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 أعزائي أولياء األمور، ومقدمي الرعاية، والمجتمع،
 

لدينا رغبة فكير في "مدارس أوكالند العامة". مرحًبا بكم في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة! إذا كنت بصدد تقييم قطاع أوكالند للمدارس الموحدة للمرة األولى، فإننا نشكرك على الت
ف عن قرب على الثقافة، والمناهج، والمجموعة المتنوعة من  البرامج والخدمات المصممة لضمان تحقيق كبيرة في مشاركة ما يجب علينا توفيره وتشجيعكم على زيارة مدارسنا والتعرُّ

فنحن نشكرك على ثقتك بنا لتعليم أبنائك، كما نقدر شراكتك المستمرة معنا في إطار تأهيل وإذا كنت بالفعل جزًءا من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة،  االزدهار لجميع الطالب!مبدأ 
 جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية، والمهنية، والمجتمعية.

 
ن دليل خيارات قطاع أوكالند للمدارس الموحدة للعام فتعليم طفلك هو مسؤولية جليلة يجب أن نتعامل معها على محمل الجد. إننا ندرك أن اختيار مدرسة هو قرار حاسم، والغرض م

حن نؤمن بوجود هو مساعدتك في هذه العملية. كما نعي أيًضا أنه ال يمكن اعتبار كل مدرسة مناسبة لكل طفل، ولكن ضمن قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، ن 02-6102الدراسي 
 مدرسة مناسبة تماًما لطفلك.

 
سدية، س الموحدة قطاع مدارس مجتمعية متكامل الخدمات يركز بشكل متواصل على تلبية االحتياجات بجميع جوانبها األكاديمية، واالجتماعية، والجيمثل قطاع أوكالند للمدار

يادة عدد المدارس عالية الجودة وتوسيع والعاطفية لجميع الطالب. إن قطاع أوكالند للمدارس الموحدة يعمل على تفعيل التطوير على مستوى مقاييس متعددة لألداء؛ حيث نعمل على ز
المعلمين القائمين عليها، وذلك على المستوى نطاق الخدمات. وقد شهدت السنوات الماضية معدالت أعلى للتخرج، وكفاءًة أكبر، وأداًء أكاديمًيا أقوى، كما زادت نسبة تقدير مدارسنا و

ادرات مثل "المدارس المجتمعية"، و"التعليم المرتبط"، و"التعليم االجتماعي والعاطفي"، و"العلوم"، والمراكز الصحية التابعة الدولي والقومي. لقد اضطلعنا بأدوار قيادية من خالل مب
 رومة تاريخًيا. ضة الدخل والمحللمدارس"، و"تنفيذ األساسيات المشتركة"، والتغذية المدرسية"، ومكافحة الممارسات االنضباطية غير المالئمة في الشرائح السكانية منخف

 
ألكاديمي، والبيئة المادية والعاطفية للمدرسة، إننا ندرك أن معايير اختيار المدرسة التي تتبعها األسر تختلف حسب االحتياجات واالهتمامات، ولكننا نشجعك على مراعاة دور البرنامج ا

لخيارات الالروتينية، وخدمات الدعم التي توفرها المدرسة. في هذا الدليل، ستجد ملًفا تعريفًيا تفصيلًيا لكل وقرب المدرسة من الحي السكني، ومهمة المدرسة والفلسفة التعليمية لها، وا
 مدرسة، بما في ذلك أوصاف مفيدة ألداء المدرسة، باإلضافة إلى معلومات حول عملية التسجيل.

 
أن يعثر جميع طالب قطاع أوكالند للمدارس الموحدة على المتعة في تجربتهم األكاديمية وأن يتخرجوا كأفراد ، بما يعني أننا نريد الطالب! لجميعاالزدهار إن رؤيتنا هي تحقيق مبدأ 

ذا أجدنا االستفادة ة. يمكننا تحقيق هذه الرؤية فقط إأكفاء، ومهتمين بالغير، وواعين، وثاقبي التفكير، ويملكون المهارات الالزمة لتحقيق النجاح في حياتهم الجامعية، والمهنية، والمجتمعي
 من جميع المصادر المتاحة للقطاع في تقديم خدمات أوسع لطالبنا، ويتضمن ذلك تقديم مجموعة كبيرة من خيارات المدارس لهم. 

 
، بما في ذلك المدارس المستقلة. يوجد العديد من في هذا العام، وألول مرة، ستجد أوصاًفا مستقلة للمدارس ومعلومات للتقديم لجميع المدارس العامة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

من طالب المدارس العامة في قطاع أوكالند اآلباء في أوكالند لديهم أطفال في كل من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة والمدارس المستقلة بقطاع أوكالند للمدارس الموحدة. وجميعهم 
لآلباء ومقدمي الرعاية معرفة معلومات متعددة حول أي مدرسة عامة في أوكالند يختارونها، وذلك الختيار أفضل قرار في صالح  للمدارس الموحدة. وباالستعانة بهذا الدليل، يمكن

 أسرهم. 
 

ة للطفل، من خالل القضاء على متكامل عالوًة على ذلك، توجد لدينا في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة مدارس نموذجية، تشكل نموذًجا لكيفية تعليم الطالب من خالل تقديم خدمة
قومي، ومدارس كاليفورنيا المميزة، والعديد التمييز وانعدام المساواة، وتوفير مدرسين ممتازين لكل طالب، وذلك بصفة يومية. كما توجد لدينا مدارس فائزة بجوائز الشريط األزرق ال

 إلى أكاديميات الشراكة المهنية بكاليفورنيا أكثر من أي قطاع مدارس آخر في الوالية. من العيادات الصحية التابعة للمدارس حسب تعداد األفراد، باإلضافة
  

واقع المحبوبة الستيعاب اإلقبال على المدارس مع ورغم أن هناك الكثير من الميزات التي ستنال إعجابك حالًيا مع مدارس أوكالند، إال أن المستقبل أكثر إشراًقا. كما أننا نتوسع في الم
لتعزيز كفاءة المدارس االبتدائية حفاظ على الجودة. وسنعمل على إضافة مستويات صفوف جديدة للمدارس االبتدائية واإلعدادية المزدهرة، باإلضافة إلى تطبيق برامج معتمدة ال

املة للطالب إلى مدارس عالية الجودة يختارها الجميع. كما سنواصل واإلعدادية. وسنقوم بتكثيف جهود دعم المدارس التي تحتاج إلى الدعم وتحويل المواقع التي ال تقدم خدمات ك
ا من المجتمعات األكثر ثراًء واألكثر ارتباًطا مع أيًضا إضافة موارد مثل الكتب، والبرامج األكاديمية، والتكنولوجيا إلثراء البيئات التعليمية. في النهاية، ستعم الفائدة علينا جميعً 

 ت المدارس الجذابة.مجموعة واسعة من خيارا
 

اقات في جميع الفصول المدرسية، وبصفة إجمالية، نحن نعمل على إنشاء قطاع مدارس يتحمل مسؤولية الجودة في المؤسسة بجميع مناحيها، كما يقدم إرشادات جذابة ومحفزة للط
 حلتنا التي نطلق عليها "الطريق إلى االمتياز".فضالً عن حيوية التعليم التي تؤهل الطالب للنجاح الجامعي. ُيسعدنا انضمامكم لنا في ر

 

 مع فائق االحترام،
 

Antwan Wilson 
 تحت إشراف

 قطاع أوكالند للمدارس الموحدة
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 خطوات إتمام عملية تسجيل الخيارات بنجاح
 

 البحث، والتقديم، والتأكيد، والتسجيل
 استعلم عن عملية تسجيل الخيارات الُمعدة والمستنيرة حول الخيارات في مدرستك بأوكالند وقدم طلباتك فيها ثم أكدها وسجلها! 
ل وتقسيمه إلى أقسام لسهولة فهم كل صميم هذا الدلياقرأ هذا الدليل لمعرفة الخطوات األربع السهلة لعملية التسجيل الناجحة. تذكر العبارة "البحث، والتقديم، والتأكيد، والتسجيل" )تم ت

 مرحلة من عملية "تسجيل الخيارات"(.  
 تذكر أن الطريق إلى التسجيل الناجح يتم في أربع خطوات: 

 

 البحث -1
حضور فيها. يوفر لك هذا الدليل المعلومات قم بإجراء بحث حول مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة التي ربما تكون خياًرا جيًدا لعائلتك وحدد المدرسة التي تود التقدم بطلب لل

لية في القسم "نبذة مختصرة حول المدرسة". ومن وسائل اكتشاف مدرسة التفصيلية حول جميع مدارسنا ضمن األقسام "لمحة سريعة حول المدارس" ومزيًدا من المعلومات التفصي
المهم إجراء بحث عن مدرستك المفضلة أيًضا، القيام بزيارة لها ضمن رحلة أو أي حدث آخر والتحدث إلى أولياء األمور في مجتمع المدرسة حول تجارب طالبهم في المدرسة.  ومن 

 لطلبات في ديسمبر.والعثور عليها قبل بدء فترة تقديم ا
 

 تقديم الطلبات -2
.  الطالب الذين هم بصدد تغيير مدارسهم أو دخول القطاع ألول مرة ويرغبون 6102يناير،  22حتى  2112ديسمبر،  7من قم بإرسال الطلب المكتمل أثناء فترة التسجيل المفتوحة: 

بإرسال نموذج الطلب في هذه النافذة. يجب إرسال تلك النماذج وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بها، في أي في المشاركة في عملية "تسجيل الخيارات المفتوحة" يجب أن يقوموا 
 مدرسة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة أو "مركز تنسيق الطالب".

 

 التأكيد -3
ل مع المدرسة الجديدة وتأكيد قبول الطالب لعملية االلتحاق بتلك المدرسة والحضور فيها. عملية التأكيد مهمة للغاية! فبمجرد استالم تنسيق المدرسة في شهر مارس، يجب عليك التواص

سيتم ضمان أحد المقاعد لطفلك للفصل  لديك شهر واحد تقريًبا بعد استالم "خطاب التحاق الطالب" لتأكيد قيامك بقبول االلتحاق. ومن خالل التواصل مع مدرستك المحددة حديًثا،
ل في "مركز تنسيق الطالب"، وذلك يف.  أما بالنسبة ألولياء األمور الذين لم يقوموا بتأكيد نيتهم للتسجيل في مدرستهم المحددة، فسيفقدون تنسيقهم ويلزم حينئٍذ التسجيالدراسي بالخر

 قبل بداية اليوم األول للدراسة.  
 

 التسجيل -4
يل طفلها بالمدرسة ويبدأ الطفل الحضور بالمدرسة الجديدة. أما األسر التي تقوم بتسجيل أطفالها دون إرسالهم إلى يتم تسجيل الطالب في إحدى المدارس بمجرد قيام األسرة بتسج

 وره بالصف!المدرسة، فإن ذلك يشكل خطًرا من ناحية إسقاط اسم طفلها من قائمة المدرسة تحت بند "متغيب".  تذكر أنه سيتم تسجيل الطالب فقط عند حض
 
 



 

 البحث -1
 .ابحث عن المدارس

 .قم بجوالت، والتحدث إلى أولياء األمور اآلخرين، ومقابلة ممثلي المدرسة
 .حدد ست مدارس ابتدائية وثالثًا ثانوية

 ديسمبر -نوفمبر 

 التقديم -2
 ".مركز تنسيق الطالب"قم بجمع جميع المستندات المطلوبة لتقديمها إلى 

 .المزيد من الخيارات لمعرفة" ورشة عمل تنسيق الطالب"قم بحضور 
 .22/1/2118لالقتراع عليها قبل تاريخ  SACقم بإكمال الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى موقع المدرسة أو 

 منتصف يناير -نوفمبر 

 التأكيد -3
 .قم بالحصول على خطاب تنسيق المدرسة الجديد
 .محددقم بتأكيد الحضور بالمدرسة الجديدة بحلول التاريخ ال

 .تقديم التماس في حالة الرغبة في االلتحاق بمدرسة أخرى
 .في حالة عدم الحضور، قم بإعالمهم بإخالء مكانك بالمدرسة

 منتصف أبريل -مارس 

 التسجيل -4
 .قم بالحضور إلى المدرسة في التاريخ المحدد للتسجيل

 .قم بحضور اليوم األول للمدرسة
 .المدرسةفي حالة عدم الحضور، قم بإعالم 

 اليوم األول للمدرسة -أغسطس 
 



 كيفية اختيار مدرسة لطفلك
السادس إلى الثاني عشر، ومن مرحلة  تضم خيارات مدرستك مصفوفة مكثفة من المدارس االبتدائية، واإلعدادية، ومن مرحلة روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن، ومن الصف

ن كيف تعرف المدرسة المناسبة الهتمامات طفلك، ومواهبه، واحتياجاته؟ روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني عشر، باإلضافة إلى المدارس الثانوية، والمدارس المستقلة. لك
ارك مصفوفة واسعة من العوامل لتحديد أفضل استكشف تلك األدوات واالستراتيجيات المفيدة أثناء التفكير في خياراتك. وتذكر أن هناك معياًرا واحًدا فقط يحدد اختيارك. ضع في اعتب

 ية لطفلك.قرار يتعلق بالرحلة التعليم
 
 ( تقييم طفلك1

جاتها يمثل الخطوة األولى نحو اختيار يعتبر طفلك فريًدا من نوعه ويتميز بالخصوصية ألقصى حد. إن فهم من يكون طفلك من ناحية كونه فرًدا فضالً عن تقييم احتياجاته / احتيا
ئية أم اجتماعية؟ وهل يتحدث لغة واحدة أم عدًدا من اللغات؟ هل لديه أي احتياجات أو رغبات مدرسة لطفلك. هل ينشأ طفلك في بيئات صغيرة أم كبيرة؟ هل شخصية طفلك انطوا

 خاصة؟ ُتعد كل تلك األسئلة هامة عند اختيار مدرسة لطفلك. 
 
