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حول مدارس مرتو ناشفيل العامة

إجاميل عدد الطالب امللتحقني 

419
 طالب يف مرحلة ما 

قبل املدرسة

2347
طالب يف مرحلة ما 

قبل الروضة

36507
طالب يف املدارس 

اإلبتدائية 

24247
طالب يف املدارس 
اإلعدادية/املتوسطة

22190
طالب يف املدارس 

الثانوية

10300
طالب يف التعليم 

الخاص

التكوين اإلثني 
للطالب

%44 
21%سود 

اسبانيني

%31
بيض

%4 
آسيويني 

امليزانية اإلجاملية 
للتشغيل

843 مليون دوالر 

تعد مدارس مرتو ناشفيل العامة متنوعة 
، حرضية ، حيوية ، و تسعى اىل تحقيق 
التميز يف جميع أقسام اإلدارة التعليمية 
. مهمتنا هي مساعدة األرس عىل إيجاد 

املدرسة األصلح ألطفالهم و أن يضعونهم 
عىل املسار الصحيح للنجاح .

و نحن نعلم أن جميع الطالب متميزون 
و أن لكل طالب احتياجات مختلفة ، 

و نقوم بتزويد الطالب مبا يتناسب مع 
مستوياتهم . تقدم مدارس مرتو ناشفيل 
العامة املساعدة للطالب الذين يالقون 

صعوبة يف بعض جوانب التعليم يف الصف 
، و نعمل عىل ضامن أن الطالب املتميزون 

يستمرون يف متيزهم و يتم إرشاكهم يف 
الربامج التي تناسبهم .

يتلقى طالب مدارس مرتو ناشفيل العامة 
تعليامً شامال ، مع تنوع الربامج التي 
تشمل الفنون ، املوسيقى ، و الربامج 
األكادميية الخاصة ، و تلك التي تعري 

انتباهاً خاصاً لعافيتهم من الناحية 
اإلجتامعية و اإلنفعالية و تعد مدارس 

مرتو ناشفيل العامة مبثابة مجتمع يتكون 
من املدرسني ، الطالب ، األرس ، اإلداريني ، 
و قادة منظامت املجتمع املدين ، و جميع 

سكان ناشفيل امللتزمني بتقديم فرص 
التعليم الذي يستحقه صغارنا . 

و نقول لألرس التي لديها توقعات كبرية 
من أطفالها : نعدكم أن نعمل بجد عىل 

تلبية ليس فقط هذه التوقعات ، بل 
سنتجاوزها .
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تقع مدارس مرتو ناشفيل العامة يف املرتبة 40 من 
حيث عدد الطالب يف البالد .

األربعون

ميثل طالبنا أكرث من 120 دولة 
مختلفة و يتكلمون تقريباً 

بهذا العدد من اللغات . 

+120

مدارس مرتو ناشفيل العامة توظف أكرث من 11.000 موظف 
ُمرخص و موظف مساند مام يجعلنا ثاين أكرب صاحب عمل يف 

ناشفيل و أحد أكرب أصحاب األعامل يف والية تينييس .

بناءاً عىل األرقام من العام الدرايس 2015- 2016
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رسالة من املدير العام للمدارس 

مرحباُ بك يف مدارس مرتو ناشفيل العامة ،

أنا سعيد جداً بقيامك باستكشاف مدارس مرتو ناشفيل العامة و أن تعهد الينا بأمثن يشء لديك : أال و هو طفلك . و نحن نتخذ هذه 
املسؤولية بجدية ، كام و اننا ملتزمون متاماً أن نقدم لطفلك و جميع األطفال خربة تعليمية ممتازة . لقد عمل مدرسونا و ُمدراؤنا 

عىل بناء بيئة راعية يف مدارسهم حيث اإلنتباه و العناية تقدم لجميع الطالب لتلبية احتياجاتهم التنموية . نعم هم يركزون عىل املواد 
األكادميية القوية ، و لكن التعليم أكرث بكثري من مجرد القراءة و الرياضيات .

مدارس مرتو ناشفيل العامة ُمجهزة بحيث تساعد الطالب عىل تنمية املهارات اإلجتامعية السليمة و السالمة من الناحية اإلنفعالية . و 
هم يُعرضون عىل الطالب الفنون املرئية و التعبريية )فنون األداء( ، و األلعاب الرياضية ، و الوقت للنشاط البدين خالل وقت االسرتاحة 

و حصة الرتبية الرياضية . 

و هذا ألننا لدينا رؤية واسعة ملا يجعل التعليم عايل الجودة ، و نحن نعتقد أن جميع الطالب يستحقون نفس الفرص للتميز بغض 
النظر عن أصلهم و من يكونون و من أين أتوا .

أمتنى ، و أنت تقوم باستكشاف مدارس مرتو ناشفيل العامة و اختيار املدرسة التي سرتسل طفلك اليها ، أن تتذكرالسؤال املحوري و 
الذي يدفعك اىل اإلختيار أال و هو : هل هذه هي املدرسة املناسبة لطفيل ؟ وهل سيحقق النجاح فيها ؟ و هذا هو الذي يهم حقاً ، 

بغض النظر عن أي عامل آخر . 

شكراً لك عىل إلقاء نظرة عىل ما نقوم بتقدميه ، و يف حال مل تستطع إيجاد ما تبحث عنه ، نرجو أن تعلمنا . الرجاء اإلتصال مبركز 
 معلومات األرسة إن كانت لديك أسئلة عىل

 الرقم 615-259-4636 .

مع وافر التقدير ،

 Shawn Joseph الدكتور
املدير العام للمدارس
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قصة نجاح طالب

كان لفريق Sparta Bots يف مدرسة Stratford الثانوية نهاية 
 ، St. Louis رائعة يف أول بطولة عاملية للروبوت يف مدينة

حيث تنافس فيها 620 فريقاً من أكرث من 40 دولة ، و جاء 
الفريق يف املرتبة السادسة عرش يف مجموعته . و كان هناك 

أكرث من 20.000 طالب يشارك يف هذه املنافسة مام جعلها أكرب 
منافسة عاملية للروبوت حسب ما رواه منظمو البطولة .

يف املنافسة ، تقوم فرق التحالف بخلق ثغرة يف تحصينات 
الخصوم ، و إضعاف قلعتهم برمي الصخور اليها و اإلستيالء عىل 

القلعة . يسجل الروبوتات النقاط من خالل إضعاف دفاعات 
الخصم و تسجيل النقاط من خالل رمي الصخور اىل األهداف 

يف قلعة الخصم . و خالل الثواين األخرية من املباراة ، تحيط 
الروبوتات بالقلعة و من ثم يتسلقون القلعة . قالت السيدة 

Jennifer Berry املديرة املساعدة يف مدرسة Stratford و 
قد شاركت يف توجيه الفريق " لقد عملوا مع قادة صناعة 

الروبوتات عىل تطوير مواهبهم و خلق روبوت يعمل بشكل 
مستقل يف الثواين األوىل من اللعبة . و توجب عليهم أن يقوموا 
بتصميم الروبوت ، و بناءه ، و إجراء التحسينات عليه ليواجه 

كل تحدي من التحديات"  

و كجزء من فريق 4740 ، و هو فريق متحالف من املدارس ، 
شكل فريق Sparta Bots قوة دفاعية رائعة و ثبت يف الدفاع 

خالل جميع التحديات يف ما وصفه الالعبون "بحرب اإلستنزاف" 
حيث نجح الفريق يف تجاوز العديد من مباريات التصفيات . و 

كانت ِمهنية الفريق محط اإلنظار .

