسة قبول مفتوحة
حيث تقبل على مدار العام التالميذ البالغين من العمر  16عامًا فأكثر وسبق لهم
حضور مدرسة ثانوية أخرى لمدة عام واحد على األقل.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :عمليات قبول متواصلة ،أعلى معدل توافر خالل
مارس/آذار  -أكتوبر/تشرين أول.
•للتقدم :يُرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد مع منسق المقابالت التحضيرية.
يتعين على التالميذ مقابلة موظفي المدرسة إلجراء مقابلة شخصية معهم تتضمن
عملية المقابلة التحضيرية حضور جلسة توجيهية وبرنامج summer bridge
(بناء على موعد االلتحاق).
•يتعين على التالميذ إحضار شهاداتهم وسجل التطعيمات الخاص بهم.
•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة بعد إتمام عملية المقابلة التحضيرية،
وسيتم تحديد مواعيد لهم لحضور جلسات توجيهية.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح المدرسة الثانوية
 VOYAGES Preparatory High Schoolهو
.Queens Community House

91

Flushing YABC • DBN 25Q467
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان35-01 Union Street, Room B10 :
Flushing, NY 11354

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_Q467.pdf
 52%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةFlushing High School :
الهاتف (718) 888-7500 :داخلي 6100
الفاكس718-888-7578 :
البريد اإللكترونيjpetty@schools.nyc.gov :
موقع الويبwww.flushingyabc.org :

نظرة عامة
بالتعاون مع  ,Child Center of New Yorkيقوم  Flushing YABCبتقديم
برامج بعد الظهيرة ومسائية وهي مصممة لخدمة التالميذ الذين تجاوزوا السن المعتاد
والذين لم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية .نحن مجتمع من المتعلمين
البالغين الملتزمين بإتاحة الفرصة للحصول على تجربة تعليمية مثمرة .انطال ًقا من إدراكنا
لحجم التحديات األكايدمية واالجتماعية التي يواجهها البالغون الشباب ،نحن ملتزون بدعم
كل تلميذ لتحقيق نموه الشخصي المتواصل وتحقيق إمكانياته وأهدافه األكاديمية.

مترو األنفاق 7 :إلى محطة Flushing-Main Street
الحافلةQ44, Q27, Q17, Q16, Q20 A/B, Q65, Q66 :
جهة االتصال للتسجيلBenjamin Petty: 718-888-7500 x6100 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :نرحب بزيارة التالميذ واآلباء لموقعنا من اإلثنين حتى
الخميس من الساعة  2م حتى  3:30م .يتعين على المتقدمين المهتمين االتصال بـ
 Benjamin Pettyعلى هاتف رقم  718-888-7500داخلي  6100لتحديد موعد.

خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلين لاللتحاق ببرنامج التعلم من أجل
العمل :التخطيط للمسارات المهنية واستكشافها ،ورش عمل شهرية لإلعداد للحياة المهنية،
واستشارات فردية وجماعية ،وأنشطة بناء المجتمع ،ورحالت تعليمية واستجمامية،
التخطيط للدراسة الجامعية واستشكاف خياراتها ،رحالت للكليات ،توكيل شخص رئيسي
للدعم ،تدريبات عملية مدفوعة األجر.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهال للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:

التدريب العملي الداخلي :المالمح الرئيسية يشارك تالميذ  YABCفي التدريبات العملية
الداخلية في مختلف القطاعات المتنوعة في أرجاء كوينز ،بما فيها تدريبات في مجاالت
التعليم واألعمال/بيع التجزئة ،الحكومة ،الخدمات غير الهادفة للربح/الخدمات االجتماعية،
اإلعالم/االتصاالت ،والصحة

•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة الثانوية

الشراكاتChild Center of New York, Manhattan Theater Club, :
Comedy Hall of Fame, Flushing YMCA

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

فصول اللغة :اإلسبانية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نشاطات خارج المقرر الدراسي :زيارات إلى الكليات ،فعاليات ثقافية ،برامج خارج
المقر الدراسي متضمنة دورات رياضية ،خدمات عائلية ،وأنشطة مرتبطة بالنمو والتقدم
الشخصي
كما يستضيف  Flushing YABCإقامة أمسية لآلباء مرتين في الفصل الدراسي وكذلك
إقامة ورش عمل لإلعداد الختبار المواطنة مجا ًنا للتالميذ وعائالتهم.

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Flushing YABCهو
.Child Center of New York
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High School for Arts and Business YABC • DBN 24Q457
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان105-25 Horace Harding Expressway North :
Corona, NY 11368

لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_HS_Q550.pdf
 49%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةHigh School for Arts and Business :
الهاتف718-271-8383 :
فاكس718-271-7196 :
البريد اإللكترونيDbenais@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر

نظرة عامة
يقدم مركز الحي للبالغين الصغار في المدرسة الثانوية High School for Arts
 and Businessفرصة ثانية للتالميذ .بالتعاون مع Queens Community
 ،Houseنحن نوفر لتالميذنا تجربة تعليمية شاملة تستند على أعلى المعايير وخبرات
دراسية “واقعية” .ومن خالل التجارب التعليمية واسعة النطاق واستكشاف المسارات
المهنية والدراسة الجامعية ،فإن مجتمع تالميذنا متعدد الثقافاتقادر على تنمية المهام
والقدرات الالزمة للتفوق األكاديمية والمهني في مجتمع القرن الواحد والعشرين التنافسي.
يركز مجتمع مدرستنا ذو الخلفيات الثقافية المتنوعة على التعاون والجمع بين جميع
الجهات المعنية بما فيها اإلدارة والمعلمين والتالميذ واآلباء والمؤسسات الخارجية .يمثل
هذا التعاون شراكة رامية إلى دعم النمو الشخصي والقيادة والنزاهة بما يضمن أن يتمكن
تالميذنا من اتخاذ أولى الخطوات نحو النجاح