 ( سجل النتائج المدرسية المتوازن2

 ة سنوًيا. يحتوي سجل النتائج على أهداف رئيسية للطالب والمدارس. وتشتمل على:يقدم "سجل النتائج المدرسية المتوازن" تقريًرا حول تطور المدرسة والتحسينات المستمر
 
 نتائج القراءة المدرسية•  
 معدالت الحضور، واإليقاف، واالنقطاع•  
 معدالت التخرج•  
 (CAHSEEنيا )رليفوبوالية كالثانوية معدالت النجاح في اختبار إتمام المرحلة ا•  
 والمجتمع اشتراك أولياء األمور•  
 إعادة تصنيف الطالب من متعلمي اللغة اإلنجليزية•  
 ز -استكمال مناهج أ •  
 الدورات التدريبية للمستوى المتقدم •  
 للكفاءة في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات SBACمعدالت اختبار •  
 المشاركة في المسار•  
 

-www.ousddata.org/balancedكل مدرسة من مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة على موقع الويب يمكن العثور على سجل النتائج المدرسية المتوازن ل
scorecards. 

 
 ( البحث عبر الويب3

 يشتمل كل موقع ويب للمقارنة بين المدارس على ميزات فريدة.
www.greatschools.org -  يشتمل هذا الموقع على تصنيفات تم إنشاؤها من ِقبلGreatschools.org كما يشتمل أيًضا على مراجعات تتم بشكل مباشر من أولياء األمور .
 وبقية أعضاء مجتمع المدارس.

 
 ( الزيارات المدرسية4

المناسبات واالجتماعات بالمدرسة، أو حضور بعض  بمجرد الوصول إلى مواصفات المدارس التي تهمك، اتصل بالمدرسة مباشرة وقم بترتيب اجتماع مع المدير، وتنظيم جولة 
 .www.ousd.org/page/323يمكن الحصول على جميع معلومات التواصل لجميع المدارس في هذا الدليل أو على الموقع المدرسية. 

 



 كيفية اختيار مدرسة لطفلك:

 زيارة مواقع المدرسة
مستنيرة، نشجع أولياء األمور على زيارة  تعتمد "خيارات التسجيل المفتوحة" على اختيارات أولياء األمور للمدارس المفضلة إلدارة التحاق آالف الطالب كل عام. والتخاذ اختيارات

 مواقع المدارس والبحث عن خياراتك.
المدارس المحتملة ومقارنتها إلضافتها إلى قائمتك المختصرة. تذكر أن زيارة مدرستك، والتعرف على المدير إليك بعض األسئلة التي قد تدور ببالك عند النظر في مجموعة من 

 لهامة والمفيدة جًدا التخاذ قراراتوالطاقم، والمشاركة في أي مؤسسة ألولياء األمور يمنحك أفضل فرصة للتعرف بعمق على المدرسة. وحيث إن هذا الكتيب يقدم بعض البيانات ا
ور المفتوحة" مستنيرة، فربما تكتشف وجود قليٍل من البرامج المعروفة الناجحة باإلضافة إلى مواقع المدرسة عندما تقوم بزيارة المدرسة شخصًيا. قم ب ترتيب زيارات أثناء أحداث "الدُّ

 التي تهمك. و"الجوالت المدرسية" في أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، أو حسب المواعيد التي تقررها المدارس
 

 غير مهم ال نعم مواصفات المدرسة
    هل المدرسة بالقرب من منزلي؟

    هل يمكنني الوصول إلى المدرسة باالعتماد على نفسي من خالل وسيلة تنقلي الحالية؟ 
    ؟ACو BARTهل يمكن الوصول إلى المدرسة بوسائل المواصالت العامة؟ وسائل المواصالت من نوعي 

    هل المدرسة نظيفة ومنظمة؟ هل ساحة اللعب آمنة؟
    أحب الجيران المحيطين بالمدرسة.

    هل تضم المدرسة شرائح طالبية متنوعة؟
    هل يمكن أن أصل للمدرسة في الوقت المحدد؟

    هل أشعر بالراحة مع حجم المدرسة أو حجراتها الدراسية؟
 غير مهم ال نعم العلوم األكاديمية

    قمت بمراجعة نتائج اختبار المدرسة.
    هل ترتفع درجات اختبارات المدرسة عبر السنوات القليلة الماضية؟

    تعرض المدرسة مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية أو العلوم األكاديمية.
    تضم المدرسة برنامًجا ثنائي اللغة / برنامج لغة مزدوجة.

 غير مهم ال نعم البرامج التكميلية
    تضم المدرسة برنامًجا أو أكثر من برامج ما بعد المدرسة.

    تعرض المدرسة الفنون المرئية.
    تعرض المدرسة الفنون التعبيرية.

    تعرض المدرسة برامج أنشطة رياضية.
    تعرض المدرسة فصول موسيقى أو برامج موسيقية.

    توجد بالمدرسة حديقة.
    بالمدرسة مكتبة.توجد 

    يوجد بالمدرسة مركز رعاية صحية.
    يملك الطالب وصوالً إلى أجهزة الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية.

 غير مهم ال نعم ثقافة المدرسة
    يتميز طاقم االستقبال للمدرسة بالترحاب.



    توجد مجموعات قوية من أولياء األمور.
    موحًدا.يرتدي الطالب زًيا 

    تعمل المدرسة برسالة ورؤية واضحتين.
    وأثناء زيارة المدرسة، يتسم الطالب باالحترام واالنتظام.

    تقود المدرسة قيادة قوية.
    تضم المدرسة طاقًما مستقًرا وقوًيا من المعلمين.

    تشعر باألمان والسالمة بالمدرسة.
    المجتمع. تتسم المدرسة بالسمعة الحسنة في
    اإلجمالي )إضافة إجابات نعم وال(

 
 

 خيارات المدارس المستقلة

 ما المدرسة المستقلة؟

وشأن المدارس المستقلة شأن جميع المدارس العامة األخرى إن المدارس المستقلة هي سلسلة مدارس عامة بدون مصاريف دراسية تخضع لنظم مختلفة عن المدارس الخاضعة للقطاع. 
لمستقلة اتفاقية )ميثاق( مع قطاع أوكالند التي ال يجوز لها تدريس المناهج الدينية أو انتهاك الحقوق المدنية ألي شخص خالل عمليات التعليم فيها. وتربط كل مدرسة من المدارس ا

ى فيها، أو والية كاليفورنيا التي تنص على الصفوف التي تحتوي عليها المدرسة وكيف يتسنى للمدرسة تقديم فرص التعلم لطالبها وكيف سُيجرللمدارس الموحدة، أو المقاطعة التي تقع 
مدرسة ولذلك يختلف في بعض ل التقييم نجاح المدرسة. وتشتمل كل مدرسة من المدارس المستقلة على مجلس إدارة منتخب يدير شؤونها ويتحمل المسؤولية التامة لما يحدث داخ

. وفي الوقت الحالي، يحضر ما يزيد عن األحيان المنهج الدراسي، ومكونات الفصل الدراسي، وغيرها من أنشطة المدرسة قليالً عن مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة التقليدية
 .مدرسة مستقلة معتمدة بواسطة قطاع أوكالند للمدارس الموحدة 72ألف طالب  00

 كيف يمكنني معرفة المزيد من خيارات المدارس المستقلة؟ 

ور المفتوحة، أو الجلسات اإلعالمية، أو غيرها من الفرص التي تمكنك من معرفة المزيد حول برن امجهم. وإذا كنت تفكر بااللتحاق تستضيف معظم المدارس المستقلة فرص الدُّ
وقم بإجراء حوار مع قادتها، وطالبها، وأولياء أمورهم؛ وراجع وثيقة الميثاق. وتستطيع معرفة المزيد من المعلومات أيًضا بتصفح بمدرسة مستقلة، فحاول زيارتها أثناء اجتماعها، 

قطاع أوكالند للمدارس الموحدة س المستقلة بالموقع اإللكتروني لكل مدرسة من المدارس المستقلة. وللمزيد من المعلومات حول مراقبة المدارس المستقلة، ُيرجى االتصال بمكتب المدار
يقوم بإدارة عملية التسجيل أو القبول في  ال. ُيرجى االنتباه إلى أن مكتب المدارس المستقلة www.ousdcharters.netأو زيارة موقع الويب  0222-928( 001على الرقم )

 المدارس المستقلة.

 كيف أتمكن من إلحاق طفلي بإحدى المدارس المستقلة؟

يجب وتلحق الطالب في أوقات مماثلة. ن عدم ارتباط المدارس المستقلة بأوكالند بعملية تسجيل الخيارات بقطاع أوكالند للمدارس الموحدة، إال أنها تقبل عادًة طلبات القبول بالرغم م
ال يقبل مكتب تنسيق  فة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم.على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعر

، والمواعيد النهائية بين كل مدرسة مستقلة الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة. حيث تختلف متطلبات القبول، وإجراءات التسجيل
 وأخرى.

. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرًة للحصول 02-6102فيما يلي قائمة بجميع المدارس المستقلة في أوكالند، باإلضافة إلى المواعيد النهائية لتقديم الطلبات إليها بالنسبة للعام الدراسي 
على معلومات حول كيفية التقديم.



Achieve Academy )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس( 
0211 69th Ave., 94601 

814-2441 
worldandachieveacademies.org 

 .6102يناير،  68الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
American Indian Public High School )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 

242 Grand Avenue, 94619 
496-2111 

www.aimschools.org 
 .6102فبراير،  0آخر موعد لتقديم الطلبات: 

American Indian Public Charter School II  من روضة األطفال حتى الصف(
 الثامن(

020 06th Street, 94607 
496-2111 

www.aimschools.org 
 .6102فبراير،  0آخر موعد لتقديم الطلبات: 

American Indian Public Charter School  من الصف السادس حتى الصف(
 الثامن(

020 06th Street, 94607 
496-2111 

www.aimschools.org 
 .6102فبراير،  0آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Downtown Charter Academy )من الصف السادس حتى الصف الثامن( 
710 06th Street, 94607 
988-4912 

www.amps-ca.schoolloop.com 
 .6102فبراير،  06آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Oakland Charter Academy )من الصف السادس حتى الصف الثامن( 
4600 Foothill Boulevard, 94601 

200-1041 
www.amps-ca.schoolloop.com 

 6100فبراير،  07آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Oakland Charter High )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 

740 06th Street, 94607 
987-9211 

www.amps-ca.schoolloop.com 
 .6102فبراير،  06آخر موعد لتقديم الطلبات: 

ARISE )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 
7710 06th Street, 94601 

472-0492 
www.arisehighschool.org 

 .6102مارس،  0لطلبات: آخر موعد لتقديم ا
ASCEND )من روضة األطفال إلى الصف الثامن( 

7218 East 12th Street, 94601 
472-0492 

www.efcps.org/our-schools/ascend 
 .6102يناير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Aspire Berkley Maynard )من روضة األطفال إلى الصف الثامن( 
2611 San Pablo Avenue, 94608 

209-6811 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-

berkley-maynard-academy 
 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 

Aspire College Academy )من روضة األطفال إلى الصف الخامس( 

9171 Atherton Street, 94605 
026-9171 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
college-academy 

 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Aspire ERES Academy )من روضة األطفال إلى الصف الثامن( 

0872 Courtland Avenue, 94601 
472-8221 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
eres-academy 

 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Aspire Golden State College Prep )من الصف السادس إلى الصف الثامن( 

0118 22th Avenue, 94621 
026-9171 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
golden-state-college-preparatory-academy 

 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Aspire Lionel Wilson College Prep )من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر( 

411 010th Avenue, 94603 
029-7010 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
lionel-wilson-preparatory-academy 

 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Aspire Monarch )من روضة األطفال إلى الصف الخامس( 

0440 010st Avenue, 94603 
029-7010 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
monarch-academy 
 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Aspire Triumph Technology )من روضة األطفال إلى الصف الخامس( 
7611 26nd Avenue, 94605 

279-8440 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-

technology-charter-academy 
 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Bay Area Technology )من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر( 
9600 Fontaine Street, 94605 

796-8876 
www.baytechschool.org 

 6102فبراير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Castlemont Junior Academy )الصف السادس( 

9210 MacArthur Blvd, 94605 
402-2811 

www.cctschools.org 
 آخر موعد لتقديم الطلبات: اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

Castlemont Primary Academy )من روضة األطفال إلى الصف األول( 
9210 MacArthur Blvd, 94605 

402-2811 
www.cctschools.org 

 آخر موعد لتقديم الطلبات: اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

 

Civicorps  عاًما( 22إلى  11)من عمر 
010 Myrtle St, 94607 
227-0260 

www.cvcorps.org 



 يتم قبول الطلبات بصورة مستمرة
Community School for Creative Education  من روضة األطفال إلى الصف(

 الثامن(
6000 International Boulevard, 94606 

292-4070 
www.communityschoolforcreativeeducation.org 

 .6102فبراير،  06آخر موعد لتقديم الطلبات: 
The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts (COVA من روضة األطفال( )

 حتى الصف الثامن(
7911 Mountain Boulevard, 94619 

070-1001 
www.covaconservatory.org 

 6100ديسمبر،  0آخر موعد لتقديم الطلبات: 
The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts High(COVAH من( )

 الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
7911 Mountain Boulevard, 94619 

070-1001 
www.covaconservatory.org 

 6100، ديسمبر 0آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Cox Academy )من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس( 

8921 Sunnyside Street, 94611 
029-2872 

www.efcps.org/cox-academy 
 .6102يناير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 

East Bay Innovation )من الصف السادس حتى الصف السابع( 
7411 Malcom Avenue, 94605 

022-8002 
www.eastbayia.org 
 6102فبراير،  08آخر موعد لتقديم الطلبات: 

East Oakland Leadership )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 
6204 Seminary Avenue, 94605 

026-0679 
www.eolaistheway.com 

 آخر موعد لتقديم الطلبات: اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات
Envision Academy )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 

0000 Webster Street, 94612 
082-9810 

www.envisionacademy.org 
 6102يناير،  02آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Epic Charter Academy )الصف السادس( 
0006 68th Avenue, 94601 

298-6170 
www.efcps.org/epic 

 .6102يناير،  68 آخر موعد لتقديم الطلبات:
Francophone Charter School of Oakland  من روضة األطفال االنتقالية حتى(

 الصف الثالث(
8272 Lawlor St, 94605 

784-4001 
www.francophoneschool.wordpress.com 

 6102فبراير،  64آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 

 

KIPP Bridge )من الصف الخامس حتى الصف الثامن( 
880 04th Street, 94607 

924-2600 
www.kippbayarea.org/schools/bridge 

 6102يناير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Lazear )من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن( 

964 68th Avenue, 94601 
298-6111 

www.efcps.org/lazear-charter-academy 
 .6102يناير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Learning Without Limits )من روضة األطفال حتى الصف الخامس( 
6170 41th Avenue, 94601 