و قالت السيدة  Jennifer Hansen ُمدرسة العلوم الفيزيائية 
و الهندسة يف مدرسة Stratford  و التي كانت أيضاً تشارك 

يف توجيه فريق املدرسة " لقد أعجبُت جداً مبثابرة الفريق ، و 
قدرته عىل حل املشاكل بشكل مبدع، و الترصفات اإليجابية 

للفريق كلام واجهته التحديات . و لكن تظهر املشاكل بشكل ال 
ميكن تالفيه بعد خوض العديد من املباريات . فإنها تبدأ بالتأثري 
عىل الروبوت بشكل سلبي بعد حني ، و خاصة عندما يُستخدم 
الروبوت الخاص بك يف اإلصطدام بروبوتات الفرق األخرى التي 

تحاول أن تطلق النريان "

" و يف وقت من األوقات ، توقف أحد املحركات اليرسى عن 
العمل متاماً أثناء إحدى املبارايات و لكن أحد السائقني كان 

ال يزال قادر عىل املناورة به بطريقة ساعدت فريقنا . مل يكن 

فريق الروبوت أعطى 

الطالب فرصة للتألق
مدارس مرتو



لديهم الوقت الكايف ليك يصلحوا املشكلة قبل بدء املباراة التالية 
، فقاموا بفصل إحدى املحركات اليمنى حتى يجعلوه متوازن إىل 

حني توفر الوقت الكايف لهم لحل املشكلة يف وقت الحق هذا 
اليوم . لقد رأيت فرق أخرى تصاب باإلحباط و يتجادل أفرادها 
مع بعضهم البعض عندما يواجهون مشاكل مثل هذه ، و لكن 

فريقنا كان قادراً عىل الحفاظ عىل هدوءه و العمل خالل أوقات 
الصعاب التي واجهتهم ."

إن قيادة الطالب Jonathan Smith يف الصف النهايئ يف أكادميية 
ستانفورد للعلوم و الهندسة بدأت يف عامه األول ، حيث كانت 

مهاراته و معرفته السابقة يف البناء من األشياء األساسية منذ البدء 
.

 و بسؤاله كيف أثرت فيه خربته يف فريق الروبوت ، قال
Smith smiles " لقد تعلمت الكثري من رشكايئ و من الخربة عن 
التصميم و البناء تحت الضغط . أمتنى أن يستمر العمل )للطالب 

اآلخريني( حيث أن معظم فريقنا طالب يف املرحلة النهائية . هناك 
الكثري من األشياء التي ستتعلمها بالعمل عىل هذه األنشطة و 

التي ال ميكنك أن تتعلمها و أنت جالس يف حجرة الدراسة ."

عىل الفريق أن يقدم الشكر للكثريين و الذين ساعدوه عىل 
 Ufnar  الدكتور ، Bartley الوصول إىل املنافسة العاملية : السيدة

 Wright Industries ، Doug Alward ، ، الروبوت الكوين .
Barge Waggoner Sumner and Cannon ، رشكة نيسان و 

. Stratford PTSO

لقد ذكر Berry يف رسالة أرسلها إىل اإلدارة التعليمية " أنها كانت 
خربة مثرية و رائعة و تدعوا للتواضع !" 

لقد بدأ الطالب يف تصميم و بناء الروبوت الخاص بهم يف شهر 
يناير/كانون الثاين عندما تم اإلعالن عن قواعد اللعبة لهذا العام 
. و لقد تم السامح لهم ببناء الروبوت الخاص بهم يف مدة ستة 

أسابيع . 

و قالت السيدة  Jennifer Hansen ُمدرسة العلوم الفيزيائية 
و الهندسة يف مدرسة Stratford  و التي كانت أيضاً تشارك يف 

توجيه فريق املدرسة " لقد أعجبُت جداً مبثابرة الفريق ، و قدرته 
عىل حل املشاكل بشكل مبدع، و الترصفات اإليجابية للفريق كلام 

واجهته التحديات . و لكن تظهر املشاكل بشكل ال ميكن تالفيه 
بعد خوض العديد من املباريات . فإنها تبدأ بالتأثري عىل الروبوت 
بشكل سلبي بعد حني ، و خاصة عندما يُستخدم الروبوت الخاص 

بك يف اإلصطدام بروبوتات الفرق األخرى التي تحاول أن تطلق 
النريان ."

" لقد أعجبُت جداً مبثابرة الفريق ، و قدرته عىل حل املشاكل 

بشكل مبدع ، و الترصفات اإليجابية للفريق كلام واجهته 

التحديات . "

JENNIFER HANSEN 

ُمدرسة العلوم الفيزيائية و الهندسة يف ستانفورد  
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الدليل الرسيع الختيار املدارس

تتوفر ألرس مدينة ناشفيل و مقاطعة 
َديْفيدسون أكرث من 160 مدرسة عامة 
، أي انه ال بد أن تكون هناك مدرسة 

تناسب طفلك . و سوف تعمل مدارس 
مرتو ناشفيل العامة عىل ضامن أن يحصل 

طفلك عىل خربة تعليمية ممتازة و أن 
يتخرج من املدرسة الثانوية و هو مهيأ 

للجامعة ، و املهنة ، و الحياة . 

و يف كل عام ، مينحك التقديم للمدارس 
االختيارية القدرة عىل إختيار أفضل 

مدرسة تناسب ولدك من بني العديد من 
مدارس التسجيل املفتوح . و باالضافة 

اىل ذلك ، األرس لديها الخيارالدائم يف أن 
يحرض أطفالها املدارس التابعة ملنطقتهم 

الجغرافية . و نأمل أن يساعدك هذا 
الدليل الرسيع عىل تصفح  خياراتك و أن 

تجد أفضل مدرسة لطفلك .

نتجاوز التوقعات الكبرية 
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الدليل الرسيع الختيار املدارس

تحّري الخيارات املتوفرة
سوف يسمح مهرجان املدارس اإلختيارية لألرس أن تتعرف عىل الخيارات املدرسية املتوفرة أمامهم ، و تحديد جوالت مدرسية ، و طرح 

االسئلة و مقابلة مدراء املدارس . و سوف يتم تنظيم هذه املناسبة يف الخريف قبل فتح باب التقديم للمدارس االختيارية يف شهر 
أكتوبر/ترشين األول .

زيارة املدارس خالل أيام الثالثاء
يعد القيام بجولة يف املدرسة طريقة مهمة ملقابلة املدرسني و املدراء ، و رؤية الصفوف و معرفة الربامج األكادميية . و لتحديد موعد 

. www.schools.mnps.org للقيام بجولة مدرسية ، اتصل باملدرسة باستخدام املعلومات املتوفرة عىل املوقع

 تقديم الطلب قبل يوم 2 ديسمرب/كانون األول
قدم استامرة الطلب باستخدام أوراق اإلستامرة املطبوعة أو عىل اإلنرتنت عىل املوقع www.schooloptions.mnps.org  )املزيد من 

املعلومات تجدونها عىل الصفحة 13( . و سوف تحدد عملية اإلختيار العشوايئ التي سوف تجرى يف شهر يناير/كانون الثاين الطلبات 
التي تم قبولها و تلك التي ستوضع يف قامئة اإلنتظار . االستامرات التي يتم استالمها بعد املوعد النهايئ سوف يتم إضافتها اىل نهاية 

قوائم اإلنتظار إن كانت املدرسة التي تم التقديم اليها قد وصلت طاقتها اإلستيعابية ، أو يتم قبولها إن كانت املدرسة التي تم التقديم 
اليها ال يزال فيها مقاعداً شاغرة . إن كنت جديداً يف مدارس مرتو ناشفيل العامة أو انك تنوي التقديم اىل مدارس Charter ، فان 

التقديم اىل املدارس اإلختيارية مفتوح عىل مدار العام . 