مترو األنفاق E, F, G, R :إلى محططة Forest Hills-71st Avenue
followed by Q23
الحافلة Q23, Q58, Q88 :إلى & Horace Harding Expressway
108th Street
جهة االتصال للتسجيلDalia Benaissa: 718-271-8383 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يتعين على التالميذ المهتمين االتصال بـ Dalia
 Benaissaعلى هاتف رقم  718-271-8383أو بالبريد اإللكتروني
 .Dbenais@schools.nyc.govاتصل بمركز الحي للبالغين الصغار لتحديد موعد
لحضور جلسة معلومات أو القيام بجولة بالمجمع التعليمي.

خدمات المنظمات المجتمعية :من خالل التعاون مع Queens Community
 Houseيعد جميع تالميذنا مؤهلين للحصول على :تكليف شخص رئيسي للمساعدة،
دعم أكاديمي (تدريس خاص ،التخطيط لإلحالة والتخرج) ،تدريبات عملية مدفوعة األجر،
التخطيط للمسارات المهنية والتعرف عليها ،خدمات التعليم بعد الثانوي ،التنمية المهنية،
المساعدة فيما يخص التقدم لاللتحاق بالكليات والحصول على إعانات مالية ،جوالت
شهرية بالكليات ،فعاليات للخريجين ،خدمات مساندة وغير ذلك الكثير.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهال للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.

مزايا التدريبات العملية الداخلية :يشارك تالميذ  YABCفي تدريبات عملية في مختلف
المجاالت بما فيها الفنون اإلبداعية ورعاية األطفال والرعاية الصحية وتكنولوجيا
المعلومات والنشر والبيع بالتجزئة

•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي يبلغ فيه عمر  17.5عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية.

الشراكاتQueens Community House, Dress for Success, :
iLearnNYC, Arts Connection, College Access Success
Program (CASP), Laguardia, Queensborough Community
Colleges, W!SE Financial Literacy Certification

•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :زيارات الكليات ،فعاليات ثقافية ،فريق كرة السلة
النوادي :نادي الكتاب ،مجموعة السيدات ،مجموعات الرجال ،حكومة التالميذ ،نادي
الشطرنج

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح
 High School for Arts & Bus:iness YABCهو
.Queens Community House
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John Adams High School YABC • DBN 27Q487
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان101-02 Rockaway Boulevard :
Ozone Park, NY 11417

بالتعاون مع  ,Queens Community Houseيقدم John Adams YABC
لمجتمعنا المتنوع من التالميذ المهارات االجتماعية والثقافية والتقنية الالزمة لنجاحهم في
المدرسة الثانوية والدراسة الجامعية وما بعد ذلك .نحن نلتزم من خالل برنامجنا بتقديم
تجربة تعليمية عالية الجودة إلى جميع التالميذ ،مما يمكنهم من تحقيق جل إمكانياتهم .نحن
نحث التالميذ على التعرف على نواحي التميز لديهم والمجاالت التي تحتاج إلى تطوير
من خالل برامجنا القائمة على التالميذ كعنصر أساسي .يتضمن مهجنا الدراسي تراكم
الوحدات الدراسيةمع خيارات من التعليم التقليدي والمختلط واإللكتروني عبر اإلنترنت
نحن نقدم برنامج  College Nowللحصول على الوحدات الدراسية للمدرسة الثانوية
و/أو الدراسة الجامعية .عالوة على المنهج الدراسي الدقيق والصارم ،يقوم John
 Adams YABCبتزويد التالميذ بفرصة سانحة للنمو في ظل مبادئ تطوير الشباب ،مع
التركيز على مشاركة التالميذ في مختلف المجاالت وإقامة عالقات اجتماعية صحية وبناء
مجتمع داخل المدرسة وخارجها ،وإتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير عن أنفسهم .نحن نسعى
جاهدين لمشاركة العائالت على نحو منتظم لتعزيز النمو الشخصي لجميع التالميذ.

المدرسة المضيفةJohn Adams High School :
الهاتف718-322-0581 :
فاكس718-738-9077 :
البريد اإللكترونيevolovo@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://www.yabc.org :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق A :إلى 104th Street
الحافلة Q7, Q8, Q11, Q21, Q21A, Q41 :إلى Rockaway Boulevard
 & 102nd Street; Q112إلى Liberty Avenue & 105th Street
جهة االتصال للتسجيلEdita Volovodovskaya: 718-322-0581 :
معلومات اللقاءات المفتوحة :يرحب بزيارة التالميذ واآلباء لموقعنا من اإلثنين حتى
الخميس من الساعة  4م حتى  7م.

خدمات المنظمات المجتمعية :يتم تعيين جميع التالميذ إلى شخص رئيسي لمساعدتهم على
تحديد األهداف والوقوف على المشكالت التي يواجهونها واستنباط الحلول الممكنة ومراقبة
التقدم الذي يحرزونه .يتيح مركز الحي للبالغين الصغار خاصتنا الفرص المواتية للتالميذ
للمشاركة في تدريبات عملية داخلية مدفوعة األجر مع توفير سبل الدعم المختلفة لهم من
خالل ندوات برنامج التعلم من أجل العمل (مثل تحديث السيرة الذاتية وخطابات التقديم،
تعلم كيفية ارتداء المالبس المناسبة للعمل ،إدارة الشؤون المالية ،وضع أهداف طويلة
األمد) ،التخطيط للمسارات المهنية واستكشاف المتاح منها ،استشارات فردية وجماعية،
تدريس خاص ،أنشطة توطيد المجتمعات ،رحالت عليمية واستجمامية ،التخطيط للدراسة
الجامعية والتعرف عليها (بما يشمل رحالت إلى الجامعات).