928-0696 
www.efcps.org/learning-without-limits 

 .6102يناير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 
Lighthouse Community )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 

444 Hegenberger, 94621 
026-9960 

www.lighthousecharter.org 
 6102يناير،  66آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Lighthouse Community )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 
444 Hegenberger Road, 94621 
026-9910 

www.lighthousecharter.org 
 6102يناير،  66آخر موعد لتقديم الطلبات: 

LPS Oakland R&D )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 
9210 MacArthur Boulevard, 94605 

277-1201 
www.leadps.org/oakland 

 6102فبراير،  62آخر موعد لتقديم الطلبات: 
North Oakland Community )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 

0111 46nd Street, 94608 
200-1041 

www.noccs.org 
 6102فبراير،  08لتقديم الطلبات:   آخر موعد

Oakland Military Institute )من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر( 
7922 Lusk Street, 94608 

084-7811 
www.oakmil.org 

 آخر موعد لتقديم الطلبات: قبول الطلبات مستمر
Oakland Unity High )من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر( 

2179 Brann Street, 94605 
270-2021 

www.unityhigh.org 
 .6102مارس،  0آخر موعد لتقديم الطلبات: 

Oakland Unity Middle )من الصف السادس حتى الصف الثامن( 
2179 Brann Street, 94605 

270-2021 
www.unitymiddle.org 

 6102فبراير،  68آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 

 

Oakland School for the Arts (OSA)من الصف السادس حتى الثاني عشر( ) 
071 09th Street, 94612 
927-9911 

www.oakarts.org 



 6102فبراير،  07؛ و6102يناير،  67الختبار  6100ديسمبر،  09آخر موعد لتقديم الطلبات: 
 6102مارس،  0الختبار 

Roses in Concrete )من روضة األطفال إلى الصف الثاني، والصف الرابع( 
4000 Steele Street, 94619 

289-7284 
www.rosesinconcrete.org 

 6102يناير،  70آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 

 

Urban Montessori )من روضة األطفال إلى الصف الثامن( 
0969 Brann Street, 94619 

946-0090 

www.urbanmontessori.org 
 آخر موعد لتقديم الطلبات: اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

Vincent Academy )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس( 
6010 Chestnut Street, 94607 

406-6011 
www.vincentacademy.org 

 6102يناير،  00آخر موعد لتقديم الطلبات: 
 

Yu Ming )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 
0192 Alcatraz Avenue, 94608 

406-6127 
www.yumingschool.org 

 6102فبراير،  67آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 



 نظرة عامة حول التعليم في الطفولة المبكرة
طفٍل في برامج ما قبل المدرسة وما بعدها. يقدم البرنامج الخاص بنا مجموعة  0211تقدم برامج "التعليم في الطفولة المبكرة" في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة خدمات ألكثر من 

 متنوعة من الشرائح إثنية، وعرقية، وثقافية، ولغوية من سكان أوكالند األثرياء.
 

العائلة. حدد "قسم  وقًعا في شتى أنحاء المدينة.  تشتمل البرامج على فصلين بيوم جزئي وكامل. يتم تقديم الخدمات بجدول رسوم بمقياس متغير، على أساس دخلم 71نشغل أكثر من 
قع المدارس االبتدائية بينما يوجد بعضها اآلخر في "مراكز كاليفورنيا إلدارة تطوير المهارات التعليمية لألطفال" اإلرشادات المتعلقة باألسعار والدخل.  يعمل بعض برامجنا في موا

 تنمية الطفل" المستقلة، بينما يوجد العديد من الصفوف الدراسية.
 

عهم من الناحية التنموية، دراسي يتناسب ميعمل برنامج "التعليم في الطفولة المبكرة" على تأهيل األطفال للنجاح في مرحلة الروضة وما بعدها، وذلك من خالل تزويد الطالب بمنهج 
اللياقة البدنية، والتطور االجتماعي/العاطفي، كما أنه والثقافية، واللغوية. كما يتضمن المنهج الدراسي إرشادات تتعلق بالتعليم المبكر للقراءة والكتابة، والرياضيات، والعلوم، والفنون، و

دفنا هو إيالء كل طفل اهتماًما فردًيا ضرورًيا في السنوات األولى من عمره باإلضافة إلى منهج دراسي مشترك وآمن متأصل في "مؤسسات تعليم ما قبل المدرسة بكاليفورنيا". وه
 وبيئة مواتية يتطور خاللها الطالب.

 
 :2117- 2112متطلبات االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة للعام الدراسي 

 أو قبله. 6102سبتمبر  0سنوات بحلول  7يجب أن يكون عمر الطالب • 
 يجب تأهيل األطفال للتعامل بشكل سليم مع دورات المياه.• 
 ة المطلوبة.يجب أن تستوفي األسر معايير الكفاءة واالحتياجات أدناه، كما يجب أن تقوم كل أسرة تقدمت بطلب تسجيل بإرسال "جميع" المستندات الورقي• 
 المحدد للدخول أدناه: يجب أن يقع الدخل اإلجمالي لألسرة في إطار السقف• 
 

 الدخل السنوي لألسرة الدخل الشهري لألسرة حجم األسرة

 دوالًرا أمريكًيا   78782 دوالًرا أمريكًيا 7697 6 – 0

 دوالًرا أمريكًيا 46602 دوالًرا أمريكًيا 7009 7

 دوالًرا أمريكًيا 42982 دوالرات أمريكية 7819 4

 دوالرات أمريكية 04419 دوالًرا أمريكًيا 4074 0

 دوالرات أمريكية 20819 دوالًرا أمريكًيا 0008 2

 دوالًرا أمريكًيا 27706 دوالًرا أمريكًيا 0622 2

 دوالًرا أمريكًيا 24269 دوالًرا أمريكًيا 0784 9

 دوالًرا أمريكًيا 22076 دوالًرا أمريكًيا 0000 8

 دوالًرا أمريكًيا 22072 دوالًرا أمريكًيا 0269 01

 دوالًرا أمريكًيا 29841 دوالًرا أمريكًيا 0240 00

 دوالًرا أمريكًيا 21702 دوالًرا أمريكًيا 0927 06
 

 عملية التسجيل
 تبدأ جميع األسر في عملية التسجيل عن طريق ملء نموذج األهلية وإرساله. تتوفر طلبات األهلية في:

 
 (ECEمكتب التأهيل والتسجيل )

742 Grand Avenue, Room A, Oakland, CA 94610 
211-273-1251 or 510-434-5232 x1590 

 
 عملية التسجيل

 يقوم أولياء األمور أو األوصياء بإكمال طلب تأهيل في مكتب التأهيل والتسجيل.: 1الخطوة 
 يقوم طاقم "مكتب التأهيل والتسجيل" بإجراء مقابلة قصيرة ودقيقة.: 2الخطوة 
 حزمة التسجيل ويتم تحديد تاريخ للتسجيل. يتم منح األسرة: 3الخطوة 

 

 (PECالتسجيل في برامج األطفال االستثنائيين )
ساعات مقررة سلًفا قبل المدرسة للطالب الذي  7بالشراكة مع برامج األطفال االستثنائيين في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، يتم حجز المواقع الشاغرة في الفصول المدرسية لفترة • 

 يحتاجون خدمات خاصة.
ين ومركز التشخيص ما قبل الروضة بمدينة لتحديد األهلية وااللتحاق لخدمات برامج األطفال االستثنائيين، يجب أن تقوم األسر بالتواصل مع مركز تشخيص برامج األطفال االستثنائي• 

 .24th Avenue, Oakland, CA 94605, 510-729-7771 7001"بربانك" على العنوان التالي: 
 ( من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة.SPROUTحتى األسر التي تم قبولها في برنامج األطفال االستثنائيين، يجب أن تقوم بإتمام عملية الحصول على شهادة براعم )• 



 الشهادة
لتزاًما بلوائح الدولة التي تحكم برامج ما قبل للتأهل لخدمات ُعمر ما قبل المدرسة أو ُعمر االلتحاق بالمدرسة، يجب أن تقوم كل أسرة بإكمال عملية الحصول على الشهادة التي تتطلب ا

( لقطاع أوكالند للمدارس SPROUTلمعروضة من خالل برنامج براعم )المدرسة المرخصة. يوضح المخطط أدناه الشهادات التي يجب الحصول عليها لكل نوع من البرامج ا
 الموحدة.

 

 المستندات الصحية الحاجة للخدمات األهلية نوع البرنامج

 � � � يوم كامل قبل المدرسة

 �  � ساعات قبل المدرسة 7

  � � برنامج ُعمر المدرسة

مراكز التعليم في الطفولة المبكرة
 

ACORN WOODLAND 
0160 90st Avenue, 94621 
 0882-270هاتف: 

 
ALLENDALE 

7221 Penniman Avenue, Room 1, 94619 
 6906-070هاتف: 

 
ARROYO VIEJO 

0980 29th Avenue, 94621 
 هاتف: ُيحدد الحًقا

 
BELLA VISTA 

6401 01th Avenue, 94606 
 6919-070هاتف: 

 
BRIDGES ACADEMY 

0760 07rd Avenue 94601 
 7922-070هاتف: 

 
BROOKFIELD 

410 Jones Avenue, 94603 
 7760-278هاتف: 

 
BURBANK 

7001 24th Avenue, 94605 
 2220-268هاتف: 

 
CENTRO INFANTIL 

6221 E 16th Street, 94601 
 6916-070هاتف: 

 
COMMUNITY UNITED (CUES) 

2210 International Boulevard, 94621 
 6920-278هاتف: 

 
COX 
8921 Sunnyside Street, 94603 
 2281-268هاتف: 

 
EMERSON 

4910 Lawton Avenue, 94609 
 2221-204هاتف: 

 
FRUITVALE 

7611 Boston Avenue, 94602 
 6960-070هاتف: 

 
GARFIELD 

0241 66nd Avenue, 94606 
 6902-070هاتف: 

 
HARRIET TUBMAN 

911 77rd Street, 94608 
 2981-204هاتف: 

 
HIGHLAND 

0766 92th Avenue, 94621 
 9604-272هاتف: 

 
HINTIL KUU CA 

00901 Campus Drive, 94619 
 9411-070هاتف: 

 
HOWARD 

9200 Fontaine Street, 94605 
 7626-278هاتف: 

 
INTERNATIONAL 

6960 International Blvd., 94601 
 6164-620فاكس:  2622-076هاتف: 

 
JEFFERSON 

0820 41th Avenue, 94601 
 7920-070هاتف: 

 
LAUREL 

7960 California Street, 94619 
 2662-070هاتف: 

 
LOCKWOOD 

0060 28th Avenue, 94621 
 6994-278هاتف: 

 
MANZANITA 

6209 Grande Vista, 94601 
 6914-070هاتف: 

 
MARTIN LUTHER KING, JR. 

821 01th Street, 94607 
 7786-924هاتف: 

 
 
 
 

PLACE @ PRESCOTT 
861 Campbell Street, 94607 



 7777-924هاتف: 
 

SANKOFA 
090 20st Street, 94609 

 2200-204هاتف: 
 

STONEHURST 
810 010th Avenue, 94603 

 7796-278هاتف: 

UNITED NATION 
0160 4th Avenue, 94606 
 9622-627هاتف: 

 
YUK YAU 

680 01th Street, 94607 
 2220-924هاتف: 

 
 

 مرحلة رياض األطفال االنتقالية
م من خالل نظام التعليم العام في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة.  سيتم إلحاق الطالب المؤهلين لمرحلة روضة األطفال ُتعد "مرحلة روضة األطفال االنتقالية" صًفا مدته يوم كامل ُيقدَّ

. تتوفر برامج روضة األطفال االنتقالية في كل 6109 - 6102، وسيستمرون به في العام الدراسي 6102 - 6102االنتقالية في برنامج روضة األطفال االنتقالية للعام الدراسي 
 .◊المدارس االبتدائية تقريًبا

 

 ؟(TKاالنتقالية )ما مرحلة روضة األطفال 
عامين. والمعلمون في تلك المرحلة معتمدون هي مرحلة تم ابتكارها الستيفاء احتياجات األطفال ذوي األعمار أربع وخمس سنوات، كما أنها التجربة األولى لروضة األطفال التي تدوم ل

فورنيا األساسية لمرحلة روضة األطفال"، ترتكز اإلرشادات على جميع مجاالت تطوير وحاصلون على تدريب متخصص في تعليم األطفال الصغار. وبالتوازي مع "معايير كالي
جرات الدراسة في روضة األطفال االنتقالية الطفل، بما في ذلك الجوانب االجتماعية والعاطفية، وأساسيات القراءة والكتابة والحساب، والمهارات الحركية الكبرى والدقيقة. تعتبر ح

 لم فيها األطفال من خالل اإلرشادات الفردية وفي مجموعات صغيرة بطريقة عملية ومن خالل األلعاب.بيئات تنشئة يتع
 

 كيف أقوم بالتقديم؟
يشارك أولياء أمور طالب روضة األطفال االنتقالية فيما بعد في عملية قرعة "خيارات التسجيل المفتوح" مثل الطالب المنتظمين. قم 
بإرسال الطلب العادي وأي مستندات مطلوبة ألي مدرسة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة أو "مركز تنسيق الطالب" قبل موعد 

لمستندات المطلوبة للتقديم ثالثة أدلة على اإلقامة وشهادة ميالد الطفل، باإلضافة إلى هويتك الشخصية. التسليم النهائي. تشمل ا
 سيكون دليل التطعيم مطلوًبا عند التسجيل. 

 
للمزيد من المعلومات حول برامج روضة األطفال االنتقالية، ُيرجى زيارة موقع الويب 

www.ousd.org/transitionalkindergarten . يمكن طرح األسئلة الخاصة ببرامج روضة األطفال االنتقالية على مركز
 .0211-627( 001تنسيق الطالب على الرقم )

 
تتوفر مرحلة روضة األطفال االنتقالية في جميع المواقع، باستثناء بضعة مواقع محدودة بمساحتها الفعلية. بالنسبة لطالب روضة  ◊

يمين في تلك األحياء، يرجى اختيار المدارس القريبة من خالل برامج روضة األطفال االنتقالية األطفال االنتقالية المؤهلين والمق
 المتوفرة. والمدارس االستثنائية هي:

 
 •Cleveland Elementary 
 •Hillcrest K-8 

 •Joaquin Miller Elementary 
 •Kaiser Elementary 
 •Peralta Elementary 
 •Redwood Heights Elementary 
 •ACORN Woodland ES 
 •Think College Now Elementary 
  •nternational Community School  
  •habot Elementary 

 •Crocker Highlands Elementary 

يعتبر الطالب الذين يبلغ 
سنوات في  2عمرهم 

سبتمبر  2الفترة ما بين 
 2112ديسمبر،  2و

 مؤهلين لبرنامج
مرحلة روضة األطفال 

 االنتقالية.
(TK).
 



 مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس
ACORN WOODLAND  من روضة األطفال إلى(

 ◊الصف الخامس(

5201 15st Avenue, 94621 
 3339-936فاكس:  3333-936هاتف: 

ALLENDALE  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

3962 Penniman Avenue, 94619 
 0151-131فاكس:  0150-131هاتف: 

BELLA VISTA  من روضة األطفال االنتقالية إلى(
 الصف الخامس(

5201 East 28th Street, 94610 
 3601-339فاكس:  3622-339هاتف: 

في ميلروز )من روضة األطفال  BRIDGESأكاديمية 
 االنتقالية إلى الصف الخامس(

5301 13rd Avenue, 94601 
 3161-131فاكس:  3169-131هاتف: 

BROOKFIELD  من روضة األطفال االنتقالية إلى(
 الصف الخامس(

325 Jones Avenue, 94603 
 3353-936فاكس:  3352-936هاتف: 

BURCKHALTER  من روضة األطفال االنتقالية إلى(
 الصف الخامس(

3663 Burckhalter Avenue, 94605 
 6623-606: فاكس 6622-606هاتف: 

CARL MUNCK  من روضة األطفال االنتقالية إلى(
 الصف الخامس(

55622 Campus Drive, 94619 
 3602-135فاكس:  3622-135هاتف: 

CHABOT )من روضة األطفال إلى الصف الخامس( ◊ 
9919 Chabot Road, 94618 
 3531-913فاكس:  3113-913هاتف: 

CLEVELAND  من روضة األطفال إلى الصف(
 ◊الخامس(

631 Cleveland Street, 94606 
 3923-163فاكس:  3922-163هاتف: 

COMMUNITY UNITED  من روضة األطفال(
 االنتقالية إلى الصف الخامس(

9625 International Boulevard, 94621 
 0113-936فاكس:  0112-936هاتف: 

CROCKER HIGHLANDS إلى  )من روضة األطفال
 ◊ الصف الخامس(

101 Midcrest Road, 94610 
 1621-315فاكس:  1622-315هاتف: 

EAST OAKLAND PRIDE  من روضة األطفال(
 االنتقالية إلى الصف الخامس(

1222 Birch Street, 94621 
 1002-939فاكس:  1056-939هاتف: 

EMERSON  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

3123 Lawton Avenue, 94609 
 6392-913فاكس:  6363-913هاتف: 

)من روضة األطفال االنتقالية  ENCOMPASSأكاديمية 
 إلى الصف الخامس(

5201 15st Avenue, 94621 
 3310-936فاكس:  3312-936هاتف: 

ESPERANZA  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(
52351 E Street, 94603 
 3362-936فاكس:  3396-936هاتف: 

FRANKLIN  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

651 Foothill Boulevard, 94606 
 3311-163فاكس:  3313-163هاتف: 

 FRED T. KOREMATSUأكاديمية 
DISCOVERY  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(

 الخامس(

52351 E Street, 94603 
 3312-936س: فاك 3366-936هاتف: 

FRUITVALE  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس( 

3022 Boston Avenue, 94602 
 0133-131فاكس:  0132-131هاتف: 

FUTURES  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

9625 International Boulevard, 94621 
 6261-939فاكس:  2102-939هاتف: 

GARFIELD  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

5932 00nd Avenue, 94606 
 0195-131فاكس:  0192-131هاتف: 

GLENVIEW  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

3051 La Cresta Avenue, 94602 
 9991-135فاكس:  9966-135هاتف: 

GLOBAL FAMILY لى )من روضة األطفال االنتقالية إ
 الصف الخامس(

0231 32th Avenue, 94601 
 3362-139فاكس:  5012-166هاتف: 

GRASS VALLEY  من روضة األطفال االنتقالية إلى(
 الصف الخامس(

3602 Dunkirk Avenue, 94605 
 3911-939فاكس:  3913-939هاتف: 

GREENLEAF  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الثامن(
9301 East 17th Street, 94621 
 5355-939فاكس:  5322-939هاتف: 

HILLCREST )من روضة األطفال إلى الصف الثامن(◊ 
32 Marguerite Drive, 94618 

 5233-611فاكس:  5062-166هاتف: 
HOOVER  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(

 الخامس(
162 Brockhurst Street, 94608 

 3159-913فاكس:  5622-166هاتف: 
HORACE MANN  من روضة األطفال االنتقالية إلى(

 الصف الخامس(
1000 Ygnacio Avenue, 94601 
 5311-131فاكس:  5392-166هاتف: 

HOWARD  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

1611 Fontaine Street, 94605 
 3039-936فاكس:  3033-936هاتف: 

INTERNATIONAL COMMUNITY  من روضة(
 ◊ األطفال إلى الصف الخامس(

0101 International Blvd, 94601 
 1393-130فاكس:  1322-130هاتف: 

JOAQUIN MILLER  من روضة األطفال إلى الصف(
 ◊الخامس(

1101 Ascot Drive, 94611 
 9996-135فاكس:  9911-135هاتف: 

KAISER )من روضة األطفال إلى الصف الخامس( ◊ 
01 South Hill Court, 94618 

 3623-136فاكس:  3622-136هاتف: 
LA ESCUELITA  من روضة األطفال االنتقالية إلى(

 الصف الخامس(
5212 Second Avenue, 94606 
 6693-163فاكس:  6690-163هاتف: 

LAFAYETTE  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

5622 Market Street, 94607 
 6630-163فاكس:  6663-163هاتف: 

LAUREL  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

3612 Brown Avenue, 94619 

 9601-135فاكس:  9191-135هاتف: 
LINCOLN  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(

 الخامس(
001 55th Street, 94607 

 3361-163فاكس:  3360-163هاتف: 
MADISON PARK LOWER CAMPUS،  ُعرفت
سابًقا باسم )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف 

 الخامس(
362 El Paseo Drive, 94603 

 6602-939فاكس:  6656-939هاتف: 
MANZANITA COMMUNITY SCHOOL  من(

 روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(
0326 East 27th Street, 94601 
 0101-131فاكس:  0100-131هاتف: 

MANZANITA SEED  من روضة األطفال االنتقالية(
 إلى الصف الخامس(

0326 East 27th Street, 94601 
 0133-131فاكس:  0130-131هاتف: 

MARKHAM  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

6002 Krause Avenue, 94605 
 3029-936فاكس:  3020-936هاتف: 

MARTIN LUTHER KING, JR من روضة( .
 األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(

692 52th Street, 94607 
 3311-163فاكس:  3315-163هاتف: 

)من روضة  MELROSE LEADERSHIPأكاديمية 
 األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(

632 Fleming Avenue, 94619 
 3133-131فاكس:  3130-131هاتف 

MONTCLAIR لى الصف )من روضة األطفال االنتقالية إ
 الخامس(

5616 Mountain Boulevard, 94611 
 9521-336فاكس:  9522-336هاتف 

)من روضة األطفال  NEW HIGHLANDأكاديمية 
 االنتقالية إلى الصف الخامس(

1105 A Street, 94621 
 6601-606فاكس:  6603-606هاتف: 

PARKER  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 السابع(
6606 Ney Avenue, 94605 
 5336-166فاكس:  5332-166هاتف: 

PERALTA )من روضة األطفال إلى الصف الخامس(◊ 
392 93rd Street, 94609 

 6310-913فاكس:  6391-913هاتف: 
PIEDMONT AVENUE  من روضة األطفال االنتقالية(

 إلى الصف الخامس(
3353 Piedmont Avenue, 94611 
 6326-913فاكس:  6366-913هاتف: 

PLACE @ PRESCOTT  من روضة األطفال(
 االنتقالية إلى الصف الخامس(

602 Campbell Street, 94607 
 3336-163فاكس:  3333-163هاتف: 

)من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف  REACHأكاديمية 
 الخامس(

6192 Sunnyside Street, 94603 
 6666-606فاكس:  6661-606هاتف: 

REDWOOD HEIGHTS  من روضة األطفال إلى(
 ◊الصف الخامس(

3325 36th Avenue, 94619 
 9959-135فاكس:  9933-135هاتف: 
RISE )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس( 
1105 A Street, 94621 
 6633-606فاكس:  6630-606هاتف: 

SANKOFA  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الثامن(

115 95st Street, 94609 



 5956-166فاكس:  6616-913هاتف: 
SEQUOIA  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(

 الخامس(
3632 Lincoln Avenue, 94602 
 9955-135فاكس:  9969-135هاتف: 

THINK COLLEGE NOW  من روضة األطفال إلى(
 ◊الصف الخامس(

0101 International Boulevard, 94601 
 1115-130فاكس:  1122-130هاتف: 

THORNHILL  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الخامس(

1112 Thornhill Drive, 94611 
 9125-336فاكس:  9122-336هاتف: 

 
ُيرجى الرجوع إلى قائمة المدارس االستثنائية  ◊

. 52لروضة األطفال االنتقالية في الصفحة رقم 



ACORN Woodland Elementary 

5201 15st Avenue, 94621  |  639-3344  |  www.ousd.org/awe 
 66|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
 00في مجمع تعليمي يعد مثاالً للتحف الفنية بتكلفة  AWE( بتميزها في كاليفورنيا، وهي غنية بالتنوع الموجود فيها. تقع AWEاالبتدائية ) Acorn Woodlandتتفرد مدرسة 

ية، وغرفة لموارد المعلمين، ومركز مليون دوالر، يتميز باحتوائه على مكتبة عامة جديدة لالستخدام المشترك، وحديقة مدرسية، وغرف دراسية للعلوم، ومساحة للقاءات المجتمع
والخطابة، ومالعب واسعة، ومنطقة خارجية للعلوم، باإلضافة إلى مسرح مدرج. وقد ُخصصت هذه الموارد لدعم رؤيتنا في إرشادي، وفصول تقوية في القراءة، وغرف للموارد 

. فنقدم ألولياء Acorn Woodlandطالبنا في  تطوير العلماء الذين يتمتعون بالمهارات واإلصرار على المواصلة حتى مراحل التعليم العالية. كما نقدم أيًضا خدماتنا المميزة لعائالت
ي للمهارات يختص بالمهارات القيادية لدى األمور ورش العمل التي تركز على مساعدة العائالت على فهم كيفية توفير أفضل دعم ألطفالها في مراحل التعليم. ولدينا أيًضا برنامج قو

. نؤمن بأن منح األطفال واألسر السالمة الفكرية والصحة Acorn Woodlandثرين في مجتمع أولياء األمور حيث يتلقى أولياء األمور فيه تدريًبا لمعرفة كيف يصبحون قادة مؤ
من برامج أولياء األمور التي نقدمها. ونقدم أيًضا  البدنية يعد أمًرا في غاية األهمية لتحقيق النجاح األكاديمي، وقد حثنا هذا االعتقاد على التركيز على سالمة األسر وصحتها في العديد

هذا البرنامج. وفضالً عن ذلك، نقدم ألسرنا فرًصا للحفاظ على اللياقة البدنية مثل  Champions for Changeصوالً لتعليم الطبخ واألكل الصحيين، حيث ترعى شريكتنا مؤسسة ف
 االبتدائية. Acorn Woodlandفصول زومبا بقيادة أولياء األمور، والمشي صباًحا في مضمار مدرسة 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  لن يكون ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

: مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم

 قمصان بولو بلون الغابات الخضراء وسراويل باللون الكاكي وصف الزي الموحد للمدرسة
 

 م 5:22ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

داخل الحرم أو برامج ما بعد المدرسة 
 بالقرب منه

 مساء   6حتى  5:22سنوات تتم إقامتها من  08 - 6نعم، عمر 
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

كوليسيوم "، ومحطة 56و 52رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" بارت

 
 %67: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 697إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

60% 
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

Allendale Elementary 



6662 Penniman Avenue, 94619  |  535-2812 

www.ousd.org/allendale 
 66|  كود الخيارات   525كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
ن الطالب من النجاح في حياتهم على المستوى Allendaleتمثل مدرسة  االجتماعي، والعاطفي، واألكاديمي. كما  مجتمًعا مدرسًيا يرفع توقعات جميع الطالب عالًيا ويوفر دعًما يمكِّ

ا بتنفيذ برنامج متوازن لمهارات القراءة والكتابة يمثل الحرم اآلمن والمفعم بالترحاب مكاًنا مثالًيا يعمل فيه المعلمون على تدريس منهج أكاديمي دقيق لجميع الطالب.  وقد قامت مدرستن
 يركز على ورشة عمل "القارئ والكاتب".

