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نظرة عامة

وبرامج المواضيع الدراسيةPPSالمدارس الثانوية •

دعم االنتقال•

التعليم الخاص•

طلبات اختيار المدرسة الثانوية•

الجدول الزمني لطلب اختيار المدرسة الثانوية•



مدارس باترسون الثانوية

:ُتقدم جميع المدارس الثانوية في المنطقة
دورات تنسيب متقدمة•

دورات التحاق ثنائي•

أنشطة وأندية الصفية•

(EHS & JFKالموجودة في )الوصول إلى البرامج الرياضية •

فرص االعتماد•

…إلى جانب•

تجربة موحدة إلى مدى بعيد للطالب المستجدين–

12-10البرامج ومسارات المواضيع الدراسية للصفوف –



مسارات المواضيع الدراسية 

PPSللمدارس الثانوية 



ما هو المسار؟

(  4أحياًنا )3المسار هو سلسلة من الدورات، وعادًة ما يتم تدريس •
فصول مرة واحدة في السنة

ينةيقدم المساق األول للطالب موضوًعا دراسًيا معيًنا أو مهنة مع•

تخصًصايوفر كل مساق بعد ذلك فرص تدريب وتعلم أكثر تركيًزا و•

.لطالبيوجد لكل مدرسة ثانوية في منطقتنا مسارات مختلفة متاحة ل•



المسارات

مسارات أربع سنوات

(JROTC)تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ●
علوم التجميل●

تك-باترسون بي●

روزا باركس ●

مسارات ثالث سنوات

9ندوة للطالب المستجدين في الصف ●

12-10دورات المسار الدراسي للصفوف ●



انتبه إلى المسارات واسأل 

هل أنا"نفسك،
"ُمهتم؟



حرم إيستسايد التعليمي

:المسارات المقدمة

(JROTC)تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ●
علوم الطهي●

التسويق●

السيارات●

علوم التجميل●

القانون والسالمة العامة●



حرم إيستسايد التعليمي

(JROTC)هيئة تدريب ضباط االحتياط المبتدئين 
برنامج أربع سنوات : التركيز

إعداد كل طالب للكلية والوظيفة ●

تنمية المهارات القيادية والشخصية لكل طالب●

:خدمة المجتمع وتشتمل على ما يلي-تحويل الطالب●
إطعام المحتاجين -عشاء عيد الشكر 

جزء من مجموعة مدرسية تشعر بالفخر-المزايا●

(LET)رتب في الجيش إذا أكملت تدريب تعليم القيادة 4أو 3َتقدم ●
(  SROTC)منح للكلية، مكانة متقدمة مع هيئة تدريب كبار ضباط االحتياط ●

Color Guard
فريق التدريب

Raiders



حرم إيستسايد التعليمي

(12-10)علم الطهي 
الطهي والخبز•

•Grilling Ghost Cafe

SkillsUSAمسابقات األندية•

شركات الضيافة المحلية-تدريب داخلي•

PCCC, FDU-تواصل مع الكلية •



حرم إيستسايد التعليمي

(  12-10)( التسويق)Marketingمسارات 
متجر مدرسة يديرها الطالب•

مسابقات المقاطعة والوالية-DECA: النادي•

FDU،WPU-اتصاالت الكلية •



حرم إيستسايد التعليمي

علوم التجميل

سنوات4برنامج ●

ُيدرس من قبل خبراء مرخصين في مجال التجميل●

فر تعرف على كيفية العناية بالجلد، والشعر، واألظا●

بشكل صحيح

يقدم خدمات للمجتمع●

ساعة من التدريب والدراسة للحصول على 1000●

NJاعتماد 

مهنة جاهزة للبدء بعد التخرج من المدرسة الثانوية●



حرم إيستسايد التعليمي

السيارات

سنوات3مساق متتابع لمدة ●

السالمة، واألدوات، والمعدات●

تدريب العملي على النماذج●

خدمة إصالح السيارات●

تميز في فرص لاللتحاق بالكلية والمدارس المهنية الفنية للحصول على شهادة ال●

(ASE)خدمة السيارات 

=



مدرسة إيستسايد الثانوية

القانون والسالمة العامة

مقدمة في القانون والسالمة العامة•

مقدمة في العدالة الجنائية•

مقدمة في علم االجتماع/مقدمة في علم النفس•

خبرة ميدانية•

التدريب–

: سيتمكن الطالب من الحصول على شهادات في مجاالت مثل•
اإلسعافات األولية/ مساعد طبي في حاالت الطوارئ/911–