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهال للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.

مزايا التدريبات العملية الداخليةWBAI Radio Station, Queens Borough :
Art Gallery, Johnathan Blum Art Gallery, Immigration
Movement International, Dress for Success, Lily and Fig Tea
( and Confections, Jamaica Hospital and Trump Pavilionدار
تمريض) ,مكاتب مسئولين محليين منتخبين (بما في ذلك States Assemblyman
)Francisco Moya office

•أن يكون قد أتم العام الدراسي الذي بلغ فيه عمر  17عامًا
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة الثانوية
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
_http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/School
Quality_Snapshot_2016_YABC_Q487.pdf
 50%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

الشراكاتQueens Community House, iLearnNYC, iEARN :
& Global Network, Medical & Health Services, Legal Aid
 Queens Legal Services), Substance Abuseلالخ نم( Assistance
Counseling, Community Outreach Groups, Professional
& Organizations, Local Businesses, Queensborough
LaGuardia Community Colleges
فصول اللغة :اإلسبانية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

نشاطات خارج المقرر الدراسي :زيارات للكليات ،فعاليات ثقافية ،عروض للمواهب،
مسرحيات ،أحداث رياضية ،احتفاالت
األلعاب الرياضية :كرة السلة ،كرة القدم (األوروبية)

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  John Adams YABCهو
.Queens Community House
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برنامج مسارات التخرج في كوينز/مركز اإلحالة في Jamaica Learning Center
للقيد في برنامج مسارات التخرج (والمعروف ساب ًقا باسم  ،)GED® Plusيتعين على التالميذ أوالً زيارة مراكز
اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية .في مركز اإلحالة ،سوف يلتقي التالميذ بمستشار اإلحالة وجهًا لوجه ،حيث يطلعهم
على نبذة حول الخيارات المتاحة لهم ويناقش معهم تاريخهم األكاديمي وأهدافهم المستقبلية وسبل الدعم اإلضافية التي
يحتاجونها .يقوم مستشارو اإلحالة بقيد التالميذ في برنامج مسارات التخرج عند مالءمة ذلك.
مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية تقدم النصح بشأن بدائل المدارس الثانوية وتساعد التالميذ على القيد في البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية ،إذا تالءم ذلك ،وتدلهم على سبل الدعم ذات الصلة
المتاحة (مثل رعاية األطفال ،االستشارات ،عالج إدمان المخدرات) يتعين عليك زيارة مركز إحالة إذا كان عمرك أقل من  21عامًا وتقيم في مدينة نيويورك ولم تحصل على دبلومة المدرسة
الثانوية إال إنك مازالت ترغب في استئناف دراستك وتحتاج إلى مزيد من المساندة إلعادة التواصل مع المدرسة .يمكن أن تساعدك مراكز اإلحالة فيما يلي:
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك تلميذ تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
•التخطيط للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية أو القيد في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لخدمات مثل رعاية األطفال أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

برنامج مسارات التخرج في كوينز/مركز اإلحالة في Jamaica Learning Center
معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان162-02 Hillside Avenue :

برنامج مسارات التخرج يعد التالميذ للحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية
(والتي عرفت ساب ًقا باسم اختبار تطوير التعليم العام )® (GEDومتابعة الطريق لاللتحاق
بالجامعة و/أو أحد المسارات المهنية .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى 21
عامًا اختيار المشاركة في برنامج بدوام كلي أو دوام جزئي .التالميذ البالغون من العمر
 17عامًا يمكنهم القيد فقط بتصريح من األب أو الوصي .يتم اتخاذ القرار النهائي لكل حالة
على حدة .يوجد في كوينز مركز واحد فقط لبرنامج مسارات التخرج له العديد من المواقع
الفرعية.

الهاتف 718-739-2100 :الفاكس718-523-1251 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر عمليًا
مترو األنفاق E, F :إلى محطة Parsons Boulevard
الحافلة Q43 :إلى .Hillside Ave/163rd St

معلومات القيد والقبول
للقيد في البرامج المعادلة للمدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ:
•تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا (أو  17عامًا مع ظروف مخففة ،وموافقة
األب/الوصي ،وموافقة المدير)
•زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية لحضور مقابلة تمهيدية
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مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في كوينز
 البرامج النهارية بنظام الدوام الكامل:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في كوينز
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-739-2100

162-02 Hillside Avenue
Queens, NY 11432

Jamaica Learning برنامج مسارات التخرج في
Referral Center/Hub
 تعليم اإلنكليزية:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
:)؛ برنامج التعليم انتقالي مزدوج اللغةESL( كلغة ثانية
 اإلسبانية،الفرنسية
*• تعلم القراءة والكتابة مبكرً ا

347-886-1720

101-02 Rockaway Boulevard
Queens, NY 11417

Pathways to Graduation at Adams Academy

3038  داخلي,718-726-9790

23-40 Astoria Boulevard
Queens, NY 11102

Pathways to Graduation at Astoria Community Center

4230  داخلي,718-528-2920

156-10 Baisley Boulevard
Queens NY 11434

Pathways to Graduation at August Martin High School

718-888-2591

216 B 87 St.
Queens, NY 11691

Pathways to Graduation at Community
Development Institute (CDI)

251  داخلي,718-651-0096

107-20 Northern Boulevard
Queens, NY 11368

Pathways to Graduation at Elmcor Youth &
Adult Activities, Inc.