 
جلسات صباحية ومسائية : برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية ما قبل روضة األطفالبرنامج 

 لنصف اليوم
عبارة عن  Allendaleالزي المدرسي الموحد في مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

وتبيع . قمصان لونها كستنائي أو عنابي وبنطلونات باللون الكاكي
وطويلة مطرزة باسم المدرسة قمصان بولو ذات أكمام قصيرة 

ا قمصان ا مطرزة . المدرسة وشعار النمر كما تبيع المدرسة أيض 
اب وبنطلونات، وتنانير،  ذات أكمام طويلة بغطاء رأس وسحَّ

 .وبنطلونات قصيرة باللون الكاكي

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

الحرم أو برامج ما بعد المدرسة داخل 
 بالقرب منه

، وكالتنا الشريكة محلي ا، رعاية Higher Groundتوفر مؤسسة 
لفترة ما بعد المدرسة للطالب في صفوف روضة األطفال حتى 

مساء  في  6الصف الخامس من نهاية يوم المدرسة حتى الساعة 
ا مركز . جميع أيام الحصص المدرسية  Allendaleكما يوفر أيض 

Recreation Center  خدمات الرعاية لفترة ما بعد المدرسة
للطالب في صفوف روضة األطفال حتى الصف الخامس من 

مساء  في جميع أيام الحصص  6نهاية يوم المدرسة حتى الساعة 
 .المدرسية

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 يوجدال 

 622، و625، و25و 05أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %76: معدل قبول الخيار األول

 %78: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 696إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

50% 
 %8: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %00 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Bella Vista Elementary 

5201 E 28th Street, 94610  |  436-4900 
www.ousd.org/bellavista 

 61|  كود الخيارات   520كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
طالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف  122بأوكالند. وتخدم مدرستنا حوالي  Bella Vistaاالبتدائية في حي  Bella Vista Elementaryتقع مدرسة 

 Bellaلغة يتم تمثيلها في مدرسة  02الخامس. ونحن نحتفي بتنوع هيئتنا الطالبية: حيث يتحدث أكثر من نصف طالبنا لغة أخرى في المنزل. وعلى أرض الواقع، هناك حوالي 
Vista التميز األكاديمي في كل شيء نقوم به. حيث يعمل معلمونا وموظفونا على إلهام الطالب كل يوم لُيخرجوا أقصى طاقاتهم. إن منهج . إننا نمثل "مجتمًعا من المتعلمين"، وندعم

 عملنا يتجسد بصورة واضحة في شعار المدرسة:
 

يوم : مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 صباحية ومسائية لنصف اليومكامل، جلسات 

قمصان باللون األبيض أو األزرق الداكن وبناطيل باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة
 األزرق الداكن

 اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة -م  5:58ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 سنوات 08-7نعم، بعمر 
 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (الكانتونية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا 65و 00رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %76: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 979إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

55% 
 %52 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %52 النسبة المئوية لآلسيويين
 %58 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Bridges Academy 

5601 16rd Avenue, 94601  |  535-3876 

www.bridgesatmelrose.org 
 506|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 االنتقالية وحتى الصف الخامسمدرسة ابتدائية من روضة األطفال 
المبدعون، والفنانون. ونحن نؤمن بوجوب أكاديميتنا مدرسة صغيرة يستطيع األطفال فيها من وحي اسمها تعلم كيف يبنون "جسوًرا" إلى أحالمهم. فيصبح منهم العلماء، والمحققون، و

سية المعتمدة على المعايير، والغنية بالمعلومات، والممتعة في جو من االهتمام نحتفل فيه بتحقيق إنجازات تعاون األسر والمدرسين على العمل سوًيا. كما نقدم أفضل البرامج المدر
 طالبنا!

 
 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات وصف الزي الموحد للمدرسة

 م  88::ص إلى  0:02من  ساعات الدراسة
 على مزيد من المعلوماتاتصل بالمدرسة للحصول  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

 أخصائي الموارد خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
المبكر ثنائي اإلنهاء /تتوفر برامج االنغماس المنظم باإلنجليزية

 اللغة باإلسبانية
 .مدرستنا 0رقم  AC Transitيخدم خط  خيارات النقل العام

 
 %77: معدل قبول الخيار األول

 %79: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 919إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
77% 

 %2 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %07 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Brookfield Village Elementary 

625 Jones Avenue, 94603  |  639-3310 
www.ousd.org/brookfield 

 66|  كود الخيارات   526كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
تربية  االبتدائية مدرسة مجتمعية تركز على تحقيق اإلنجازات األكاديمية العالية، مع التأكيد على توفير تجربة تعلُّم آمنة وتشتمل أيًضا على Brookfield Elementaryتمثل مدرسة 

املة عادلة من جميع المعلمين. كما ، يعمل أولياء األمور وموظفو المدرسة سوًيا لضمان تأمين جميع الطالب ضد التسلط وحصولهم على معBrookfieldمفيدة لجميع الطالب. في 
 Higher Ground Neighborhood Corpالذي يقدم خدمات الصحة العقلية للطالب، باإلضافة إلى دعم من مركز  Ann Martin Centerنحصل أيًضا على دعم من مركز 

في في الحجرات الدراسية، كما تتميز مدرستنا بوجود برنامج قوي لخدمات "التعليم الخاص"، العاط -الذي يوفر فرًصا تعليمية موسعة لطالبنا. وتركز مناهجنا على التعلُّم االجتماعي 
ر هذا المجلس بالحوار الدائم المفتوح فضالً عن توجيه أهداف وضع البرامج لدعم متعلمي اللغة اإلنجليزية. وباإلضافة إلى ذلك، تتميز المدرسة بوجود "مجلس للمدرسة"، حيث يزخ

 مجتمع المدرسة، وموظفي المدرسة حول طرق تحسين أداء المدرسة.بين األسر، و
 

هي المكان المثالي للطالب واألسر  Brookfieldونظًرا ألننا نركز على المشاركة والتضمين المجتمعي، ونظًرا أيًضا ألننا نحرص على إبقاء طالبنا آمنين وعلى استعداد للتعلُّم، فإن 
 مجتمع مزدهر، يتميز بتوجيه جميع الجهود نحو إنجاح الطالب داخل الحجرات الدراسية وخارجها.التي ترغب في أن تكون جزًءا من 

 
 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 .توفر الزي الموحد للطالب الالمدرسة . يتكون الزي الموحد من القمصان فقط. ألوان المدرسة هي األبيض واألزرق. نعم وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 88::ص إلى  0:52من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

،  6-:الصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس؛ . نعم ، من روضة  Brookfield Public Library - 3-6المكتبة العامة . M-Fمساء  مساء 
 مساء   7-:، جميع األعمار، Ira Jenkins Sports Complexاألطفال حتى الصف الخامس؛ المجمع الرياضي 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا" كوليسيوم بارت"ومحطة  52رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 المئوية لليونانيينالنسبة 

 
27% 

 %:5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %60 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Burckhalter Elementary 

6996 Burckhalter Avenue, 94605  |  729-7700  |  www.ousd.org/burckhalter 
 66|  كود الخيارات   521كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
االبتدائية بأن كل طفل يتميز بشخصية فريدة. فنحن نبدأ مع األطفال من وضعهم الحالي ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتضمن مساعدة الطالب على  Burckhalterنؤمن نحن فريق مدرسة 

ى ذكاء الطفل؟ ولكننا نسأل عما يركز عليه ذكاء هذا الطفل. فنشجع إدراك معطيات البيئة المحلية والعالمية التي يعيشون فيها؛ فضالً عن مساعدتهم على اإلبداع. وال نسأل عن مد
ق واالبتكار". التنوع جوهر منهجنا وهو األطفال على التوسع في أحالمهم ثم اتباع هذه األحالم بالحماس، والمثابرة، واألهداف، واالعتزاز. شعارنا هو "العمل الشاق طريق التفو

البرامج التي راسية ذات األساس المشترك وفًقا للمعايير وتركيزنا على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات، فإننا نستهدف تنفيذ مصدر قوتنا. ومن خالل مناهجنا الد
 لدى جميع الطالب.تتسم باألمان والصحة عاطفًيا، والدقة األكاديمية، والتي ُتبنى على أفضل الممارسات وتغرس روح المسؤولية، والثقة، واالحترام 

 
جهاز حاسب آلي، وتلك األجهزة مزودة  30د إن التعليم المختلط هو أساس الوفاء باالحتياجات الفردية للطالب وتسريع معدل تعلُّمهم. ولذلك فإن معمل الحاسب اآللي لدينا مجهز بعد

، وأجهزة القراءة اإللكترونية، باإلضافة إلى توظيف تكنولوجيا "السبورة الذكية" في أنشطة Chromebookببرمجيات عالية الجودة. ولتسريع وتيرة التعلُّم، قمنا أيًضا بتوفير أجهزة 
ان"، المجموعات المتطوعة لدينا "شبكة اإليمالتعلُّم اليومية. كما يساعد مركز "آن مارتن" الموجود على موقع المدرسة على دعم الصحة االجتماعية والعاطفية للطالب واألسر. وتشمل 

. فهم يعملون في تشغيل مكتبة Delta Sigma Theta Sororityو"نادي األطفال"، و"رابطة التحالف اليهودي"، و"الجمعية األمريكية للنساء الجامعيات"، والنادي النسائي 
لما بعد المدرسة للطالب فرص  Ujimaa. ويوفر برنامج فضالً عن توفير تدريب تطوير الشخصية Excel Reading Clinicالمدرسة ويرشدون الطالب في القراءة في برنامج 

 التعلُّم الممتد النهارية بما يشمل إثراء المهارات، والتغذية، والدعم األكاديمي.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م  5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
المدرسة داخل الحرم أو برامج ما بعد 
 بالقرب منه

لما بعد المدرسة داخل مباني المدرسة يومي ا، أيام اإلثنين،  Ujimaaبالنسبة لطالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس، يعمل برنامج 
؛ وأيام األربعاء من الساعة  6:88مساء  حتى الساعة  5:52والثالثاء، والخميس والجمعة، من الساعة  كما يتم . مساء   6:88مساء  حتى الساعة  0:08مساء 

وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر وسائل نقل من . توفير وجبات خفيفة صحية ومتكاملة باإلضافة إلى فرص التعلُّم الموسعة، ومعسكرات رياضية، وأنشطة فنية
لطالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى Boys and Girls Club (High Street )ائية إلى االبتد Burckhalter Elementary Schoolمدرسة 

 .مساء   7:88الصف الخامس يومي ا حتى الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 مدرستنا 52رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %96: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 661إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

05% 
 %67 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %05 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Carl Munck Elementary 

55922 Campus Drive, 94619  |  531-4900 

www.ousd.org/carlmunck 
 61|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
لي مدرسة متخصصة في الفنون، فنحن ندعم االبتدائية مجتمًعا تعليمًيا متنوًعا يقع في منطقة أوكالند هيلز. وألننا في الوقت الحا Carl B. Munck Elementaryتعتبر مدرسة 

، فضالً عن توفير العديد من فرص الفنون طالبنا لتنمية مواهبهم اإلبداعية بالفطرة، ما أدى مؤخًرا إلى حث إبداعهم وساعدهم على إنجاز ثالثة رسومات جدارية على مستوى المدرسة
بية في الموقع، ومركًزا إعالمًيا تكنولوجًيا، وتعليم الفنون واآلالت الموسيقية، )وذلك في الصفين الرابع والخامس مع التعبيرية على مدار العام الدراسي. كما نوفر لهم خدمات مكت

في تقديم مناسبات جمع  باء مع رؤية المدرسةالمزامير الغنائية لطالب الصف الثالث(، وثروة من األنشطة الثقافية األخرى. ويتماشى نشاط رابطة أولياء األمور، والمعلمين، ونادي اآل
افات.  ويوفر برنامج ما بعد التبرعات مع البرامج واألنشطة: مثل ماراثون المشي، ورقص حصاد فصل الخريف، ورقص عشاء عيد الحب، واإلنتاج المدرسي، وليلة تالقي الثق

دوية، وأنشطة موسيقية، وأنشطة رعاية الحدائق، وأنشطة رياضية، وتربية بدنية، المدرسة مساعدة في الواجبات المنزلية/دروًسا خصوصية، وأجهزة حاسب آلي، وأنشطة فنية وي
 باإلضافة إلى فرص أخرى متنوعة إلثراء مهارات الطالب.

 
 جلسات يوم كامل: لتنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية Hintilمركز  برنامج ما قبل روضة األطفال

 .يوجد زي موحد ال وصف الزي الموحد للمدرسة

ا إلى  0:58من  ساعات الدراسة ، وأيام األربعاء من  5:22صباح  ا إلى  8::0مساء   .مساء   0:52صباح 
 .ال برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 9:22مساًء، اإلثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة حتى الساعة  0:11العمر: من روضة األطفال إلى الصف الخامس. الساعات: 
 مساًء. 9:22مساًء حتى الساعة  5:01مساًء، ويوم األربعاء من الساعة 

 
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 اإلنجليزيةاالنغماس المنظم في اللغة 

 .مدرستنا 25رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 676إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

00% 
 %27 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %2 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %5 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %2 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Chabot Elementary 

6616 Chabot Road, 94618  |  654-4884 

www.ousd.org/chabot 
 69|  كود الخيارات   526كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الخامس
مع العلم بأن لدينا طالًبا من خلفيات عرقية وسالالت مختلفة.  لضمان ترغيب أطفالنا في التعلم.   Chabotيعمل أولياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس، والطالب مًعا في مدرسة 

 خاص.بالقيمة العالية للتفوق األكاديمي، كما توفر مناهج تنافس تلك الموجودة في أفضل المدارس بأوكالند على مستوى كال القطاعين العام وال Chabotحيث تهتم مدرسة 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
ا إلى  2::0من  ساعات الدراسة  مساء   5:28صباح 

وقت المغامرة، من روضة األطفال حتى الصف الخامس، على  برامج ما قبل المدرسة
 صباًحا حتى أول جرس. 6أساس الرسوم. من الساعة 

 
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
على .  وقت المغامرة، من روضة األطفال وحتى الصف الخامس

توجد بعض . مساء   6أساس الرسوم، من آخر جرس حتى الساعة 
 Chabotالمنظمات األخرى التي تقوم باصطحاب الطالب من 

، ورعاة رابطة أولياء Studio One، وJCCإلى مواقعها مثل 
الحصص األمور والمدرسين على أساس الرسوم أسبوعي ا بعد 

 المدرسية
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 برنامج تعميم اللغة اإلنجليزية

روكريدج "ومحطة  57و 600رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" بارت

 
 %69: معدل قبول الخيار األول

 %19: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 المئوية لليونانيينالنسبة 
 

5% 
 %00 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %7 النسبة المئوية لالتينيين
 %68 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %00 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Cleveland Elementary 

661 Cleveland Street, 94606  |  874-3600 

www.ousd.org/cleveland 
 62|  كود الخيارات   521كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
ستثنائيون وطاقم عملنا من االبتدائية مجتمًعا شديد التنوع والقرب بين أفراده، وقد ُبني استناًدا إلى القيم المشتركة للتضمين والمسؤولية. حيث يعمل طالبنا اال Clevelandتمثل مدرسة 

متوازن لجميع الطالب الكتساب مهارات القراءة والكتابة ومناهجنا الخبراء بجد سوًيا لتحقيق اإلنجازات األكاديمية المبهرة التي يحققها الطالب كل عام. ويتم توفير أسلوب دقيق و
لطالب، بما في ذلك متعلمو اللغة والطالب من الدراسية ذات األساس المشترك في جميع المواد الدراسية. وما يدعم توقعاتنا العالية هو التدخالت المنظمة والتسارع األكاديمي لجميع ا