الخطوات الثالث إليجاد املدرسة املناسبة لطفلك

.1

.2

.3
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االسئلة التي ترتدد كثريا

 zoned ما هي املدرسة التابعة للمنطقة الجغرافية
school  ؟  

لكل طفل يقيم يف ناشفيل و مقاطعة َديْفيدسون يوجد مدرسة 
ابتدائية ، متوسطة )إعدادية( ، و ثانوية تابعة للمنطقة التي 
يسكن فيها . تضمن االرس التي تسكن ضمن منطقة جغرافية 
معينة مقعداً دراسياً يف املدرسة العامة التابعة لهذه املنطقة . 

و توجد خيارات أكرث يف بعض املناطق ، حيث تضمن االرس التي 
تسكن فيها مقعداً دراسياً يف أكرث من مدرسة عامة . و يشرتط 

تقديم دليل إلثبات محل السكن للقبول يف املدرسة التابعة 
للمنطقة الجغرافية .  

ما هي املدرسة االختيارية Optional School ؟ 
تقع املدارس االختيارية يف مجموعتني : مدارس ال توجد منطقة 

جغرافية معينة تحددها و تجذب هذه املدارس الطالب من 
جميع أنحاء املدينة ، مثل املدارس الـ magnet و املدارس الـ

Charter   . و املجموعة االخرى هي املدارس التابعة ملنطقة 
جغرافية معينة و يتوفر فيها عدد من املقاعد الشاغرة . و تقدم 

املدارس الـ magnet برامج خاصة و قد يكون لديها رشوطاً 
معينة للدخول اليها . و يف بعض مدارس الـ charter تكون 
عملية التقديم خاصة بها   .  باستطاعة أي طالب يف مدينة 

ناشفيل أن يقدم اىل أية مدرسة تابعة ألي منطقة جغرافية إذا 
كان فيها مقاعداً شاغرة .

كيف تقدم االرس للمدارس االختيارية ؟
بإمكان األرس أن تقدم عىل اإلنرتنت قبل يوم 2 ديسمرب/

 . www.schooloptions.mnps.org كانون األول عىل املوقع
الكمبيوترات متوفرة يف أفرع مكتبة ناشفيل العامة و يف مركز 

معلومات األرسة يف مدارس مرتو ناشفيل العامة . و أيضاً بإمكان 
األرس تسليم االستامرة املطبوعة اىل مركز معلومات األرسة 

.Berry Road باستخدام املدخل الواقع عىل شارع

هل يتم توفري املواصالت اىل املدارس االختيارية ؟
أولياء األمور هم املسؤولون عن توفري النقل اىل املدارس 

 Glendale االختيارية .  االستثناء الوحيد هو مدرستي
 Lockland و  Elementary Spanish Immersion

االبتدائيتني و التي توفر النقل للطالب الذين يسكنون املناطق 
  Geographic Priority Zone الجغرافية ذات األولوية

بالنسبة لهاتني املدرستني .  باستطاعة جميع طالب املدارس 
  StrIDe مجاناً من خالل برنامج  MTA الثانوية ركوب باصات

.

أما طالب املدارس املتوسطة )االعدادية( الذين يحرضون 
املدارس عدا تلك التي تتبع منطقتهم الجغرافية ، فبامكانهم 
أيضاً ركوب باصات MTA مجاناً و لكن يجب أن يقوم ويل 

األمر بطلب ذلك و ملئ منوذج االذن املتوفر يف املدرسة .

 charter هل باستطاعتي التقديم اىل املدارس الـ
باستخدام استامرة التقديم هذه ؟

تستخدم العديد من املدارس الـ charter استامرة التقديم 
للمدارس االختيارية الخاصة باإلدارة التعليمية لقبول الطالب 
فيها ، و لكن البعض منها يستخدم اإلستامرات الخاصة بهم . 

إذا كانت املدرسة الـ charter التي ترغب يف التقديم اليها غري 
موجودة عىل استامرة التقديم ، اتصل باملدرسة ملعرفة املزيد 

حول عملية التقديم فيها  .

 للمزيد من املعلومات حول اختيار املدارس ،
  يرجى زيارة املوقع

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG 
                  أو اإلتصال مبركز معلومات األرسة عىل الرقم

 615-259-4636 .
 

http://www.mnpsschoolchoice.org
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ELEMENTARY SCHOOLS

املدرسة القطاع املدرسة التي سيذهب إليها الطلبة بعد تخرجهم
 جمانرب

يصصخت
مدرسة إختيارية النقل بالباص تقدم برنامج ما 

قبل الروضة  التعلم املطول 

Alex Green Elementary Whites Creek Brick Church College Prep • • • •
Amqui Elementary Hunters Lane Neely’s Bend College Prep • • •
Andrew Jackson Elementary McGavock DuPont Hadley Middle Prep • • • •
AZ Kelley Elementary Cane Ridge Thurgood Marshall Middle Prep • • •
Bellshire Elementary Hunters Lane Madison Middle Prep • • •
Ivanetta H Davis ELC Whites Creek • • •
Buena Vista Elementary Pearl Cohn John Early Magnet Middle Prep • • • •
Caldwell Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep • • •
Cambridge ELC Antioch • •
Cane Ridge Elementary Cane Ridge Antioch Middle Prep • •
Carter-Lawrence Elementary Hillsboro Rose Park Magnet • • • •
Casa Azafrán ELC Glencliff • • •
Chadwell Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep • • • •
Charlotte Park Elementary Hillwood HG Hill Middle Prep • • • •
Cockrill Elementary Pearl Cohn McKissack Middle Prep • • • •
Cole Elementary Cane Ridge Antioch Middle Prep • • •
Crieve Hall Elementary Overton Croft Design Center • •
Cumberland Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • •
Dan Mills Elementary Stratford Isaac Litton Middle Prep • • • •
Dodson Elementary McGavock DuPont Tyler Middle Prep • • • •
DuPont Elementary McGavock DuPont Hadley Middle Prep • • • •
Eakin Elementary Hillsboro West End Middle Prep IB • • •
East End Prep • •
Edison Elementary Antioch JF Kennedy Middle Prep • • •
Explore Community School • •
Fall Hamilton Elementary Glencliff Cameron College Prep • • •
Gateway Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep •
Glencliff Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Glendale Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • • • •
Glengarry Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Glenn Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • •
Glenview Elementary Glencliff Cameron College Prep • • •
Goodlettsville Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep • • •
Gower Elementary Hillwood HG Hill Middle Prep • • •
Granbery Elementary Overton Oliver Middle Prep • •
Harpeth Valley Elementary Hillwood Bellevue Middle Prep • • •
Hattie Cotton Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep STEM • • • •
Haywood Elementary Overton McMurray Middle Prep • • •
Henry Maxwell Elementary Cane Ridge Thurgood Marshall Middle Prep • • •
Hermitage Elementary McGavock Donelson Middle Prep Cambridge • • • •
Hickman Elementary McGavock Donelson Middle Prep • • •
Hull Jackson Elementary Pearl Cohn Montessori • • •
Inglewood Elementary Stratford Isaac Litton Middle Prep STEAM • • •
JE Moss Elementary Antioch Apollo Middle School • • •