347-331-6812

8-21 Bay 25 St.
Queens, NY 11691

Pathways to Graduation at Far Rockaway High School

718-206-6890

134-20 Jamaica Avenue,
Axel Building Dental
Queens, NY 11418

Pathways to Graduation at Jamaica Hospital Dental
Assistant Program

718-482-5399

29-10 Thompson Avenue
Queens, NY 11101

Pathways to Graduation at LaGuardia Community
College Workforce Educational Center

لم يتم التحديد بعد

142-10 Linden Boulevard, 4th floor
Jamaica NY 11436

Pathways to Graduation at Queens Transition
Center (QTC)

718-262-2084

94-20 Guy Brewer Boulevard
Queens, NY 11451

Pathways to Graduation at York College

212-875-4124

161-04 Jamaica Avenue 2nd floor
Jamaica NY 11432

Pathways to Graduation at Youth Build South

212-630-9727

161-04 Jamaica Avenue
Queens, NY 11432

Pathways to Graduation at Y Roads Center

 البرامج المسائية بدوام جزئي:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في كوينز
رقم االتصال

718-739-2100

العنوان

اسم موقع البرنامج

162-02 Hillside Avenue
Jamaica NY 11432

97

Jamaica برنامج مسارات التخرج في
 م) و3-6(  لفترة بعد الظهيرةLearning Center
) م5-8( فترة المساء

دليل مواقع برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEفي كوينز

يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم Living for the Young Family through Education
) (LYFEخدمات رعاية أطفال ودعم مجانية لمساعدة التالميذ اآلباء على مواصلة طريقهم نحو التخرج
فقط التالميذ المقيدون حاليًا ويحضرون مدرسة عامة أو برنامج في مدينة نيويورك يمكنهم االستفادة من خدمات رعاية األطفال المقدمة من برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( .)LYFEإذا كانت مدرستك ال توفر برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEأو إذا كان البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به كامل العدد،
عليك البحث عن موقع آخر للبرنامج يكون من األسهل عليك التردد عليه أثناء توجهك إلى المدرسة .يمكنك االتصال بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر الشابة
خالل التعليم ( )LYFEعلى هاتف رقم  212-609-8520أو بمركز اإلحالة في الحي الذي تقيم فيه لمساعدتك.
مواقع توافر البرنامج

العنوان

أرقام االتصال

المواصالت العامة

Beach Channel High School

100-00 Beach Channel Drive
Rockaway Park, NY 11694

,718-734-3300
داخلي  3591أو 1591
917-319-1476

مترو األنفاق S :إلى محطة
()Rockaway Park/116th Street
الحافلةQ22, Q21, Q52 :

Far Rockaway High School

821 Bay 25th Street
Far Rockaway, NY 11691

718-337-9484,

مترو األنفاق A :إلى محطة )(Beach 25th Street
الحافلةO, M17 Xpress :

Hillcrest High School

160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

,718-658-5407
داخلي 3450
718-526-1106

مترو األنفاق F :إلى محطة
()Parsons Boulevard
الحافلةQ111، Q112، Q113، Q1، Q43 :

Long Island City High School

14-30 Broadway
Long Island City, NY 11101

718-777-1061
,718-545-7095
داخلي  3457أو 1600

مترو األنفاق N, W :إلى محطة ()Broadway
الحافلةQ100, Q69, QM22 Xpress, :
Q104

Springfield Gardens
Educational Complex

143-10 Springfield Boulevard
Springfield Gardens, NY 11413

,718-949-8405
داخلي 1011
718-276-1020

مترو األنفاق :ال توجد قطارات
الحافلةQ77, Q85, Q85L :
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STATEN ISLAND
مدرسة تحويل
101......................................................................................................................................... Concord High School

مراكز األحياء للبالغين الصغار
104.......................................................................................... Staten Island High School Equivalency Programs

البرامج المعادلة للمدارس الثانوية
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مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج105....................................................................................................................................
دليل مواقع تقديم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم (106..............................................................................................)LYFE
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Concord High School • DBN 31R470
مدرسة تحويل

معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان109 Rhine Avenue :
Staten Island, NY 10304

توفر المدرسة الثانوية  Concord High Schoolبيئة غنية بالتكنولوجيا للتالميذ
الذين تجاوزوا السن المعتاد ولم يحصلوا على العدد الكافي من الوحدات الدراسية .يحصل
التالميذ على أجهزة كمبيوتر محمول  Appleالستخدامها أثناء اليوم الدراسي .نحن نقدم
برنامج أكاديمي مكثف ،فضالً عن اإلعداد للدراسة الجامعية ونشاطات خارج المقرر
الدراسي وخدمات استشارية وفصول لتنمية المهارات القيادية ونوادي ومشاركة فعالة
لآلباء ومجلس للتالميذ.