اٍل م تصميم أنظمة السلوك اإليجابي الخاصة بنا خصيًصا لتيسير الصحة االجتماعية والعاطفية وللمحافظة على الحرم المدرسي في مستوى أمان عذوي االحتياجات الخاصة. حيث ت
ر في محو األمية البيئية، والفنون، بيكي يتمكن جميع الطالب من التعامل مع المناهج بصورة سليمة. ويمر جميع الطالب بتجارب أسبوعية إلثراء مهاراتهم، وهي تشمل التدريس الخ

أطفاله، تتحقق تجربة التعليم التحويلي. تفضلوا والموسيقى، والتربية البدنية، باإلضافة إلى الوصول إلى المكتبة وأجهزة الكمبيوتر المحمول بالفصول. عندما يتحد مجتمع بالكامل لدعم 
 ومشاهدة السحر عن قرب! Clevelandبزيارة مدرسة 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال االنتقالية في 0256-0259كون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي لن ي ◊

 المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
نحن نوفر اثنين من برامج ما بعد المدرسة في مدرسة 

Cleveland أحدهما من تنظيم ،OASES/EBAYC ؛ وهو
منحة ممولة وتعتمد على االحتياجات، واآلخر منظم بواسطة 

نادي األطفال ومعتمد على الرسوم. ويبدأ البرنامجان من 
مساًء ويخدمان الطالب في الصفوف  9االنصراف عند الساعة 

 من روضة األطفال حتى الصف الخامس.
 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / اللغات  البرامج متعددة
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 27يخدم خط النقل رقم  خيارات النقل العام

 

 %76: معدل قبول الخيار األول
 %67: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 697إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

57% 
 %50 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7: النسبة المئوية لآلسيويين
 %05 النسبة المئوية لالتينيين
 %05 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %00 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Community United Elementary School 

6625 International Boulevard, 94621  |  639-2850 
www.ousd.org/communityunited 

 91|  كود الخيارات   569كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
. وقد خضعت Lockwoodكمدرسة جديدة صغيرة داخل حرم  0226( في سبتمبر عام CUES) Community United Elementary Schoolتم افتتاح المدرسة االبتدائية 

طالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى  322خالل عامها األول لعملية التصميم مع وجود مجموعة متنوعة من المعلمين، وأولياء األمور، والطالب. إننا نخدم حوالي 
%، ومن األصول 5%، والطالب من جزر المحيط الهادئ بنسبة 03%، واألمريكيين من أصل أفريقي بنسبة 96لالتينيين بنسبة الصف الخامس. وتتكون الهيئة الطالبية لدينا من ا

 مخفض.% من طالبنا المؤهلين للحصول على وجبات غداء مجانية أو بسعر 13% من طالبنا من متعلمي اللغة اإلنجليزية. باإلضافة إلى وجود 96%. وتوجد نسبة 1األخرى بنسبة 
 

تولي اهتماًما بالًغا بالعقل، والجسد، والعواطف، وروح الطفل إجماالً. إن  Community Unitedبيئة أكاديمية عالية الجودة لجميع طالبنا. إن مدرسة  CUESنحن نوفر في 
وذج "مجتمع مدرسي راٍع"، وذلك للعمل على إيجاد بيئة آمنة لجميع يتميز بالتعاطف، واإلقدام، والحماس، ويتمتع بكامل الدعم. ويشارك طالبنا في نم CUESالطالب في مدرسة 

 جوانب التعليم. كما نوفر أيًضا برنامج "انغماس ثنائي" لطالبنا بدايًة من روضة األطفال.
 

 صباحية ومسائية لنصف اليوميوم كامل، جلسات : ؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةLockwood -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

ا CUESيرتدي طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة ا باللون الكاكي أو األزرق الداكن: زي ا موحد   .قميص بولو أبيض أو أزرق داكن ا وبنطلون ا أو سرواال  قصير 

 م 5:22ص إلى  0:58من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

المدرسة داخل الحرم أو برامج ما بعد 
 بالقرب منه

، وبرنامًجا لما بعد المدرسة. وتخدم هذه البرامج .Girls, Incبرنامجين داخل حرم المدرسة:  Community Untiedتوفر مدرسة 
 مساًء. 9:22طالبنا من الصف األول حتى الصف الخامس من وقت نهاية اليوم المدرسي حتى الساعة 

 
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة ثنائي االتجاه 

 .مدرستنا :5، و58، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %97: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 968إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لليونانيين النسبة المئوية
 

27% 
 %55 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %67 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Crocker Highlands Elementary 

101 Midcrest Road, 94610  |  451-5900  |  www.ousd.org/crocker 
 65|  كود الخيارات   555كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
لضمان ترغيب األطفال في التعليم في إطار مجتمع مدرسي يوفر لهم الدعم الالزم. وينصب  Crocker Highlandsيعمل المعلمون مع العائالت، والطالب، والموظفين جميًعا في 

ونسعى جاهدين من خالل استخدام المناهج المعتمدة من القطاع واألدبيات المتنوعة تركيزنا على مهارات القرن الحادي والعشرين من التواصل، والتفكير النقدي، والتعاون، واإلبداع. 
معلم فنون كل أسبوع، واالستمتاع بحديقتنا الجذابة، باإلضافة إلى وحدات الدراسة المفيدة عبر المناهج الدراسية، إلى تقديم تجربة تعليمية غنية. ويملك الطالب الفرصة للعمل مع 

وجيا. ويرجع الكثير من كة في برنامج النشاط البدني، والغناء في برنامج الموسيقى الصوتية، واستكشاف محتويات المكتبة، والعمل على مشروعات باستخدام التكنولالمثمرة، والمشار
المساعدة في الحجرات الدراسية، والمكاتب، والمالعب كل  نجاحنا إلى قوة هيئة التدريس، والموظفين، ورابطة أولياء األمور والمدرسين، والمتطوعين المجتمعيين الذين يقدمون يد

 يوم.
 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال االنتقالية في 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 المدارس القريبة.
  

 .ال يوجد زي موحد الزي الموحد للمدرسةوصف 
ا  2::0 ساعات الدراسة  مساء  لروضة األطفال 8::0 -صباح 

ا  0:58  الثالث -مساء  للصفوف األول  88:: -صباح 
ا  0:58  الخامس -مساء  للصفوف الرابع  85:: -صباح 

 مساء   7:88. برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة
المدرسة داخل الحرم أو برامج ما بعد 
 بالقرب منه

مساًء.  9:22وقت المغامرة من وقت االنصراف حتى الساعة 
وهم يمثلون شركة خاصة الملكية تؤجر مساحة داخل الحرم 

كما تعمل أيًضا رابطة أولياء األمور الخاص بالمدرسة. 
والمدرسين على تنسيق ثالث مرات في المتوسط بعد الحصص 

 المدرسية كل يوم يتم تدريسها بواسطة متعاقدين مستقلين. 
 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 في اللغة اإلنجليزيةاالنغماس المنظم 

 .مدرستنا 56رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %79: معدل قبول الخيار األول

 %66: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 966إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:% 
 %:0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %0 النسبة المئوية لالتينيين
 %27 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %00 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



East Oakland PRIDE Elementary 

1222 Birch Street. 94621  |  636-8217 

www.ousd.org/eop 
 550|  كود الخيارات   526كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
وة. االبتدائية بأهمية إعداد الطالب ليكونوا أعضاء بالمدرسة وبالمجتمع العام يتميزون بصفات الفخر، واالحترام، والذكاء، والتصميم، والق East Oakland PRIDEتؤمن مدرسة 

ستعدين للحياة الجامعية والمهنية، االبتدائية على إعداد الطالب ليكونوا مواطنين عالميين يتسمون بالتعاطف والقدرة على حل المشكالت، وم East Oakland Prideوتعمل مدرسة 
نشئة، ُيتوقع من الطالب تحقيق إنجازات أكاديمية ويتمتعون بالكفاءة االجتماعية والعاطفية؛ مع رغبة في التعلُّم طوال العمر. من خالل التعاون الفعال ووجود مجتمع يهتم بالرعاية والت

العاطفية،  -رات الطالب كمتعلمين وإلهام جميع الطالب لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم األكاديمية، واالجتماعية عالية في ظل توفر نظام تدريس دقيق سيعمل على تعزيز مها
ن لمين فعالين. ويتطلب الوالبدنية. إننا نؤمن بأن جميع األطفال بإمكانهم التعلم وبأن مسؤوليتنا كمعلمين تقتضي مساعدة الطالب على النمو والتطور ليصبحوا متع تعلُّم الفعال تمكُّ
 ذكائهم، وإنما بكيف يكونون أذكياء.الطالب من السيطرة على مسارهم التعليمي. ولذلك، فإن الطالب بحاجة ألن يعرفوا أن التعلُّم في الحياة وفي المدرسة ليس متعلًقا بمدى 

 
 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: روضة األطفال للوالية؛ برنامج ما قبل Arroyo Viejo -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال
وتكون البنطلونات الموصى بها (. EOPشعار /خاٍل من أي رسوم بخالف رسم األسد)يتكون الزي المدرسي من قميص عادي أو قميص بولو أخضر . نعم وصف الزي الموحد للمدرسة

يمكن شراء (  طول طرف اإلصبع عندما يكون الذراعان مرتخيين على األجناب)عن سروال قصير أو تنورة  ذات اللون الكاكي أو األزرق الداكن، عبارة
 .قمصان الزي الموحد التي تحمل شعار المدرسة من المكتب الرئيسي

 مساًء أيام األربعاء. 5:32 -صباًحا  1:32مساًء اإلثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة. ومن  0:11صباًحا حتى  1:32من  ساعات الدراسة
ا 0:88تُفتح أبواب الحرم الساعة  برامج ما قبل المدرسة  ب بدخول الطالب إلى المبنى وقت اإلفطار . صباح  ا 0:58و 0:88يتم تقديم اإلفطار بين الساعة )يرحَّ ويتم خروج (. صباح 

ا تقريب ا 0:52 - 0:58لساعة الطالب من وقت اإلفطار للحصول على وقت لعب صباحي تحت اإلشراف حوالي ا  0:52ويرن جرس التنبيه في الساعة . صباح 
ا ليتم االنتقال إلى اإلعالنات الصباحية  .صباح 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

لما بعد المدرسة برامج أكاديمية وترفيهية للطالب من الصف األول حتى الصف الخامس. ويبدأ البرنامج مباشرًة بعد  The Lions PRIDEيوفر برنامج 
مساًء. ويتضمن البرنامج أنشطة مساعدة في الواجبات المنزلية، والقراءة، والرقص، والعلوم، والفنون، والرياضة.  9:22المدرسة ويستمر حتى الساعة 

 . Arroyoو Websterبرامج ما بعد المدرسة لألطفال بعمر المدرسة بالقرب من الحرم في مركزي  ويوجد العديد من
 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا 0Rو 0تخدم الخطوط أرقام  AC Transitخطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 967إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

60% 
 %56 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %67 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Emerson Elementary 

6126 Lawton Avenue, 94609  |  654-7373 

www.ousd.org/emerson 
 60|  كود الخيارات   551كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
وتنسيق الحدائق، والرحالت الميدانية، وبناء  نركز على الطفل من جميع النواحي بحيث نوفر مواد أكاديمية متميزة، إلى جانب األنشطة الموسيقية، والفنون، والتربية البدنية، والشعر،

ازن، الذي يستهدف تمكين األطفال من قراءة العديد من الكتب. كما أن توفير واحدة من ست مدارس في أوكالند رائدة في مجال محو األمية المتو Emersonالمجتمع. تعتبر مدرسة 
نون فرقة موسيقى كورالية وأوركس ترا، إلى جانب اإلرشاد الفني، والسيراميك، المكتبات الكبيرة بغرف الدراسة يمكنهم من اختيار الكتب بناًء على اهتماماتهم. كما أن األطفال يكوِّ

ناء برنامج لحدائقنا. ومدرب تربية بدنية متواجًدا طوال الوقت. ولدينا أيًضا الحدائق، والبساتين، والعديد من المساحات الخضراء المخصصة للعب، ونعمل على ب ويمتلكون مكتبة رائعة
وفي مجال العلوم، والفنون الجميلة، وكذلك التركيز على األنشطة  كما نقدم برنامًجا للثراء المعلوماتي لما بعد انتهاء اليوم الدراسي يشمل اإلرشاد والمساعدة في الواجبات المنزلية،

بالمئة من طالبنا  66طالباً في روضة األطفال وحتى الصف الثالث. كما أفاد  01الرياضية. وتجدون لدينا أيًضا نسب منخفضة من الطالب لكل معلم، حيث يبلغ متوسط عدد الطالب 
كيفية م أنهم "يشعرون بأن الفصول مثيرة لالهتمام وتحفزهم لمعرفة المزيد من المعلومات." لدينا مجموعة رائعة من المعلمين على دراية تامة بفي بطاقة التقارير المدرسية الخاصة به

. وتعتبر مدرسة Emersonة العمل الجماعي بينهم. فهم يتعلمون باستمرار من بعضهم البعض، ويشاركون أفضل الممارسات، ويبحثون عن سبل لبناء المجتمع بين طالب مدرس
Emerson مجتمعها النابض المقدم للرعاية.مدرسة نابضة بالحياة ومكاًنا مناسًبا لنمو األطفال بما لديها من رسومات جدارية جديدة وقاعات مليئة بالفنون، والموسيقى المسرحية، و 

 
يوم : مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

 كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
ا  8::0 ساعات الدراسة  مساء   5:52 -صباح 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
 -الصف األول ) BACRقرية أوموجا، تتم إدارتها بواسطة . نعم

 .مساء   6 -بعد المدرسة (.  الصف الخامس
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 27، و20، و05، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" ماك آرثر بارت"ومحطة  088و

 
 %77: معدل قبول الخيار األول

 %79: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 681إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

07% 
 %:2 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %58 النسبة المئوية لالتينيين
 %05 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



EnCompass Academy 

5201 15st Avenue, 94621  |  639-3350 

www.encompass.ousd.k12.ca.us 
 66|  كود الخيارات   515كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
 بأن التعليم "يبدأ من الذات مدعوًما بإرشاد األسر واالنخراط في المجتمع وتتأصل جذوره في األسالف." تتخصص مدرستنا المجتمعية مكتملة EnCompassنؤمن في أكاديمية 