املدارس اإلبتدائية
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املدرسة القطاع املدرسة التي سيذهب إليها الطلبة بعد تخرجهم
 جمانرب

يصصخت
مدرسة إختيارية النقل بالباص تقدم برنامج ما 

قبل الروضة  التعلم املطول 

Joelton Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • • •
John Whitsitt Elementary Glencliff Cameron College Prep • • • •
Jones Elementary Pearl Cohn Haynes Middle Prep Paideia • •
Julia Green Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep IB • •
Kirkpatrick Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School • • •
KIPP Academy Nashville  
Elementary School (KANES)

• •
KIPP Kirkpatrick Elementary Stratford •
Lakeview Elementary Antioch Apollo Middle Prep • • •
Lockeland Elem Design Center Stratford East Nashville Magnet Middle Literature • •
McGavock Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • •
Mount View Elementary Antioch JF Kennedy Middle Prep • • •
Napier Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • • •
Nashville Classical • •
Neely’s Bend Elementary Hunters Lane Neely’s Bend College Prep • •
Norman Binkley Elementary Overton Croft Design Center • • •
Old Center Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep • • •
Paragon Mills Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Park Avenue Elementary Pearl Cohn McKissack Middle Prep • • • •
Pennington Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • •
Percy Priest Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • •
Purpose Prep • •
Robert Churchwell Elementary Pearl Cohn John Early Museum Magnet Museum • • •
Robert E Lillard Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • •
Rocketship Nashville Northeast 
Elementary

• •
Rocketship United Academy • •
Rosebank Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School STEM • • • •
Ross ELC No Cluster • • •
Ruby Majors Elementary McGavock Donelson Middle Prep • • •
Shayne Elementary Overton Oliver Middle Prep • • •
Shwab Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • •
Smithson Craighead Academy • •
Smith Springs Elementary Antioch Apollo Middle Prep • • •
Stanford Elementary McGavock Montessori • • •
Stratton Elementary Hunters Lane Madison Middle Prep • • •
Sylvan Park Elementary Hillsboro West End Middle Prep Paideia • •
Tom Joy Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • • •
Tulip Grove Elementary McGavock DuPont Tyler Middle Prep • • • •
Tusculum Elementary Overton McMurray Middle Prep • • •
Una Elementary Antioch Margaret Allen Middle Prep • • •
Warner Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School Paideia • • • •
Waverly Belmont Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • • •
Westmeade Elementary Hillwood Bellevue Middle Prep • •

ELEMENTARY SCHOOLSاملدارس اإلبتدائية

1 2 3 4
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املدرسة القطاع املدرسة التي سيذهب إليها الطلبة بعد تخرجهم برنامج تخصيص مدرسة إختيارية النقل بالباص التعلم املطول 

Antioch Middle Prep Cane Ridge Cane Ridge High School • • •
Apollo Middle Prep Antioch Antioch High School • • •
Bellevue Middle Prep Hillwood Hillwood High School IB • •
Brick Church College Prep • •
Cameron College Prep Glencliff Glencliff High School, LEAD Academy High • •
Creswell School of the Arts Whites Creek Nashville School of the Arts Arts • •
Croft Middle Design Center Overton Overton High School Cambridge • • •
Donelson Middle Prep McGavock McGavock High School Cambridge • • •
DuPont Hadley Middle Prep McGavock McGavock High School AVID • • •
DuPont Tyler Middle Prep McGavock McGavock High School • •
East End Prep • •
East Nashville Magnet Middle Stratford East Nashville Magnet High School Paideia • •
Goodlettsville Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School IB • •
Gra-Mar Middle Prep Maplewood Maplewood High School AVID • • •
HG Hill Middle Prep Hillwood Hillsboro High School • •
Haynes Middle Prep No Cluster Whites Creek High School • • •
Head Middle Magnet Whites Creek MLK Magnet Academic Magnet • •
Intrepid Prep • •
Isaac Litton Middle Prep Stratford Stratford STEM Magnet School STEM • • •
Jere Baxter Middle Prep Maplewood Maplewood High School • • •
JF Kennedy Middle Prep Antioch Antioch High School AVID • •
Joelton Middle Prep Whites Creek Whites Creek High School • • •
John Early Middle Prep Pearl Cohn Pearl Cohn High School/Hume-Fogg Museum • • •
JT Moore Middle Prep Hillsboro Hillsboro High School IB • • •
KIPP Academy

KIPP Nashville College Prep • •
Knowledge Academies • •
Knowledge Academy at The Crossings • •
LEAD Prep Southeast • •
Liberty Collegiate Academy • •
Madison Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School • • •
Margaret Allen Middle Prep Antioch Antioch High School • • •
Martin Luther King Pearl Cohn Martin Luther King • •
McKissack Middle Prep Pearl Cohn Pearl Cohn High School • • •
McMurray Middle Prep Overton Overton High School • •
Meigs Middle Stratford Hume-Fogg Academic Magnet • •
MLK Magnet Pearl Cohn MLK Magnet Academic Magnet • •
Nashville Academy of Computer Science • •
Nashville Prep • •
Neely’s Bend Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School • • •
Neely's Bend College Prep (ASD) • •
New Vision Academy • •
Oliver Middle Prep Overton Overton High School Cambridge • • •
Rose Park Middle Prep Hillsboro MLK Magnet Academic Magnet • •
STEM Prep Academy • •
Stratford STEM Magnet School Stratford Stratford STEM Magnet School

STEM, Cambridge, 
Academies • •

Strive Collegiate Academy • •
Thurgood Marshall Middle Prep Cane Ridge Cane Ridge High School • • •
Two Rivers Middle Prep McGavock McGavock High School • • •
Valor Flagship Academy • •
Valor Voyager Academy • •
West End Middle Prep Hillsboro Hillsboro High School IB • • •
Wright Middle Prep Glencliff Glencliff High School • • •

MIDDLE SCHOOLS )املدارس اإلعدادية )املتوسطة
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HIGH SCHOOLS

SPECIALTY SCHOOLS

املدرسة الصفوف التي تخدمها النقل بالباص تقدم برنامج ما قبل الروضة التعلم املطول 
Harris-Hillman School Pre-K–12 • • •
Cora Howe School K-12 • •
Murrell School K-8 •
Johnson Alternative Learning Center 5-12 • •
The Cohn Learning Center 9-11 •
Bass Alternative Learning Center 9-12 •
Academy of Old Cockrill Ages 17-21

Academy of Opry Mills Ages 17-21

Academy of Hickory Hollow 12

املدرسة القطاع برنامج تخصيص مدرسة إختيارية النقل بالباص ساعات دوام املدرسة
Antioch High School Antioch IB, AVID, Academies • 7:15 AM - 2:15 PM

Cane Ridge High School Cane Ridge Cambridge, Academies • 7:05 AM - 2:05 PM

East Nashville Magnet High School Stratford Paideia • 8:00 AM - 3:00 PM

Glencliff High School Glencliff AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hillsboro High School Hillsboro IB, AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hillwood High School Hillwood • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hume-Fogg Pearl Cohn Academic Magnet • 8:00 AM - 3:00 PM

Hunters Lane High School Hunters Lane IB, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Intrepid Prep • •
KIPP High School • •
Knowledge Academies High School • •
LEAD Academy High School • •
LEAD Prep Southeast • •
Maplewood High School Maplewood AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