الهاتف718-447-1274 :
فاكس718-442-6276 :
البريد اإللكترونيCAnzalone2@schools.nyc.gov :
موقع الويبhttp://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470 :
تيسر الوصول للموقع :غير ميسر
مترو األنفاق SIRTA :إلى محطة Grasmere Station
الحافلة S74, S76 :إلى زاوية شارع  Richmond Roadمن شارع Steuben
 S53 ;Streetإلى  S53 ;Targee Streetإلى Richmond Road
معلومات اللقاءات المفتوحة :يمكن للتالميذ المهتمين واآلباء ومستشاري المدارس زيارة
موقعنا اإللكتروني http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/31/R470

القيد
أولويات القبول :يجب أال يقل عمر التالميذ عن  16عامًا في تاريخ  30يونيو/حزيران
 ،2017وأن يكونوا حاصلين على ما ال يقل عن  10وحدات دراسية.
التكوين المتوقع للصفوف :المدرسة منظمة على أساس احتياجات الوحدات الدراسية،
وليس على أساس مستوى الصف.
إجمالي عدد الطالب182 :

األداء
لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_HST_R470.pdf
المنهج الدراسي :جيد
التعليم :جيد
تقييم تعلُّم الطالب :جيد
التطلعات العالية :جيد
التعاون مع المعلمين :جيد
 65%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

البرامج :جرافيكس والفنون المرئية
الشراكاتNew York Center for Interpersonal Development, :
Project Hospitality, Wagner College, CSI, YMCA, JCC,
Camelot Peer-Mediation, College of Staten Island, Sundog
Theatre, Rhinoceros Presentations, Learning through
an Expanded Arts Program (LEAP), Harbor Arts, Council
on the Arts and Humanities for Staten Island, Carnegie
Hall, Department of Mental Health, MindLab, Women’s
Theatre Project, Hunter College, Young Audiences, ENACT,
GrowNYC, Connected Foundations, iLearn, Move this World,
ADL (Anti-Defamation League) Peer Educators, Ramapo for
Children, Generation Citizen, Read Alliance,
Generation Ready
فصول اللغة :اإلسبانية
نشاطات خارج المقرر الدراسي :توسط النظراء/حل النزاعات ،مجلس التالميذ ،فصول
تنمية المهارات القيادية ،تدريبات عملية ،برامج إثرائية بعد اليوم الدراسي ،مدرسة مسائية،
اإلعداد لخوض اختبارات ريجنت
رياضات المدرسة :ال أحد

معلومات القبول
•يجب أال يقل عمر التالميذ عن  16عامًا في تاريخ  30يونيو/حزيران  ،2017وأن
يكونوا حاصلين على ما ال يقل عن  10وحدات دراسية.
•المقابلة التحضيرية الرئيسية :يونيو/حزيران-أكتوبر/تشرين أول وفبراير/شباط
(من اإلثنين حتى الخميس).
•للتقدم :اتصل لتحديد موعد مع السكرتارية على رقم .718-447-1274
•يتعين على التالميذ تقديم شهاداتهم وسجل التطعيمات وبرنامج التعليم
الفردي (إن تواجد).
•سيتم إخطار التالميذ المقبولين في المدرسة إبان موعد المقابلة التحضيرية لهم
وسيطلب منهم استكمال مستندات القبول المطلوبة.

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO
شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Concordهو New York Center
.for Interpersonal Development

101

Tottenville YABC • DBN 31R607
مراكز األحياء للبالغين الصغار

معلومات االتصال

األداء

العنوان100 Luten Avenue :
Staten Island, NY 10312

لمحة عن جودة المدرسة:
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2015-16/
School_Quality_Snapshot_2016_YABC_R607.pdf
 60%من التالميذ الذين تتم خدمتهم في هذه المدرسة أكبر س ًنا من المعتاد/غير حاصلين
على العدد الكافي من الوحدات الدراسية.

المدرسة المضيفةTottenville High School :
الهاتف ,718-668-8800 :داخلي 22081
الفاكس718-668-8884 :
البريد اإللكترونيMNoto@schools.nyc.gov :
تيسر الوصول للموقع :ميسّر جزئيًا
مترو األنفاق Staten Island Railway (SIR) :إلى محطة
Huguenot Avenue
الحافلة S55, S56, S59, S78, S79 :إلى Luten Avenue
جهة االتصال للتسجيل ,Michael Noto :وكيل المدرسة ,على هاتف رقم
 718-668-8880داخلي  22081أو  ,Michael DeVitoمدير برنامج
 NYCID @ 718-668-8800داخلي 40030
معلومات اللقاءات المفتوحة :أبوابنا مفتوحة للمجموعات والجوالت التعريفية في أي
وقت .يمكن الترتيب للزيارات عن طريق التواصل مع  ،Michael Notoوكيل
المدرسة ،على هاتف رقم  ،718-668-8800داخلي  .22081يحضر التالميذ مقابلة
تحضيرية .نحن نحث التالميذ على اصطحاب األب/الوصي معهم في هذه المقابلة.

معلومات القيد والقبول
إجمالي عدد الطالب215 :
ليصبح مؤهال للتسجيل ،يجب أن يكون التلميذ:
•مقيد في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نيويورك.
•أال يقل عمره عن  17.5عامًا
•أن يكون في الصف الخامس في المدرسة الثانوية على األقل
•أن يكون قد حصل على  17وحدة دراسية على أقل تقدير للتخرج من المدرسة
الثانوية.

نظرة عامة
بالشراكة مع ،New York Center for Interpersonal Development
تقدم  Tottenville YABCبيئة تعليمية مساندة وثرية تتيح للتالميذ القدرة على التحصيل
األكاديمي والنجاح في تحقيق أهدافهم المرجوة .مجتمع المدرسة مكرس تمامًا لتوفير بيئة
أكاديمية شاملة تعمل على اإلعالء من المعايير الصارمة وتدعم األنشطة األكاديمية وتقدم
خبرات إبداعية وتنمي سمات المواطنة اإليجابية لدى تالميذها.
خدمات المنظمات المجتمعية :جميع التالميذ مؤهلون للحصول على :استشارات لتحديد
األهداف/تحفيزية ،استشارات فردية وجماعية ،تقييمات شهرية للتقدم الذي أحرزه التلميذ،
ورش عمل لإلعداد للدراسة األكاديمية والمسارات المهنية ،تدريبات عملية مدفوعة األجر،
ورش عمل وتوجيه للتطوير المهني ،خدمات إعداد السيرة الذاتية والخطاب الموجه ،دعم
فصول الدراسة المستقلة ،اإلعداد والتدريب الخاص لخوض اختبارات ريجنت
مزايا التدريبات العملية الداخليةStaten Island Board of Realtors, :
Staten Island Physical Therapy, Clove Lakes Health Care
and Rehabilitation Center, Annandale Veterinary Clinic,
Stephen Siller’s Foundation, Staten Island Blue Belt, P.S. 48
الشراكاتNew York Center for Interpersonal Development, :
NY Urban League, Richmond County District Attorney,
Community Resource Exchange, Northfield Bank
Foundation, CHASI, Senator Andrew Lanza, Senator Diane
Savino, Pitta & Giblin LLP, Victory State Bank, Staten
Island Economic Development Corporation, UAU, YMCA
Counseling
فصول اللغة :اإلسبانية