Soraرخصة –

–EMT



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

:المسارات المقدمة

تجارة البناء•

النجارة–

البناء والتجارة–

مسار األعمال•

التسويق–

المالية/المحاسبة–

اللوجستيات–

التعليم والتدريب•

االتصاالت•



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

-مسار البناء 
تجارة البناء والنجارة

سنوات3مساق متتابع لمدة •
متطلبات الصناعة–

الساعات المعتمدة للكلية–

نادي المناهج المشتركة•
مهارات الواليات المتحدة األمريكية–

فرص ميدانية•
جوالت في قطاع البناء–

تدريب عملي–



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

التسويق-مسار العمل 
سنوات3مساق متتابع لمدة •

الساعات المعتمدة للكلية–

نادي المناهج المشتركة•
–DECA

خبرة ميدانية•
متجر مدرسة برايت نايت–

تدريب على التسويق–



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

التمويل/المحاسبة-مسار العمل 
سنوات3مساق متتابع لمدة •

2المحاسبة /1المحاسبة /المالية–

نادي المناهج المشتركة•
قادة أعمال المستقبل في أمريكا–

خبرة ميدانية•
–The Castle

تدريب على المحاسبة–



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

الخدمات اللوجستية-مسار العمل 
سنوات3مساق متتابع لمدة •

الساعات المعتمدة للكلية–

نادي المناهج المشتركة•
مهارات الواليات المتحدة األمريكية–

خبرة ميدانية•
متجر مدرسة برايت نايت–

تدريب على الخدمات اللوجستية–



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

التعليم والتدريب

فرص وظيفية في التعليم•

خبرة ميدانية•

تسجيل ثنائي•



مدرسة جون إف كينيدي الثانوية

االتصاالت

االتصاالت الرياضية•

العالقات /إدارة وسائل التواصل االجتماعي•

العامة



STEAMفي مدرسة باترسون الثانوية

STEAMمج التي تخلق هو اختصار لمهارات االستدامة والتكنولوجيا والهندسة والفنون، والفنون الطبية ويشير عادًة إلى البرا

فرًصا تعليمية متعددة التخصصات قائمة على المشاريع للطالب

:المسارات المقدمة

دراسات االستدامة•

التكنولوجيا •

الهندسة •

الدراسات الطبية المتقدمة والفنون الطبية•



STEAMفي مدرسة باترسون الثانوية

دراسات االستدامة
لوم اإلنسانية الحياة والعلوم الفيزيائية والهندسة والرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعتستخدم علوم•

ض بشكل والفنون الستكشاف كيف يمكننا دعم صحة ورفاهية جميع الكائنات الحية في نظام األر

أفضل 

عة، أو يعد الطالب لشغل وظائف في االقتصاد األخضر، بما في ذلك الطاقة المستدامة، أو الزرا•

التعليم، أو العلوم الميدانية 



STEAMفي مدرسة باترسون الثانوية

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
يشتمل على مساقات تؤكد على استخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات المجتمعية والبيئية•

ائط إعداد الطالب لشغل وظائف في إدارة الشبكات وهندسة البرمجيات والرسوم المتحركة الحاسوبية وإنتاج وبرمجة الوس•