McGavock High School McGavock AVID, Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Middle College High Hillwood Dual Enrollment • 8:00 AM - 3:00 PM

MLK Magnet Pearl Cohn Academic Magnet • 8:00 AM - 3:00 PM

MNPS Virtual High No Cluster •
Nashville Big Picture Hillwood • 8:00 AM - 2:30 PM

Nashville School of the Arts Glencliff Arts • 8:00 AM - 3:00 PM

Overton High School Overton AVID, Cambridge, Academies • 7:05 AM - 2:05 PM

Pearl Cohn High School Pearl Cohn Entertainment, Academies • • 7:00 AM - 2:30 PM

RePublic High School • •
STEM Prep High School • •
Stratford STEM Magnet School Stratford STEM, Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Whites Creek High School Whites Creek Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

 املدارس الثانوية

املدارس التخصصية



الخدمات الخاصة 

توفر مدارس مرتوبوليتان ناشفيل العامة العديد 
من الربامج و الخدمات لضامن حصول طالبنا و 

أرسهم عىل الدعم الكامل داخل الصف و خارجه 
. و توفر االدارة التعليمية الربامج املدرجة فيام ييل 

بدون تكلفة لجميع الطالب املسجلني يف مدارس 
مرتو ناشفيل العامة .
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الطالب ذوي اإلعاقات
يقدم مكتب التعليم الخاص )اإلستثنايئ( الدعم و املصادر الالزمة للطالب من ذوي اإلعاقات . 
و إذا تولد لدى االرسة االحساس بأنه قد يكون لدى طفلها إعاقة ما ، يجوز لها أن تطلب من 

اإلدارة التعليمية أن تقوم بتقييم الطفل . و يجوز لها أيضاً أن تطلب عقد اجتامع الفريق الداعم 
“support team” و يتألف من مجموعة من املعلمني و الخرباء الذين يقومون مبراجعة املخاوف 

املتولدة لدى االرسة و وضع خطة داعمة . و إذا وجد أن الطفل مؤهل لتلقي خدمات التعليم 
الخاص ، سوف يتم وضع برنامج تعليمي فردي له IEP لتلبية احتياجاته التعليمية .

خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 
يوفر مكتب متعلمي اللغة االنجليزية الدعم لجميع الطالب غري الكفوئني يف اللغة االنجليزية . و 
يف اليوم الذي يتم تسجيلهم يف املدرسة ، سوف يطلب من الطالب الذين يتكلمون لغة أخرى غري 
االنجليزية يف البيت أن يؤدوا اختبار الكفاءة يف اللغة االنجليزية  يف مركز تسجيل الطالب الدويل 

الواقع يف  Fessey Park Road, Nashville 37204 . و الهدف من هذا كله هو معرفة نوع 
الخدمات التي سوف نقدمها . و يتلقى متعلمي اللغة اإلنجليزية خدمات تعليم اللغة أثناء اليوم 

املدريس عىل يد معلم مجاز . و يتم اختبار الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية لدى الطالب املتعلمني 
للغة االنجليزية سنوياً . و إذا حصل الطالب عىل درجة كفوء proficient ، فلن يكون بعدها 

بحاجة اىل خدمات تعليم اللغة االنجليزية .

املوهوبون
يقدم مكتب املوهوبني برنامج Encore ، و هو عبارة عن منهج أكادميي متقدم ،  تم وضعه 

لتلبية احتياجات الطالب املوهوبني عقلياً و أكادمييا عىل وجه الخصوص يف املدارس االبتدائية و 
املتوسطة )اإلعدادية( . و يتأهل الطالب لهذا الربنامج بعد إظهار األداء املتقدم داخل الصف ، و 

الحصول عىل نتائج متقدمة يف االمتحانات و إظهار الدليل عىل التفكري عايل املستوى .

أين تتجه إن كنت تحتاج اىل مساعدة ؟
 إن كنت تشعر أن طفلك يحتاج اىل أي من هذه الخدمات ، يرجى اإلتصال عىل

 الرقم 4636-259-615 للتكلم مع أحد موظفي مدارس مرتو ناشفيل العامة .
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يحصل كل طالب يف مدارس مرتوبوليتان ناشفيل العامة عىل 
وجبة فطور و وجبة غداء مجانيتني يف كل يوم . يقوم طباخ 
و اختصايص تغذية ُمسجل بوضع وصفات الطعام ليك تكون 

عالية يف القيمة الغذائية و تفتح شهية الصغار .

 ال توجد مقاٍل يف مدارسنا ، و نستخدم فقط الخبز ، الكعك 
، و املكرونة من الحبوب الكاملة فقط . جميع الوجبات 

املقدمة قليلة الدسم و الصوديوم ، و يبدأ الطباخون بالطبخ 
يف املطابخ من الصفر كلام كان ذلك ممكناً . نستخدم 

املنتجات الطازجة غالباً ، و هذا يشمل الَسلَطة املتوفرة يف 
جميع املدارس و يف كل يوم مع قطع طازجة من الفاكهة و 

الخرضوات  .

 و دامئا ما يكون هناك يشء جديد يُطبخ يف مطابخنا من 
دجاج رسيراتشا بالعسل اىل البلطي املشوي و األكالت 
املفضلة االخرى مثل الترتازيني مع لحم الديك الرومي 

turkey tetrazzini  و أيضاً الهامربغر  .

مراجعة قامئة الوجبات الغذائية املدرسية

قم بزيارة موقع خدمات التغذية 
.  www.mnpsnutritionservices.org

قم بتنزيل تطبيق MNPS املجاين عىل هاتفك ثم انقر 
"School Menus" عىل

هناك مكانني لعرض قوائم اإلفطار و الغداء

تابعونا

االحتياجات الغذائية الخاصة و الحساسية لألغذية
  يجب عىل االرس التي تطلب تغيري الغذاء الذي يتناوله 

ولدها يف املدرسة أن تقدم وصفة غذائية من مقدم الرعاية 
الصحية أو الطبيب . يعمل قسم خدمات التغذية عىل حدة 
مع الطالب الذين يحتاجون اىل عناية غذائية خاصة  و التي 

تشمل الطالب الذين لديهم احتياجات غذائية خاصة أو 
حساسية لألغذية . و يعمل اختصايص تغذية مع ممرضة 

املدرسة و برنامج التعليم الفردي للطالب للعمل عىل تلبية 
احتياجات الطالب الغذائية . 

الوجبات البديلة
يتم توفري بدائل يف وجبات الفطور و الغداء عن لحم 
الخنزير و لحم البقر باستخدام لحم الدجاج ، الديك 

الرومي ، السمك ، و بدائل أخرى . و توضع عالمات بشكل 
واضح بجانب األغذية لالشارة اىل أٍي من املواد لحم خنزير 

، لحم بقر ، دجاج ، أو سمك . بالنسبة للطالب النباتيني 
، بإمكانهم أن يأكلوا من القامئة اليومية ، التي تشمل 
الفاكهة ، الخرضوات ، الحبوب ، و الحليب الطازج  .

خدمات التغذية

.1

.2

تابعنا عىل @MNPSChefRebecca عىل التويرت و 
االنيستجرام ملعرفة الوجبات املدرسية اللذيذة التي 

تقدمها مدارس مرتو ناشفيل العامة كل يوم .