يساعد برنامج التعلم من أجل العمل ( )LTWالتالميذ على التغلب على العقبات التي تحول
دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة .ويوفر برنامج  LTWالدعم األكاديمي ودعم
التالميذ ،واستكشاف الحياة المهنية والتعليمية ،واإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات ،وبرامج
التدريب الداخلي التي من شأنها إعداد التالميذ لتجارب العمل والتعليم المجزية .ويتم توفير
وسائل دعم  LTWهذه من خالل أحد شركاء المؤسسات المجتمعية (.)CBO

عروض المقررات الخاصة :ورشة إصالح السيارات وفنون الطهو

شريك برنامج التعلم من أجل العمل لصالح  Tottenville YABCهو
.New York Center for Interpersonal Development
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Staten Island Pathways to Graduation/Referral Center at St. George
للقيد في برنامج مسارات التخرج (والمعروف ساب ًقا باسم  ،)GED® Plusيتعين على التالميذ أوالً زيارة مركز إحالة
لبدائل المدارس الثانوية .في مركز اإلحالة ،سوف يلتقي التالميذ بمستشار اإلحالة وجهًا لوجه ،حيث يطلعهم على نبذة
حول الخيارات المتاحة لهم ويناقش معهم تاريخهم األكاديمي وأهدافهم المستقبلية وسبل الدعم اإلضافية التي يحتاجونها.
يقوم مستشارو اإلحالة بقيد التالميذ في برنامج مسارات التخرج عند مالءمة ذلك.
مراكز اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية تقدم النصح بشأن بدائل المدارس الثانوية وتساعد التالميذ على القيد في البرامج المعادلة للمدرسة الثانوية ،إذا تالءم ذلك ،وتدلهم على سبل الدعم ذات
الصلة المتاحة (مثل رعاية األطفال ،االستشارات ،عالج إدمان المخدرات) يتعين عليك زيارة مركز إحالة إذا كان عمرك أقل من  21عامًا وتقيم في مدينة نيويورك ولم تحصل على دبلومة
المدرسة الثانوية إال إنك مازالت ترغب في استئناف دراستك وتحتاج إلى مزيد من المساندة إلعادة التواصل مع المدرسة .يمكن أن تساعدك مراكز اإلحالة فيما يلي:
ً
تلميذا تابعًا إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
•التعرف على الحقوق التي تتمتع بها باعتبارك
•التخطيط للتغلب على أية حواجز تعيقك عن الذهاب إلى المدرسة
•فهم شهادة مدرستك الثانوية
•استكشاف كافة المسارات المحتملة للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية أو القيد في برنامج معادل للمدرسة الثانوية
•الحصول على إحاالت لخدمات مثل رعاية األطفال أو العمل االجتماعي أو العالج من تعاطي المخدرات

برنامج مسارات التخرج في ستاتين أيالند/مركز اإلحالة في St. George
معلومات االتصال

نظرة عامة

العنوان450 St. Mark’s Place :

برنامج مسارات التخرج يعد التالميذ للحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية (والتي
عرفت ساب ًقا باسم اختبار تطوير التعليم العام )® (GEDومتابعة الطريق لاللتحاق بالجامعة
و/أو أحد المسارات المهنية .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا
اختيار المشاركة في برنامج بدوام كلي أو دوام جزئي .التالميذ البالغون من العمر 17
عامًا يمكنهم القيد فقط بتصريح من األب أو الوصي .يتم اتخاذ القرار النهائي لكل حالة
على حدة .يوجد في ستاتين أيالند مركز واحد فقط لبرنامج مسارات التخرج له العديد من
المواقع الفرعية.

الهاتف 718-273-3225 :الفاكس718-448-3936 :
تيسر الوصول للموقع :ميسر عمليًا
الحافلة S46, S48, S62, S66 :إلى محطة Victory Blvd/Bay St.

معلومات القيد والقبول
للقيد في البرامج المعادلة للمدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ:
•تتراوح أعمارهم من  18إلى  21عامًا (أو  17عامًا مع ظروف مخففة ،وموافقة
األب/الوصي ،وموافقة المدير)
•زيارة مركز إحالة لبدائل المدارس الثانوية لحضور مقابلة تمهيدية
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Staten Island LYFE Program Site Directory
 البرامج النهارية بنظام الدوام الكامل:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في ستاتين أيالند
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-273-3225

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

Pathways to Graduation at St. George
Referral Center/Hub
 تعليم اللغة:• الخدمات المقدمة إلى متعلمي اللغة اإلنكليزية
اإلنكليزية كلغة ثانية
*• تعلم القراءة والكتابة مبكرً ا

718-983-3720

2800 Victory Boulevard
Staten Island NY 10314

Pathways to Graduation at College of Staten Island (CSI)