اليوم الدراسي  EnCompassيمية أكادالخدمات في اكتشاف نقاط القوة لدى األطفال والبناء عليها مع دعم البالغين للدخول في أنظمة وعالقات قوية في خدمة األطفال. وتستخدم 
الشراكة العرقية بين األسر والمدرسة، وإثراء بطرق مفيدة ومفعمة بالحيوية تتوافق مع المعايير العالمية لتطوير الطفل من جميع النواحي، بما في ذلك تعلم المواد الغنية بالعلوم، و

، واللياقة البدنية والتغذية، والتكنولوجيا والهندسة، وآداب عبور الطريق، وتنمية المهارات االجتماعية والعاطفية(. الجودة )الفنون البصرية، والغناء، واليوجا، والرياضات الذهنية
معتمدة على الحاسب اآللي اتيجيات التقليدية والوُيتوقع من طالبنا استخدامهم للغة األكاديمية ومهارات التفكير النقدي من خالل استخدام األدلة إلظهار ما تعلموه. حيث نستخدم االستر
يساعد الطالب في الموارد، وطيف التوحد،  )التعليم المختلط( لرفع مستواهم التعليمي في مهارات القراءة والرياضيات. علًما بأن التوافق الوثيق بين موظفي التعليم العام والخاص

 مجتمع المدرسة.وبرامج فصول اليوم الخاص لتسريع التعلم بصفتهم أعضاء ذوي صفة كاملة في 
 

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: ؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةAcorn Woodland -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

يبيع مكتب المدرسة . بنطلونات باللون األزرق الداكن أو الكاكي وقمصان ا بألوان خالصة حسب اللون الخاص بكل صف EnCompassيرتدي طالب  وصف الزي الموحد للمدرسة
ا عليها شعار  EnCompassالقطع العلوية من الزي الموحد لمدرسة  ا اختيار شراء القطع . EnCompassبسعر التكلفة مطبوع  تستطيع األسر أيض 

ا لونها أحمر : أي مكان يريدونه طالما أنها تتوافق مع رمز اللون العلوية من الزي الموحد من يرتدي طالب روضة األطفال وطالب الصف األول قطع 
ا لونها أخضر كالغابات (لتمثيل النار مما يساعد على انفجار األفكار المتفتحة) لتمثيل مرحلة النمو الجديد )؛ بينما يرتدي طالب الصفين الثاني والثالث قطع 
ا لونها ذهبي (باتللن  .تتوفر طلبات منح الزي المدرسي مجان ا(. لتمثيل لون التفتح المجيد)؛ في حين يرتدي طالب الصفين الرابع والخامس قطع 

 8::0من  -م، الصف األول حتى الصف الخامس  5:02ص حتى  0:52من  -م، روضة األطفال  5:88ص حتى  0:52من  -روضة األطفال االنتقالية  ساعات الدراسة
 م 8:::ص حتى 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 2-0لما بعد المدرسة الصفوف  EnCompassطالب 
 مساء   6-:: األيام العادية

 مساء   6-0:02: األيام القصيرة
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم اللغة / البرامج متعددة اللغات 
 اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا" كوليسيوم بارت"، ومحطة 56و 52رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 617إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 المئوية لليونانيينالنسبة 
 

68% 
 %07 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %2 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Esperanza Elementary 

52651 E Street, 94603  |  639-3367 

www.ousd.org/esperanza 
 559|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
سم بين اللغتين؛ يشارك جميع االبتدائية هي مدرسة ثنائية اللغة تقوم بإعداد الطالب ليكونوا مستعدين للنجاح في الحياة الجامعية والمهنية. ومن خالل التعليم المق Esperanzaمدرسة 

ننا نؤمن بأن طالبنا بإمكانهم تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز من خالل الطالب في عملية تعليمية معتمدة على معايير دقيقة تؤدي إلى إتقان الطالب مهارات القراءة والكتابة بلغتين. إ
ءة عالي الجودة. ويتضمن أسلوب محو األمية المتوازن التوقعات العالية، والدعم، والرعاية من المجتمع.  نستخدم أسلوًبا متوازًنا لمحو األمية في إطار سياق ثنائي اللغة لتوفير تعليم قرا

ه، واالنتقالية، ءة والكتابة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية. إننا ندعم متعلمي اللغة اإلنجليزية من خالل استخدام مجموعة من أنظمة الدعم مثل نظام ورشة عمل للقرا اكتساب اللغة الموجَّ
وحدات موضوعية متماشية مع معايير الوالية لألساس المشترك. إننا نستخدم أيًضا بإنشاء  Esperanzaونظام تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية المتكامل. كما قام المعلمون في مدرسة 

 نموذج مهارات القراءة والكتابة الواقعية لتخطيط قراءات واقعية لنصوص معقدة.
 

؛ برنامج ما قبل روضة Stonehurst-مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال
 لنصف اليومجلسات صباحية ومسائية : األطفال للوالية

يمكن . بنطلونات باللون الكاكي وقمصان باللون العنابي ذات ياقة وصف الزي الموحد للمدرسة
 .شراء قمصان الزي الموحد من المكتب الرئيسي

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

كمقدم لخدمات  BACRمع مؤسسة  Esperanzaتتعامل مدرسة 
حيث توفر تلك المؤسسة مساعدة في .  برنامج ما بعد المدرسة

، Mochaاألعمال المنزلية، باإلضافة إلى أنشطة إثرائية مثل 
يبدأ البرنامج من بعد .  والشطرنج، والعلوم، وفنون الطهي

 .مساء   6:88المدرسة حتى الساعة 

 متوسط -معتدل  التعليم الخاصخدمات 
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة أحادي االتجاه 

 0R، و0، و52، و70أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %96: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 698إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 لليونانيين النسبة المئوية

 
05% 

 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %77 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 



Franklin Elementary 

951 Foothill Boulevard, 94606  |  874-3354 

www.ousd.org/franklin 
 66|  كود الخيارات   556كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
لغة، بما فيها العربية والكارينية، لذلك فنحن نوفر بصفة  06نحن نملك هيئة طالبية متنوعة تشمل أكثر من قبل اليوم الدراسي، وأثناءه، وبعده.  Franklinيتعلم الطالب في مدرسة 

ينا، نقدم واصلة تعزيز البرنامج األكاديمي لدأساسية برنامج االنغماس المنظم باإلنجليزية من خالل عدد من مدرسينا وموظفينا الذين يتحدثون اإلسبانية، والصينية، والفيتنامية. ولم
، وبرنامج اإلرشاد التعليمي بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبرنامج الموسيقى باستخدام اآلالت الموسيقية، وبرنامج EBAYC، وبرنامج Heroes Playgroundالبرامج التالية: برنامج 

، وفصول تعلم الكتابة MUSE Orchestraلما بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبرنامج  Harbor Houseلما بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبرنامج  Playworksالحدائق، وبرنامج 
 على لوحة المفاتيح، وفصول العزف على المندولين.

 
 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

ا  0:58 ساعات الدراسة  (اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة)مساء   5:22 -صباح 
ا  0:58  (األربعاء)مساء   0:58 -صباح 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
ا لما بعد المدرسة من وقت االنصراف من المدرسة حتى الساعة ( EBAYC)يوفر مركز إيست باي للشباب اآلسيويين  ويتم إجراء . مساء  يومي ا 6برنامج 

 .بعد ثالثة تجمعات" هاربر هاوس"ميناء . كل أربعاء بعد الظهر في فترة ما بعد المدرسة MUSEبروفات أوركسترا 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية، الفيتنامية، الكانتونية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا 058، و080، و65، و58، و05، و00، و0، و0Rأرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  العامخيارات النقل 

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 696إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

27% 
 %02 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %25 النسبة المئوية لآلسيويين
 %52 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Fred T. Korematsu Discovery Academy  

52651 E Street, 94603  |  639-3377 

www.ousd.org/korematsu 
 551|  كود الخيارات   560كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
وتعد الكتابة عبر المنهج الدراسي عنصًرا أساسًيا في عملنا. وتركز يشارك طالبنا الصغار في تحقيقات واقعية في العلوم والرياضيات مع غرس حب األدب والقراءة في نفوسهم. 

لى التوجيه المعتمد على الحاسب اآللي. إننا برامج التقوية المتبعة لدينا على االحتياجات الفردية لكل طالب ويتم تدريسها من خالل التدريس الفردي وفي مجموعات صغيرة، باإلضافة إ
امج إلثراء ز على الرعاية والمشاركة في جميع البيئات التعليمية. كما نوفر تعليًما موسيقًيا في جميع الصفوف، وفصول تقوية لما بعد المدرسة، وبرندعم بصورة رسمية ثقافة ترك

لمثالية لألسر التي تبحث عن بيئة توفر الرعاية، هي المدرسة ا Korematsu Discoveryالمهارات، وفصول تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للبالغين، وفصوالً لآلباء. إن أكاديمية 
 ، نمثل كل القيم الصحيحة!KDAوالدعم، والتنظيم العالي ألطفالها، حيث يكون كل طفل طالًبا حقيقًيا بمعنى الكلمة. نحن في أكاديمية 

 
 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: للوالية؛ برنامج ما قبل روضة األطفال Stonehurst -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

ينبغي على الطالب ارتداء أحذية رياضية، وليس أحذية بدون .  نعم، الزي الموحد لدينا يتكون من قميص بولو باللون األزرق الداكن، وبنطلون جينز أو تنورة وصف الزي الموحد للمدرسة
 .رباط أو صنادل من أي نوع

 م 5:22ص إلى  8::0من  ةساعات الدراس
ا ويمكن للطالب دخول الحرم لتناول اإلفطار في ذلك الوقت 0:88يتم تقديم اإلفطار في الساعة  برامج ما قبل المدرسة ا 0:52يبدأ اإلشراف في المالعب في الساعة .  صباح   .صباح 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

ا . أو أنشطة إثرائية/المشاركة إذا أظهروا حاجة للحصول على دعم أكاديمي و 2-0نعم، يمكن للطالب في الصفوف  ا خاص  توفر برامجنا لما بعد المدرسة تعليم 
ا 6الدراسي حتى الساعة  يبدأ العمل على تلك األنشطة من نهاية اليوم.  وأنشطة إثرائية للطالب الذين يتم تصنيفهم باعتبارهم يحتاجون لتلك األنشطة  .  صباح 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة أحادي االتجاه 

 .مدرستنا 0R، و0، و52، و70أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 969إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

66% 
 %06 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Fruitvale Elementary  

6022 Boston Avenue, 94602  |  535-2840 

www.ousd.org/fruitvale 
 61|  كود الخيارات   556كود الموقع 

 وحتى الصف الخامس مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية
حن نوفر فصالً برنامًجا أكاديمًيا لما قبل روضة األطفال وحتى الصف الخامس ونتممه بثروة من برامج اإلثراء أثناء اليوم الدراسي وما بعد انتهائه. ن Fruitvaleنقدم في مدرسة 

كما تتميز مدرستنا أيًضا بوجود العديد من الشراكات المجتمعية التي تدعم طالبنا مثل برنامج تعلُّم معارف . 59-0251لروضة األطفال االنتقالية سيبدأ العمل به في العام الدراسي 
ه القراءة مع كل من مركز  بأنه حال منح جميع  Fruitvale.  ونؤمن في مدرسة Faith Networkوشبكة  Lincoln Child Centerالحياة لما بعد المدرسة، وبرنامج موجَّ

 فرصة والرغبة فبإمكانهم التعلم جميًعا.الطالب ال
 

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

ا  8::0 ساعات الدراسة  مساء   5:52 -صباح 
أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس، .  مساء   6:88تبدأ ساعات البرنامج من وقت االنصراف حتى الساعة . نعم، من روضة األطفال حتى الصف الخامس برامج ما قبل المدرسة

، وأيام األربعاء من  6:88حتى  5:52والجمعة من   .مساء   6:88حتى  8::0مساء 
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس، .  مساء   6:88تبدأ ساعات البرنامج من وقت االنصراف حتى الساعة . ن روضة األطفال حتى الصف الخامسنعم، م

، وأيام األربعاء من  6:88حتى  5:52والجمعة من   High 88::لألوالد والبنات الذي يقع في  Boys and Girlsيقدم نادي . مساء   6:88حتى  8::0مساء 
Street دوري كرة القدم . خدمات لطالبنا، ويجب أوال  إجراء ترتيبات إلحضار الطالب واصطحابهمOakland Dynamites Youth Football 

League  .تتوفر معلومات متعددة على موقع الويب الخاص بالمنظمة. 
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
تعلُّم برامج / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة أحادي االتجاه 

 .مدرستنا 27و 50رقما  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 676إجمالي المسجلين 

 :التقييممعلومات 
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
55% 

 %5: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %02 لآلسيويينالنسبة المئوية 

 %7: النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %5 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Futures Elementary  

6625 International Boulevard, 94621  |  636-0520 

www.ousd.org/futures 
 69|  كود الخيارات   506كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
حيث نعمل بصورة متواصلة في مدرستنا على بناء عالقات تساعد طالبنا على النجاح. ومن األمثلة الدالة على االبتدائية هي مدرسة صغيرة ذات قلب كبير.  Futuresإن مدرسة 

األمية قمنا باستثمار ضخم في برنامج محو  ذلك، قيامنا بتفعيل برنامج متميز للياقة والراحة المنظمة تتم إدارته بواسطة نفس المدربين الذين يعملون مع طالبنا بعد المدرسة. لقد
الثالث لبرنامج دعم السلوك  المتوازن، خاصًة في القراءة. لقد كنا مدرسة تركز على الرياضيات، وقد حصل مدرسونا على تدريب مكثف في تدريس الرياضيات. وسندخل عامنا

 ’Lionsبالدخول في شراكات مع المنظمات المحلية مثل  Futuresاإليجابي، وهو برنامج يشجع السلوك اآلمن والمحترم من خالل المدرسة. وفضالً عن ذلك، تتميز مدرسة 
Creek Housing وPeacemakers .وهما من منظمات التوجيه ، 

 
: مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم
الزي الموحد للمدرسة عبارة عن خيار رئيسي من لونين للقطعة  وصف الزي الموحد للمدرسة

ا . العلوية، اللون العنابي أو األبيض ويرتدي الطالب أيض 
 . البنطلونات أو التنانير باللون الكاكي

ا  8::0اليوم العادي من  ساعات الدراسة  مساء   5:52 -صباح 
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

داخل الحرم أو  برامج ما بعد المدرسة
 بالقرب منه

. في برنامج ما بعد المدرسة 2-0نحن نخدم الطالب في الصفوف 
ا حتى الساعة  ا .  مساء   6يظل هذا البرنامج مفتوح  كما يوجد أيض 

مركز لتنمية الطفل يقع بجوار المدرسة مباشرة  ويخدم الطالب 
ا  . األصغر سن ا أيض 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 0Rو 0رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

50% 
 %52 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %:5 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Garfield Elementary  

5662 00nd Avenue, 94606  |  535-2860 

www.ousd.org/garfield 
 66|  كود الخيارات   551كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
ح في الحياة. االبتدائية مدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات تهدف إلى تحقيق رؤية طموحة تتمثل في إعداد جميع طالبنا الصغار للتخرج من الجامعة والنجا Garfieldتعتبر مدرسة 

سر والطالب لدينا من خالل توفير دعم فردي بوجود تأكيد قوي على مهارات القراءة لدى جميع الطالب على مستوى الصفوف، وتوفير الدعم لجميع األ Garfieldتتميز رؤية مدرسة 
أيًضا تعد مدرسة رائدة في أوكالند فيما يخص دعم تعليم الطالب من خالل الوصول إلى التكنولوجيا؛  Garfieldفيما يخص مهارات القراءة والكتابة لجميع الطالب. كما أن مدرسة 

بتوفير وسائل تعلم الموسيقى، ومعمل للعلوم،  Garfieldام على أجهزة الكمبيوتر لدعم مسارهم التعليمي.  وتهتم مدرسة حيث يملك جميع الطالب وصوالً يومًيا ووقًتا يومًيا لالستخد
هياكل اآلباء أيًضا بوجود العديد من  Garfieldومعمل للتكنولوجيا، ووسائل تربية بدنية لجميع طالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس. كما تتميز مدرسة 

 القيادية وتستضيف تجمعات لآلباء/المدرسين بمعدل مرة واحدة شهرًيا وتركز تلك التجمعات على النمو األكاديمي وتطور الطالب.
 