@MNPSChefRebecca
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إعداد طبق صحي
ليك نستلم التمويل من وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية ، يجب أن تقدم الكافترييا يف مدارس مرتو ناشفيل العامة الوجبات 

التي تطابق جوانب محددة من الوصفات املصدق عليها من قبل وزارة الزراعة . و وفقا لوزارة الزراعة ، يجب أن تحتوي الوجبات 
الغذائية يف املدارس عىل ما ييل :

اإلفطار

الغداء

كوب واحد من الفاكهة أو 
الخرضوات

حصتان من الخبز / 
الحبوب  

أوقيتني من اللحوم أو 
البديل عن اللحوم

8 أونصات من الحليب

8 أونصات من الحليب حصتان من الخبز / 
الحبوب

2/1 كوب - كوب كامل من 
الفاكهة و 4/3 كوب – كوب 

كامل من الخرضاوات   
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املوصالت

تقوم قافلة باصات /أتوبيسات مدارس مرتوبوليتان 
ناشفيل العامة املتكونة من 700 باص أصفر بنقل أكرث 

50.000 طالب من و إىل املدارس كل يوم . و يعمل 
موظفو املواصالت لدينا جاهدين لجعل ركوب الباص 

مهمة سهلة قدر اإلمكان  .

اتصل مبركـز معلومات األرسة لطلب 
املساعدة 

للمزيد من املعلومات ، اتصل مبركز خدمة العمالء عىل الرق 
 4636-259-615. أحد املوظفني سوف يساعدك فيام يخص  :

ِجْد محطة وقوف باص املدرسة و 
جدول التوقيتات عىل االنرتنت

من هم الطالب الذين يستطيعون ركوب الباص ؟  
جميع الطالب العاديون يف املراحل الصفية من رياض 

األطفال و اىل الصف الثاين عرش و الذين يحرضون املدرسة 
التابعة ملنطقتهم الجغرافية ويبعد محل سكنهم 1.25 ميل 

عن املدرسة )1.5 ميل بالنسبة لطالب الثانوية( مؤهلون 
للنقل بواسطة باص املدرسة . و قد تستثنى بعض املناطق 

التي تكون ظروف امليش فيها غري آمنة .

www.mnps.org قم بزيارة املوقع

انقر عىل “Your Bus Stop” تحت قامئة 
“Quick Links” يف وسط الصفحة

استخدم القامئة املنسدلة الختيار مدرسة طفلك 
 ”Submit“ ثم انقر عىل

اخرت صف طفلك و اكتب عنوانك ثم انقر عىل 
 ”Submit“

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

املعلومات حول مسار الباص و محطات وقوف الباص

تحديد مكان الباص يف حالة التأخري 

ترتيب املواصالت الخاصة
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املواصالت لطالب التعليم الخاص ، ما قبل الروضة ، و الخدمات الخاصة
األرس التي لديها أطفال يف التعليم الخاص ، ما قبل الروضة ، أو الذين يستوفون رشوط الحصول 

عىل خدمات أخرى قد يكونوا مؤهلني للنقل الخاص .  و تتخذ هذه التدابري عىل أساس كل حالة 
عىل حدة .

StrIDe Youth Mobility Program مجاناً من خالل برنامج MTA ركوب باصات
باالضافة اىل باصات املدرسة التقليدية ، فقد اشرتكت مدارس مرتوبوليتان ناشفيل العامة مع سلطة 

املواصالت يف مرتوبوليتان ناشفيل MTA لتوفري املواصالت للطالب الذين يحتاجون اليه . جميع 
 StrIDe من خالل برنامج MTA طالب املدارس الثانوية يف مدارس ناشفيل مؤهلون لركوب باصات
مجاناً باستخدام بطاقاتهم املدرسية . طالب املدارس املتوسطة )االعدادية( الذين يحرضون مدرسة 

غري تابعة ملنطقتهم الجغرافية مؤهلون أيضاً لركوب باصات MTA مجاناً و لكن يجب أن يقدم 
أولياء األمور طلباً بذلك وإكامل منوذج اإلذن الذي ميكن الحصول عليه من املدرسة  . و ملزيد من 

املعلومات حول هذا الربنامج ، اتصل بخدمة العمالء يف MTA عىل الرقم 615-862-5950 .
. www.NashvilleMTA.org  أو زيارة املوقع 
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ابق عىل اتصال  

مركز معلومات األرسة
للحصول عىل املعلومات ، أو إن كان لديك أسئلة ، اقرتاحات ، أو تعليقات ، الرجاء االتصال مبركز معلومات األرسة عىل 

الرقم  4636-259-615 أو دردش مع أحد ممثيل مركز معلومات األرسة  و ذلك بالنقر عىل مربع الدردشة يف الزاوية 
السفىل اليمنى من موقع اإلدارة التعليمية www.mnps.org   . و بإمكانك أيضاً أن تتصل بنا عىل الربيد االلكرتوين      

.familyinfo@mnps.org 

تبدأ خدمات االتصال مبركز معلومات األرسة بالهاتف من الساعة 6:30 صباحاً و اىل 5:30 مساء من يوم االثنني اىل الجمعة 
خالل األيام املدرسية العادية .

أما خالل أيام العطل و خالل العطلة الصيفية فتكون ساعات خدمة االتصال بالهاتف من الساعة 8:00 صباحاً و اىل 4:30 
بعد العرص .

املكاملات املسجلة
 تستخدم مدارس مرتوبوليتان ناشفيل 
العامة نظام املكاملات املسجلة لتقديم 
األخبار املهمة و املعلومات اىل األرس . 
و سوف تستلم املكاملات املسجلة من 

اإلدارة التعليمية و من املدرسة التي تم 
تسجيل طفلك فيها . و إن مل تكن تستلم 

أية مكاملات مسجلة  أو غريت رقم هاتفك 
، اتصل مبدرسة طفلك لتحديث معلومات 

االتصال الخاصة بك .
املعلومات عىل اإلنرتنت

يحتوي موقعنا االلكرتوين           
 عىل مجاميع مختلفة من املواضيع ، مبا 

فيها قوائم وجبات الطعام املدرسية ، 
املتطلبات األكادميية ، قوائم بأسامء املدارس 
و املعلومات حول املناطق الجغرافية التابعة 

للمدارس و املواصالت .

www.mnps.org
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اختصاصيو إرشاك األرس  
يوجد لدى مدارس مرتو ناشفيل العامة 12 اختصايص 

إرشاك األرس حيث يخدم كل واحد منهم يف أحد قطاعات 
اإلدارة التعليمية cluster .و يتمثل دور اختصايص إرشاك 

األرس يف خدمة األرس و ذلك عن طريق تقديم الدعم 
املبارش لها و جعلهم ينخرطون أكرث يف املدارس . 

  
يقوم فريق اختصاصيي إرشاك األرس مبا ييل :

•  تقديم ورش العمل ألولياء األمور ، موظفي املدرسة ، 
و أفراد املجتمع حول اإلنخراط يف املدارس 

مساعدة األرس يف مساندة أطفالهم  •
•  العمل عىل زيادة قيادة أولياء األمور يف املدارس و 

سامع أصواتهم .

و عالوة عىل ذلك ، يقوم اختصايص إرشاك األرس بربط 
الرشكاء من املجتمع و املتطوعني مع املدارس .