8472  داخلي,718-420-2100
8473 أو

85 St. Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302

Pathways to Graduation at Port Richmond High School

718-442-0071

66 Swan Street
Staten Island, NY 10301

Pathways to Graduation at Sanitation, Staten Island

718-876-5214

340 Bay Street, Room A
Staten Island NY 10301

Pathways to Graduation at Staten Island Neon

347-695-1920

53 Broad Street
Staten Island NY 10301

Pathways to Graduation at Staten Island Youth Build

 البرامج المسائية بدوام جزئي:مواقع تقديم برنامج مسارات التخرج في ستاتين أيالند
رقم االتصال

العنوان

اسم موقع البرنامج

718-273-3225

450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

Pathways to Graduation Evening Program at
St. George Referral Center/Hub

718-273-3225

100 Luten Ave
Staten Island, NY 10312

Pathways to Graduation at Tottenville High School
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Staten Island Pathways to Graduation Satellite Locations

يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم (Living for the Young Family through Education (LYFE
خدمات رعاية أطفال ودعم مجانية لمساعدة التالميذ اآلباء على مواصلة طريقهم نحو التخرج
فقط التالميذ المقيدون حاليًا ويحضرون مدرسة عامة أو برنامج في مدينة نيويورك يمكنهم االستفادة من خدمات رعاية األطفال المقدمة من برنامج رعاية األسر
الشابة خالل التعليم ( .)LYFEإذا كانت مدرستك ال توفر برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEأو إذا كان البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به كامل العدد،
عليك البحث عن موقع آخر للبرنامج يكون من األسهل عليك التردد عليه أثناء توجهك إلى المدرسة .يمكنك االتصال بالمكتب المركزي لبرنامج رعاية األسر الشابة
خالل التعليم ( )LYFEعلى هاتف رقم  212-609-8520أو بمركز اإلحالة في الحي الذي تقيم فيه لمساعدتك.
مواقع توافر البرنامج

Port Richmond High School

العنوان

أرقام االتصال

718-815-8727
 ,718-420-2100داخلي 6227

85 Saint Joseph’s Avenue
Staten Island, NY 10302
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المواصالت العامة

مترو األنفاق :ال توجد قطارات
الحافلةS46, S96, S94 :

مراكز استقبال العائالت
.718-935-3500  برجاء االتصال على رقم،إذا كان لديك أسئلة حول القبول

Bronx
المناطق التعليمية التي يتم خدمتها

الموقع

7, 9, 10

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, 10458

8, 11, 12

1230 Zerega Avenue
Bronx, 10462

Brooklyn
المناطق التعليمية التي يتم خدمتها

الموقع

17, 18, 22

1780 Ocean Avenue
Brooklyn, 11230

20, 21

415 89th Street
Brooklyn, 11209

19, 23, 32

1665 St. Marks Avenue
Brooklyn, 11233

13, 14, 15, 16

29 Fort Greene Place (BE12)
Brooklyn, 11217

Manhattan
المناطق التعليمية التي يتم خدمتها

الموقع

1, 2, 4

333 Seventh Avenue (12th Floor)
New York, 10001

3, 5, 6

388 West 125thStreet (7th Floor)
New York, 10027

Queens
المناطق التعليمية التي يتم خدمتها

الموقع

24, 30

28-11 Queens Plaza North
Long Island City, 11101

25, 26

30-48 Linden Place
Flushing, 11354

27, 28, 29

90-27 Sutphin Boulevard
Jamaica, 11435

Staten Island
المناطق التعليمية التي يتم خدمتها

الموقع
31
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715 Ocean Terrace (Building A)
Staten Island, 10301

مراكز اإلحالة لبدائل المدارس الثانوية
Bronx
الموقع
Bronx Regional High School
1010 Rev. James A. Polite Avenue,
Room 436
Bronx, NY 10459

رقم الهاتف
718-518-3320

المواصالت العامة
مترو األنفاق 2 :أو  5إلى محطة
Prospect Avenue
الحافلةBx4, Bx6; Bx17 :

Brooklyn
الموقع

رقم الهاتف

832 Marcy Avenue, Room 204
Brooklyn, NY 11216

718-636-5770

69 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201

718-935-9457

المواصالت العامة
مترو األنفاق A :إلى محطة Nostrand
الحافلةB26, B43; B44; B52 :
مترو األنفاق :قطار  A, C, Fأو  Rإلى محطة Jay

 ;Street/Metrotechقطار  2, 3, 4أو  5إلى
محطة Borough Hall

الحافلة B26, B41, B45, B52, B57 :أو B103

Manhattan
الموقع
269 West 35th Street, 11th Floor
New York, NY 10018

رقم الهاتف
212-244-1274

المواصالت العامة
مترو األنفاق1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, :
 N, Q, Rإلى محطة 34th Street
الحافلةM10; M11; M16; M20; M34 :

Queens
الموقع
162-02 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

رقم الهاتف
718-739-2100

المواصالت العامة
مترو األنفاق E, F :إلى محطة
Parsons Boulevard
الحافلةQ25; Q34; Q43; Q65 :

Staten Island
الموقع
450 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

رقم الهاتف

المواصالت العامة

718-273-3225

الحافلةS42, S46, S48, S51, S61, S62, S66, :
S67, S74, S76, S78

األسئلة؟

 تفضل بزيارة مركز إحالة في المواقع المذكورة عاليه؛ أو
 اتصل بالخط الساخن على ,718-557-2525 :أو
 البريد اإللكترونيReferralCenters@schools.nyc.gov :

هل تجد صعوبة في الوصول ألحدهم؟
 اتصل على 917-521-3639؛ أو
 البريد اإللكترونيyouthhelp@schools.nyc.gov :
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الفهرس