المتعددة



STEAMفي مدرسة باترسون الثانوية

الهندسة
ذات الشهرة الوطنية إلشراك Project Lead The Wayاالستفادة من دورات •

فضلالطالب في تحديات واقعية تساعدهم على أن يصبحوا متعاونين ومفكرين بشكل أ

يعد الطالب لشغل وظائف في الهندسة المدنية أو الكهربائية أو التصميم •



STEAMفي مدرسة باترسون الثانوية

فنون الطب واألسنان

برنامج أكاديمي صارم •

يشمل دورات التسجيل الثنائي التي تقدمها جامعة روتجرز•

يتم تقديم مساقات متقدمة لتحديد التخصص•

ي اإلعداد لشغل وظائف في مجال العلوم الصحية مثل األطباء والممرضات ومساعدي األسنان والعديد من المناصب األخرى ف•

مهن الرعاية الصحية



:  المدرسة الثانوية الدولية
العالميةIBمدرسة 

ج عنه تنمية البكالوريا الدولية، أو البكالوريا الدولية، عبارة عن برنامج صارم لمدة عامين ينت

.لًياشخصية وأكاديمية، وعند استكمالها بنجاح، يحصل الطالب على دبلوم معترف به دو

:المسارات المقدمة
(IB)برنامج دبلوم البكالوريا الدولية •
البكالوريا الدولية •

(IB)برنامج التوظيف 
PLTWهندسة •

IHSيجب على جميع الطالب إجراء مقابالت مع*



:  المدرسة الثانوية الدولية
العالميةIBمدرسة 

برنامج دبلوم البكالوريا الدولية 
معترف بها وتلقى تقدير من قبل الجامعات الرائدة في العالم•

يهدف البرنامج إلى تطوير الطالب الذين لديهم اتساع وعمق معرفة ممتازين•

تقل، وتقديم ُتعرف دورات البكالوريا الدولية بأنها متعددة التخصصات، وتتطلب قدًرا كبيًرا من التفكير المس•

عروض تقديمية شفوية وأبحاث أصلية



:  المدرسة الثانوية الدولية
العالميةIBمدرسة 

IBبرنامج الفرص الوظيفية من 
التعليم العالي أو التدريب الصناعي أو العمل/يؤدي إلى المزيد من التعليم•

.يجمع بين المواد الدراسية واهتماماتك المهنية•
يركز على الهندسة•



:  المدرسة الثانوية الدولية
العالميةIBمدرسة 

PLTWهندسة 
مقدمة في التصميم الهندسي•

مبادئ الهندسة•

الهندسة المدنية والعمارة•



تك -باترسون بي
(تك-بي)مسارات في تكنولوجي إيرلي كوليدج الثانوية 

هي مدرسة ثانوية عامة تركز على الدراسة الدقيقة لعلوم ( Paterson P-TECH)تك -باترسون بي

لتزويد الطالب بفرصة الكتساب خبرة PCCCو IBMشراكة بين PPS، أنشأت 2018في عام . الكمبيوتر

ة، والتدريب مباشرة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والساعات الدراسية المعتمدة للكلي

.الداخلي المدفوع األجر وربما الحصول على درجة الزمالة في تكنولوجيا معلومات الكمبيوتر

إدارة الشبكات●

الدعم الفني●

تطوير الويب والموبايل●



تك -باترسون بي
(تك-بي)مسارات في تكنولوجي إيرلي كوليدج الثانوية 

انات الفردية وتجهز تتمثل رؤيتنا في توفير بيئة تعليمية مليئة بالتحديات ُتزيد من اإلمك●

المتغير الطالب لمواجهة تحديات الحياة والكلية والفرص الوظيفية في مجتمعنا العالمي

.باستمرار

 Summerباإلضافة إلى متطلبات المدرسة الثانوية، والتي تتضمن برنامج ●

Bridgeاإللزامي وفرصة االلتحاق بدورات جامعية  .