منظمة الوالدين
أحد أهم جوانب إرشاك أولياء األمور هو أن يكون صوتهم مسموعاً يف إعداد اللوائح و اإلجراءات من خالل 

مجموعات الوالدين عىل مستوى املدرسة . و أفضل آلية لتنظيم األرس لغرض إرشاكهم يف مدارس أطفالهم 
و تقديم مالحظاتهم هي تنظيمهم يف 

منظمة الوالدين و املعلمني يف كل مدرسة 
 )PTO, PTA, PTSO : من األمثلة عليها(
. و ملعرفة منظمة الوالدين و املعلمني يف 

مدرستك ، اتصل باملكتب الرئييس يف املدرسة 
.

البوابة اإللكرتونية لألرسة
البوابة اإللكرتونية ملدارس مرتو ناشفيل العامة هي أداة 

مدعمة بشبكة اإلنرتنت تساعد عىل إبقائك عىل إتصال مع 
صف طفلك . فهي تساعد األرس عىل رؤية أحدث املعلومات 
مثل الدرجات ، الواجب البيتي ، تواريخ املناسبات القادمة ، 
معلومات الحضور و الغيابات ، اإلجراءات التأديبية و الكثري 

من املعلومات .

و هي تسمح أيضاً بتواصل أكرب ما بني املدرسني و األرس من 
خالل الرسائل اإللكرتونية ، الرسائل النصية ، و التنبيهات 

بالهاتف الجوال .

سوف تحل البوابة اإللكرتونية Family Portal محل برنامج 
Gradespeed القديم باإلضافة اىل بعض الوظائف األخرى يف 

مواقع املدارس و املدرسني اإللكرتونية . و أيضاً سوف تقدم 
مميزات جديدة عديدة غري متوفرة حالياً لألرس عرب أي من 

الخدمات التي تقدمها اإلدارة التعليمية يف الوقت الحايل . و 
سوف تكون متوفرة عىل اإلنرتنت و أجهزة الهاتف الجوال .
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انخرط يف العمل معنا

جامعة أولياء األمور
 جامعة أولياء األمور هي برنامج ُصمم لغرض مساعدة أولياء األمور يف دعم تعليم أوالدهم . و يتيح 

هذا الربنامج فرصة فريدة ألولياء األمور ، املدارس ، و املجتمع لالنخراط معاً يف عملية التعليم . و 
يقدم برنامج جامعة أولياء األمور التدريب ، املعلومات ، و املصادر املجتمعية ألولياء االمور و التي 
تساعدهم يف مسؤولياتهم االساسية يف التأثري عىل حياة أوالدهم . و يدعم الربنامج أولياء االمور و 

يعمل عىل متكينهم ليك يصبحوا قادة و ليك  يساندوا تعليم أوالدهم و تحسني املدارس و املجتمع  .

راجع املقررات )الكورسات( املتوفرة يف جامعة أولياء األمور و اطلب حضور إحدى الجلسات و ذلك 
بزيارة املوقع www.mnps.org  ثم انقر عىل Parent & Community يف أعىل الصفحة إلظهار 

.  Parent University  القامئة النازلة ثم انقر عىل
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خط املساعدة املجتمعي
توجد هناك العديد من التحديات يف حياة األرس و التي تجعل من الصعوبة للطالب أن يجتهدوا يف 

املدرسة . احدى أسهل الطرق للحصول عىل املساعدة هي االتصال بالخدمات املجتمعية يف والية تينييس 
عىل الرقم 1-1-2 . عند االتصال ، سوف يجيبك شخص حقيقي ، و قد تلقى التدريب ملساعدتك يف 

تصنيف احتياجاتك ، ويزودك بعدها بأرقام هواتف املواقع التي ميكنك الحصول عىل املساعدة منها و 
عناوينها  .

مركز موارد األرسة 
تأخذ مراكز موارد االرسة FRC عىل عاتقها زيادة رفاهية األطفال و االرس . و كل مركز من مراكز املوارد 

املجتمعية هو رشاكة بني مزودي الخدمات الصحية و االجتامعية ، و أشخاص ، و مدارس ، مؤسسات 
تجارية ، و منظامت دينية ، و تعمل جميعها معاً عىل بناء نقاط القوة و تلبية االحتياجات يف املجتمع . 

تلقي املساعدة
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معاين املصطلحات الشائعة

ACADEMIES OF NASHVILLE

أكادمييات ناشفيل - تستخدم جميع املدارس الثانوية  يف ناشفيل و منوذج أكادمييات ناشفيل . تسمح هذه االكادمييات للطالب أن يختاروا مقرراً دراسياً 

)كورس( استناداً اىل رغبتهم يف حقل درايس معني .  و يختار الطالب األكادميية التي سيحرضونها وفقاً الهتامماتهم و يشاركون يف الرحالت امليدانية ، و معايشة 

الوظيفة ، و التطبيق ، و املشاريع املميزة بحيث تكون ذات عالقة بالحقل الدرايس الذي اختاروه .

ADVANCED PLACEMENT )AP(  

برامج املقررات املتقدمة - و تسمى اختصاراAP   . و هي مقررات )كورسات( تدرس يف الثانوية و لكنها تضاهي يف صعوبتها املقررات التي تدرس يف الجامعة 

.  و قد يحصل الطالب عىل الوحدة الدراسية الجامعية College Credit  إذا نجحوا يف امتحان نهاية العام يف املقرر املتقدم .

ALTERNATIVE LEARNING CENTER )ALC(  

مراكز التعليم البديل - هي املدارس التي يحرضها الطالب بعد فصلهم من مدارسهم املعتادة ألسباب تأديبية مختلفة .  و قد يحرض الطالب أحد مراكز 

التعليم البديل ملدة أسابيع أو أشهر قبل أن يسمح لهم بالعودة اىل مدارسهم املعتادة .

AVID

و ترمز اىل Advancement Via Individual Determination  و هو برنامج يشجع الطالب عىل دخول الجامعة .

CAMBRIDGE

اختبارات كامربيدج الدولية هي برنامج أكادميي متقدم متوفرة لطالب مدارس مرتو ناشفيل العامة يف املراحل الصفية رياض االطفال -   الصف الثاين عرش .  

و هذا الربنامج جزء من جامعة كامربيج يف اململكة املتحدة و متنح الفرصة للطالب للحصول عىل الوحدات الدراسية الجامعية college credits  يف املرحلة 

الثانوية .

CHARTER SCHOOL

هي مدرسة عامة تم تأسيسها من قبل مجموعة أفراد من املجتمع .  و تتم إدارتها بشكل مستقل من قبل مجلس مدراء و فريق إداريي املدرسة و تقوم 

بتحديد املناهج و الربامج التي ترغب يف تقدميها .  و مبا أن charter School  هي مدرسة عامة ، فانها تستلم مخصصات مالية عن كل طالب يحرض تلك 

املدارس و ال يجوز لها أن تطالب برسوم التعليم .

COMMUNITY ACHIEVES

و هذا أحد برامج مدارس مرتو ناشفيل العامة و التي تضع موارد املجتمع و الخدمات االجتامعية يف أبنية املدارس مبارشة .  و هي تقدم الدعم االكادميي 

، املعنوي ، و االجتامعي ، و االنفعايل للطالب من خالل الرشاكة مع املنظامت املحلية غري الربحية و بإمكانها تقديم الخدمات مثل توزيع املؤن الغذائية و 

املالبس ، العيادات الصحية ، و دروس تعليم الكبار .

EARLY LEARNING CENTER

مراكز التعليم املبكر - و هي مراكز تخدم طالب ما قبل الروضة حرصياً .