البرامج مسردة حسب الترتيب األبجدي/المدارس

93 .............................................. High School for Arts and Business YABC
67 ......................................... High School for Excellence and Innovation
68 ....................................................... Humanities Preparatory Academy
69 .................................................................. Independence High School
70 .................................................. Innovation Diploma Plus High School
71 ................................................................... The James Baldwin School
18 ................................................... The YABC at James Monroe Campus
10 .................................................................. Jill Chaifetz Transfer School
94 ............................................................ John Adams High School YABC
19 .......................................................................... John F. Kennedy YABC
72 ............................................................ The Judith S. Kaye High School
37 ................................................... Liberation Diploma Plus High School
73 .................................... Liberty High School Academy for Newcomers
74 ............................................ Lower East Side Preparatory High School
75 ............................. Manhattan Comprehensive Night and Day School
82 ................................... Manhattan High School Equivalency Programs
84 .............................................. Manhattan LYFE Program Site Directory
38 .............................................. Metropolitan Diploma Plus High School
11 .................................................. Mott Haven Community High School
76 ........................................................................... Murray Hill Academy
87 .............................................. North Queens Community High School
39 ............................................................................... Olympus Academy
40 ..................................................... Professional Pathways High School
12 . PULSE - Providing Urban Learners Success in Education High School
108 ................................... Referral Centers for High School Alternatives
41 ....................................................... Research and Service High School
88 ............................................................. Queens Academy High School
96 ........................................ Queens High School Equivalency Programs
98 ................................................... Queens LYFE Program Site Directory
89 .................................... Queens Satellite High School for Opportunity
77 ............................................................ Satellite Academy High School
42 ............................................. South Brooklyn Community High School
52 .................................................................. South Shore Campus YABC
104 .............................. Staten Island High School Equivalency Programs
106 ......................................... Staten Island LYFE Program Site Directory
53 .......................................................... Thomas Jefferson Campus YABC
102 ................................................................................. Tottenville YABC
78 ........................................................ The Urban Academy High School
90 ...................................................... VOYAGES Preparatory High School
91 ........................... VOYAGES Preparatory High School – South Queens
43 .................................................. W.E.B. DuBois Academic High School
20 .......................................................................... Walton Campus YABC
80 ....................................................................... Washington Irving YABC
44 .............................................. West Brooklyn Community High School
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45 ......................................................................... Abraham Lincoln YABC
13 ........................................................ Adlai E. Stevenson Campus YABC
14 .............................................................. Alfred E. Smith Campus YABC
3 ..................................... Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx
27 ....................................................................... Aspirations High School
46 ................................................................................. Automotive YABC
28 ..................................... Bedford Stuyvesant Preparatory High School
47 ............................................................................. Boys and Girls YABC
4 ....................................................................... Bronx Arena High School
5 .............................................................. Bronx Community High School
22 ........................................... Bronx High School Equivalency Programs
6 ....................................................................... Bronx Haven High School
24 ...................................................... Bronx LYFE Program Site Directory
7 ................................................................... Bronx Regional High School
29 ........................................................... Brooklyn Academy High School
30 .................................................................... Brooklyn Bridge Academy
31 ............................................................ Brooklyn Democracy Academy
32 ............................................................ Brooklyn Frontiers High School
55 ...................................... Brooklyn High School Equivalency Programs
33 ........... Brooklyn High School for Leadership and Community Service
57 ................................................. Brooklyn LYFE Program Site Directory
34 ....................................................... Brownsville Academy High School
35 ...................................................... Bushwick Community High School
60 ........................................................................... Cascades High School
15 ................................................................ Christopher Columbus YABC
61 ...................................................................................... City-As-School
101 .......................................................................... Concord High School
8 .............................................................. Crotona Academy High School
16 .............................................................. DeWitt Clinton Campus YABC
48 ................................................................... Downtown Brooklyn YABC
36 ............................................... East Brooklyn Community High School
62 ........................................ Edward A. Reynolds West Side High School
ELLIS – English Language Learners and International Support
9 ............................................................................................ Preparatory
63 .................................................................. Emma Lazarus High School
49 ......................................................................... Erasmus Campus YABC
107 ................................................................... Family Welcome Centers
92 ....................................................................................... Flushing YABC
64 .................................................................... Forsyth Satellite Academy
50 .......................................................... Franklin Delano Roosevelt YABC
51 ........................................................................... Franklin K. Lane YABC
79 ...................................................... George Washington Campus YABC
65 ......................................................... Harlem Renaissance High School
66 ...................................................................... Harvey Milk High School
17 ..................................................................... Herbert H. Lehman YABC

إقرارات
المدارس دليل سبل إضافية للتخرج :دبلومة الشهادة الثانوية والبرامج المعادلة
مشروع تابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك ،مكتب االستعداد لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
إلى جانب نظراء المدارس ومديري البرامج ،يود مكتب االستعداد لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية التوجه بالشكر إلى
:المنظمات والمكاتب التالية لما قدموه من دعم ومساعدة
Cooper-Hewitt, National Design Museum
إدارة التدريس والتعليم
إدارة العمليات
مكتب قيد التالميذ
وحدة الترجمة والتفسير

سبل إضافية
نحو

التخرج
دبلوم المدارس الثانوية & البرامج المعادلة

2017-2018

قام بتصميم الغالف )Jamel Springle | (Coop Tech

 ,Corey Proberالمدير| ()Coop Tech
 ,Izabela Nieznalskiمعلمة فنون| Coop Tech

سبل إضافية
نحو

التخرج
دبلوم المدارس الثانوية & البرامج المعادلة