تك -باترسون بي

IBMشراكة مع 

اكتساب خبرة العمل ذات Paterson P-TECHيمكن للطالب الذين يحضرون إلى •

.IBMالصلة في نهاية عامهم الدراسي األول من خالل تدريب صيفي مدفوع األجر في 

وكجزء من البرنامج، يختار الطالب مساًرا وظيفًيا ويأخذون دورات توفر المهارات•

.الدراسية والتقنية ومهارات مكان العمل المهمة ألصحاب العمل

(سنوات6-4)مرونة استكمال درجة الزمالة –
األسرة/شهادة جامعية بدون تكلفة للطالب–

بعد التخرجIBMفرص العمل مع –

سيتم إجراء مقابالت مع جميع الطالب–



ةمدرسة روزا إل باركس للفنون الجميلة والمسرحي

الفنون الجميلة والمسرحية

الدراما والمسرح•

الرقص•

األداء الصوتي والعزف•

الفنون الجميلة والتجارية/االتصاالت•

يجب على جميع الطالب الخضوع لتجربة األداء•



مدارس باترسون كل

ب الثانوية تقوم بإعداد الطال

الوظيفةوللكلية



قسم التوجيه واإلرشاد



األوصياء/أولياء األمور

مستشار المدرسة مدير الحالة

الطالب



ورش عمل فردية وجماعية

اتخاذ القرار المسؤول●
اتخاذ خيارات إلكمال األهداف○

معرفة كيفية اتخاذ قرارات مستنيرة○

الوعي الذاتي●
معرفة نقاط قوتك○

السيطرة على مستقبلك○

اإلدارة الذاتية●
التخطيط لشيء تريده○

العمل على تحقيق أهدافك○



و Paterson.k12عنوان البريد اإللكتروني 

ppsstaff.org

قم بزيارة موقع مدارس باترسون العامة على الويب

قاعة جوجل الدراسية



قسم التعليم الخاص



دائرة التسجيل المركزي



نظام اليانصيب

STEAM HSباترسون ●

إيستسايد لدراسة علوم التجميل●

المقابلة/االختبارات

روزا باركس أتش إس•

أتش إس الدولية•

تك-باترسون بي•

المقابلة/االختبارات

روزا باركس أتش إس•

أتش إس الدولية•

تك-باترسون بي•

أنواع القبول



معالجة الطلبات

ما الذي تغير؟



معالجة الطلبات

طلب واحد لجميع المدارس●

ديسمبر 16يفتح تقديم الطلبات يوم الجمعة ●

يناير 13يغلق تقديم الطلبات يوم الجمعة ●

أو /أو المدارس الثانوية الدولية و/وRosa Parksإذا تقدمت بطلب إلى ●

Paterson P-Tech High School فستتصل بك المدرسة لتحديد موعد ،

.أو المقابلة المطلوبة/االختبار و

مارس وسُترسل عبر البريد 31سيتم البدء في اتخاذ قرارات المدرسة الثانوية في ●

.   اإللكتروني

.أبريل لتأكيد قبولهم وحجز مكانهم13يجب على الطالب الرد في موعد غايته ●

.أبريل14البدء في إخطار الطالب الموجودين على قائمة االنتظار في ●



الجدول الزمني للطلبات

(افتراضي)للعائالت HSمعرض اختيار ديسمبر15

HS Choiceمباشر على صفحة ويب HS Choiceطلب ديسمبر16

غلق تقديم الطلباتيناير13

تحديد مواعيد اليانصيب، أو المقابلة، أو االختباراتمارس16-يناير 13

خطابات التوصية المستحقة من المعلمينيناير 20

إرسال القبول النهائي من المدارس إلى مكتب المنطقةمارس17

توزيع رسائل الجولة األولى من تحديد األماكن بالبريد اإللكترونيمارس31

رد الطالب على المدارسأبريل13

إخطار الطالب الموجودين على قائمة االنتظارأبريل 19



أين أجد الطلب؟

paterson.k12.nj.us





!شكرًا لك
الوصول إلى طلب اختيار المدرسة الثانوية

أسئلة؟

الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى 
HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

mailto:HighSchoolChoice@paterson.k12.nj.us