ENCORE

و هو برنامج تم وضعه لتلبية احتياجات الطالب املوهوبني و الذين ميتلكون املهارات االكادميية . و هذا الربنامج معٌد لطالب املرحلة االبتدائية و االعدادية 

)املتوسطة( .
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ENGLISH LEARNER )EL(  

الطالب املتعلم للغة االنجليزية -  و هو الطالب الذي لغته االوىل ليست اللغة االنجليزية و يحتاج اىل خدمات اضافية لتعلم اللغة االنجليزية يف الوقت الذي 

يتلقى فيه التعليم االعتيادي داخل الصف .

EXCEPTIONAL EDUCATION

التعليم االستثنايئ - و كان يعرف سابقا بالتعليم الخاص .  و يقوم مبالمئة املناهج ، الوسائل ، و التعليم للطالب الذين تم تحديدهم عىل أنهم ذوي إعاقات 

تعليمية أو جسدية .

EXTENDEDLEARNING

التعليم املطول -  تقدم املدارس يوماً مدرسياً أطول من املعتاد و تقدم االنشطة االكادميية و االثرائية التي تساعد الطالب أثناء هذه الوقت االضايف .

FAMILY RESOURCE CENTER )FRC(  

مركز موارد االرسة -  تقوم هذه املراكز ببناء نظام لدعم الطالب و مجتمعهم املدريس و ذلك بربط املوارد املجتمعية و الخدمات االجتامعية مع االرس 

للمساعدة عىل إزالة العوائق .

INTERNATIONAL BACCALAUREATE )IB(  

البكالوريا الدولية -  يعد برنامج البكالوريا الدولية من الربامج الرائدة و املميزة يف ميدان املواد االكادميية املتقدمة.  و هي تقدم املناهج املعدة دولياً و فرصة 

الحصول عىل الوحدات الدراسية الجامعية College Credit  يف املدارس الثانوية .

MIDDLE PREPS

تسمى املدارس االعدادية )املتوسطة( يف مرتو ناشفيل Middle Preps  اآلن . و يكون باستطاعة الطالب يف املدارس االعدادية )املتوسطة(  أن يحصلوا عىل 

الوحدات الدراسية ملرحلة الثانوية ، و أخذ مقرر اللغة األجنبية و اإلستعداد للثانوية من خالل مقرر الثانوية 101 .

MUSIC MAKES US

املوسيقى تصنعنا - و هو جهد مشرتك تقوم به مدارس مرتو ناشفيل العامة ، مكتب العمدة ، و صناع املوسيقى لتقديم أفضل تعليم موسيقي للطالب . و 

يقوم بجلب املصادر املوسيقية الغنية اىل داخل الصفوف و مينح الطالب الفرصة يف أخذ دروس موسيقية بديلة مثل آالت النقر الدولية ، فرقة الروك ، و كتابة 

األغاين . 

RESPONSE TO INSTRUCTION AND INTERVENTION )RTI2(  

االستجابة للتعليم و التدخل -  و هو برنامج أكادميي تُلزمه والية تينييس و الذي يسمح بالتدريس الفردي يف املدارس االبتدائية و االعدادية )املتوسطة( كل 

يوم .

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING )SEL(  

التعليم االجتامعي االنفعايل -  و هو أحد املداخل اىل التعليم الشامل و الذي يبني القدرة عىل متييز االنفعاالت و السيطرة عليها ، حل املشاكل بفاعلية و بناء 

عالقات ايجابية مع اآلخرين .

STEAM

 ترمز كلمة STEAM  إىل العلوم ، و التكنولوجيا ، و الهندسة ، و الفنون و الرياضيات

STEM

و ترمز اىل العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، و الرياضيات
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 أيام 5تعويض أكثر من لااليام التي من المحتمل تعويض أيام سقوط الثلج فيها إن كانت الحاجة 
 ر(أيا) مايو 31-30مارس )آذار( و  17-16فبراير )شباط( ،  20

 

 

 المدراء المساعدون :
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 أيام التخطيط و التطوير المهني
 

االيام التي من المحتمل تعويض 
 أيام سقوط الثلج فيها

 
 ال يحضر الطالب الى المدرسة

 
 حضر الطالب الى المدرسةي

 
 5)مطلوب رسين يوم تدريب للمد

 على األقل(
 

 طالبنصف يوم لجميع ال
 
 
 

 (2017حزيران /يونيو – 2016)يوليو/تموز  2017 -2016تقويم اإلدارة التعليمية لمدارس مترو للعام الدراسي 
 5/2015/ 24مجلس التعليم في  تم إعتمادها من

 إصدار تقارير التقدم 8/2 صدار بطاقة الدرجاتإ 17/10 حضر المدرسون ليوم ي 2/8- 1/8
اجتماع المدرسين و أولياء يوم  8/11 التدريب األول و الثاني 

 ، ال يحضر الطالباألمور
يحضر المعلمون للتطوير المهني  20/2

 ، و ال يحضر الطالب
 نهاية الربع الثالث 15/3 إصدار تقارير التقدم 16/11 يحضر جميع الطالب لنصف يوم 3/8
 دورة التقوية 17/3 -16/3 عطلة عيد الشكر 25/11 -23/11 يوم التخطيط للمدرسين  4/8
فوف ـي الصــوم للطالب فــصف ين 15/12 -13/12 ؛ ال يحضر الطالب 

 ألداء االمتحانات 9-12
 العطلة الربيعية 24/3 -20/3

 12-1يحضر الطالب من الصفوف  5/8
 لنصف يوم  kو Pre-kليوم كامل ، 

نصف يوم لجميع الطالب ، نهاية  16/12
 الربع الثاني و الفصل األول

يوم التخطيط للمدرسين ؛ ال  27/3
 يحضر الطالب

 بداية الربع الرابع 28/3 الشتويةالعطلة  2/1 -19/12  
يوم التخطيط للمدرسين ؛ ال يحضر  3/1 عطلة عيد العمال 5/9

 الطالب
 تإصدار بطاقة الدرجا 3/4

يحضر المدرسون ليوم التدريب الثالث  6/9
 ، و ال يحضر الطالب

يحضر المدرسون ليوم التدريب الرابع  4/1
 ، و ال يحضر الطالب

 العطلة الربيعية 14/4

الربع الثالث . يحضر جميع  بداية 5/1 صدار تقارير التقدمإ 7/9
 الطالب

 إصدار تقارير التقدم 26/4

نصف يوم للطالب في الصفوف  24/5 -22/5 إصدار بطاقة الدرجات 10/1 نهاية الربع األول 30/9
 ألداء االمتحانات 9-12

 نهاية العام الدراسي 25/5 عطلة مارتن لوثر كينغ 16/1 العطلة الخريفية ؛ ال يحضر الطالب 3/10-7/10
 آخر يوم للمرسين 26/5   يوم التخطيط للمدرسين ؛ ال يحضر الطالب 10/10

 
 

2016يوليو/تموز   

30  |  الدليل الرسيع اىل اختيار املدارس



31  |  الدليل الرسيع اىل اختيار املدارس



إن مدراس مرتوبوليتان ناشفيل العامة )MNPS(  ال متيز عىل أساس السن ، العرق ، الجنس ، التوجه الجنيس ، اللون ، بلد املنشأ ، العقيدة ، العمر ، الدين أو اإلعاقة  يف القبول أو الوصول أو تشغيل برامجها  أو الخدمات أو األنشطة . إن مدراس MNPS ال متيز بني أحد 
وآخر يف التعيني للوظيفة  أو املامرسات املرتبطة بالوظائف .

Arabic