جلسات صباحية ومسائية : برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 لنصف اليوم

مصان باللون األبيض أو األزرق الداكن وبناطيل باللون نعم، ق وصف الزي الموحد للمدرسة
يمكن شراء قمصان الزي الموحد من . التزام تام.  األزرق الداكن
 .ويمكن شراء البنطلونات من المتاجر القريبة. موقع المدرسة

 م 88::ص إلى  0:58من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
داخل الحرم أو برامج ما بعد المدرسة 

 بالقرب منه
للصفوف من  Oakland Parks and Recreationمؤسسة 
. مساء  يومي ا 2الخامس مع فريق رياضي حتى الساعة  -الثاني 

 -East Bay Asian Youth Center (EBAYC )مركز شباب 
الخامس مع أنشطة إثرائية وواجبات منزلية  -للصفوف من الثاني 

 .امساء  يومي   6حتى الساعة 
 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

، 058، و05، و65، و58أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا 0R، و0و

 
 %96: معدل قبول الخيار األول

 %97: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 677إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

25% 
 %02 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5: النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %0 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Glenview Elementary  

6051 La Cresta Avenue, 94602*  |  531-6677  |  www.glenviewelementary.org/ 
 66|  كود الخيارات   559كود الموقع 

 األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس مدرسة ابتدائية من روضة
إننا نؤمن بأن مهمتنا هي أن نوفر لألطفال فرًصا تعليمية تلبي االبتدائية بكونها واحدة من أكثر المدارس تنوًعا في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة.  Glenviewتفتخر مدرسة 

الطالب مبدعين وأصحاب تفكير  احتياجاتهم، وتمكنهم من تحقيق إنجازات أكاديمية على مستويات صفوفهم أو أعلى، ورفع مستويات الطالب ليكونوا مراهقين أصحاء. حيث يصبح
 ي وبكونهم مواطنين عالميين متعاطفين. نقدي ويتسم سلوكهم بالمشاركة في المجتمع المحل

 
نظًرا لوجود أعمال إنشاءات في  56-0259( خالل العام المدرسي 915 54th St) Santa Feإلى موقع مدرسة Glenviewستنتقل مدرسة *

 .الموقع
 

بألوان األزرق الداكن  Glenviewيتسم الزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
بنطلونات، أو تنانير، أو سراويل قصيرة، أو سترات .  واألبيض

قمصان مصمتة باللون األبيض أو األزرق . باللون األزرق الداكن
يمكن ارتداء قمصان وسترات . رجاء  بدون شعارات. الداكن

Glenview . يمكن شراء مالبسGlenview  من رابطة أولياء
 اليوم المفتوح للمالبس في مدرسة. األمور والمدرسين

Glenview يمكن ارتداء المالبس المخالفة للزي . كل يوم جمعة
 . المدرسي إذا كانت مالئمة للمدرسة

ا  0:52روضة األطفال  ساعات الدراسة  مساء   2::5 -صباح 
 م 5:52ص إلى  8::0من : الخامس -الصفوف من األول 

 -رعاية نهارية لطالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية  برامج ما قبل المدرسة
 8::0 - 7الصف الخامس من 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

رعاية لما بعد . الصف الخامس -روضة األطفال االنتقالية 
 مساء   6المدرسة حتى الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / اللغات  البرامج متعددة
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 627، و20L، و27، و00أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا NLو

 
 %69: معدل قبول الخيار األول

 %16: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 978إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

05% 
 %55 أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين من أصل 

 %:0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %2: النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %00 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Global Family School 

0261 62th Avenue, 94601  |  879-1280  |  www.ousd.org/globalfamily 
 60|  كود الخيارات   556كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
يث توفر مدرسة على إعداد الطالب ليكونوا ثنائيِّي اللغة وثنائيِّي مهارات القراءة والكتابة ليتمكنوا من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.  ح Global Familyتعمل مدرسة 

Global Family  َّاب أكفاء.  إن مدرسة برنامًجا أكاديمًيا دقيًقا يعمل على تخريج طالب يتسمون بالقدرة على حل المشكالت، وأصحاب تفكير نقدي، وكتGlobal Family  ملتزمة
 حياة لمجتمعنا.بزيادة الكفاءة والوعي بثقافات متعددة بين طالبنا.  لقد قررنا توجيه مجهوداتنا لتحقيق احتياجات األمان، والرخاء، والتعلُّم مدى ال

 
روضة األطفال ؛ برنامج ما قبل Jefferson -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: للوالية
 أزرق داكن -بنطلونات أو قطع سفلية .  نعم وصف الزي الموحد للمدرسة

أبيض أو أخضر فاتح، سترات  -قمصان بولو أو قمصان قطنية 
اب   .أزرق داكن أو أخضر فاتح -مصمتة أو سترات بسحَّ

نية، وقمصان بولو، وسترات بغطاء يمكن لآلباء شراء قمصان قط
يمكن ارتداء الزي . رأس تحمل شعارنا من المكتب الرئيسي

 .الموحد بدون الشعار

ا  8::0 ساعات الدراسة  مساء  في األيام العادية 5:22 -صباح 
ا  8::0  مساء  في األيام القصيرة 0:58 -صباح 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
داخل الحرم أو برامج ما بعد المدرسة 

 بالقرب منه
 Bayيمثل برنامج ما بعد المدرسة تعاون ا بين مدرستنا ومؤسسة 

Area Community Resources  . ويخدم البرنامج طالب
ساعات العمل من اإلثنين إلى .  الصفوف من األول حتى الخامس

، وأيام األربعاء  6:88 - 5:22الجمعة   مساء   6:88 - 0:58مساء 

 متوسط -معتدل  التعليم الخاصخدمات 
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة أحادي االتجاه 

" فروتفيل بارت"ومحطة  58رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %71: معدل قبول الخيار األول

 %96: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 966إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 لليونانيين النسبة المئوية

 
05% 

 %2 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Grass Valley Elementary  

6602 Dunkirk Avenue, 94605  |  636-4653 

www.ousd.org/grassvalley 
 61|  كود الخيارات   500كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
 Golf. وتقع تلك المدرسة المتمركزة في حي هادئ في نقطة التقاء طريق Oakland Hillsالرائع بمنطقة  Grass Valleyاالبتدائية في حي  Grass Valleyتقع مدرسة 

Links Road  معDunkirk Avenue كما تقع مدرستنا على ُبعد مسافة قصيرة بالسيارة من حديقة حيوان .Oakland Zoo  ومضمار جولفLake Chabot Golf 
Course :هياكل للعب، ومساحة مفتوحة للحصص الدراسية، وأحواض  3. وعندما يصل الطالب إلى حرم المدرسة، يمكنهم االستمتاع بمنطقة اللعب المفتوحة الكبيرة التي تتضمن

رة السلة، ومنطقة عشبية تصلح بامتياز للعب كرة القدم، أو اللهو نباتات، ومالعب لكرة السلة، وملعًبا رباعًيا. كما يوجد لدينا أيًضا ملعب علوي به منطقة لجري المضمار، ولعب ك
 والمرح لألطفال بدون قيود!

 
 .لمزيد من التفاصيل، اتصل بالمدرسة وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 5:52ص إلى  0:52من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 منهبالقرب 

عمر )من روضة األطفال حتى الصف الخامس : الصفوف. متاحة
 (سنة 00 - 2

 :ساعات العمل
 م اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة 6:88 - 5:52
 م األربعاء 6:88 - 8::0

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 المنظم في اللغة اإلنجليزيةاالنغماس 

 .مدرستنا 657رقم  AC Transitيخدم خط  خيارات النقل العام

 
 %69: معدل قبول الخيار األول

 %98: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 676إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

05% 
 %:7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %02 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Greenleaf Elementary  

6601 E 17th Street, 94621  |  636-1400 

www.ousd.org/greenleaf 
 506|  كود الخيارات   550كود الموقع 

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن
Greenleaf ة على تنمية الطالب هي مدرسة عامة صغيرة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن وتقع في قلب منطقة إيست أوكالند. وترتكز رؤية المدرس

متياز األكاديمي هو هدفنا. والمجتمع هو قاعدة األساس الصغار ليصبحوا علماء وقادة. ونستمد رؤيتنا من شبكة مشتركة من المدرسين، وأعضاء األسر، والشركاء المجتمعيين. إن اال
 للتعلُّم: النزاهة، والتصميم، والفخر، والبحث. Greenleafبالنسبة لنا. إننا جميًعا نعمل سوًيا ونعيش سوًيا استناًدا إلى مبادئ 

مًعا من المتعلمين يأخذ معه جميع الطالب، والمعلمين، واألسر نحو توقعات أكاديمية ومن خالل التدريس الموضوعي المتكامل والتركيز على مهارات البحث النقدي، فإننا نمثل مجت
 عالية.

 
قمصان بياقات باللون الكستنائي أو األبيض، بنطلونات  -نعم  وصف الزي الموحد للمدرسة

باللون الكاكي للصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف 
األزرق الداكن، بنطلونات الخامس أو قمصان باللون األبيض أو 

 باللون الكاكي
م لروضة األطفال االنتقالية حتى الصف  5:52 -ص  0:52 ساعات الدراسة

م للصفوف من السادس إلى  8:::ص حتى  0:52| الخامس 
 الثامن

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
يوجد لدينا برنامج لما بعد المدرسة يخدم الطالب من روضة 
األطفال حتى الصف الخامس وبرنامج لما بعد المدرسة يخدم 

يبدأ البرنامج من فترة ما بعد المدرسة حتى .  الصف السادس
 .م 6:88الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اإلنجليزيةاللغة 

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

ومحطة  0R، و0، و52أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" كوليسيوم بارت"

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %6: معدل الخيار األول
 %71: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 716إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

27% 
 %05 أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين من أصل 

 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Hillcrest School  

62 Marguerite Drive, 94618  |  879-1270  |  www.hillcrestpta.org 
 60|  كود الخيارات   506كود الموقع 

K-8◊ 
تظهر روح الفريق عبر مستويات الصفوف لتوفير ، وهي مدرسة صغيرة تقبل الطالب من مرحلة روضة األطفال وحتى الصف الثامن. 5612في عام  Hillcrestتم إنشاء مدرسة 

من تقييمات متنوعة على مستوى  برنامج تعليمي يناسب جميع الطالب. ُتلبى احتياجات جميع الطالب عن طريق اتباع أساليب مميزة وواضحة وقرارات منهجية تستند إلى بيانات
 القطاع والوالية، باإلضافة إلى تقييمات غير رسمية.

 
ليستكشفوا نبض المركز االجتماعي لمجتمع كليرمونت هيلز. يحرص العديد من األسر على أن يتردد أبناؤها على المدرسة وتبقيهم بعد الفترة الصباحية  Hillcrestة تعتبر مدرس

يتم اكتشاف المواهب والتطلعات عن طريق تقديم مجموعة أخبار المدرسة والمجتمع. وتسمح برامج األطفال ببقاء األطفال بعد المدرسة من أجل اللعب أو حضور صفوف اإلثراء. 
والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الموسيقى، والفن، والتكنولوجيا، ومحو األمية البيئية، واللغة اإلسبانية  Hillcrestواسعة من العروض المدرسية المدفوعة من قبل مدرسة 

حجر الزاوية لمجتمعنا المدرسي، فمن المتوقع أن يشارك جميع طالب المراحل الدراسية في النشاطات الخدمية المجتمعية المتنوعة أثناء  والفرنسية. وألننا نعتقد أن الخدمة المجتمعية
 .Hillcrest. وهدفنا هو أن يكون لدى الطالب خبرات خدمية مجتمعية متنوعة وكاملة عندما يصل للصف الثامن في مدرسة Hillcrestكل سنة دراسية في تعليم 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 85:28ص إلى  8::0 من ساعات الدراسة

 ص 87:88. برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
اتصل بالمدرسة لمعلومات حول . برسوم. وقت المغامرة

 م 6:88من جرس المدرسة وحتى الساعة . الصفوف
 خفيف -التضمين؛ متوسط  الخدمات التعليمية الخاصة

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 605و 620يخدم خطا النقل رقما  خيارات النقل العام

 
 %61(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %1(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %6(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %8(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 669إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ل التقدم في تحقيق ومعرفة المزيد من المعلومات حو" سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

5% 
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %00 النسبة المئوية لآلسيويين
 %0 النسبة المئوية لالتينيين
 %27 النسبة المئوية للبيض

 %8 لسكان جزر المحيط الهادئالنسبة المئوية 
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %02 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Hoover Elementary 

192 Brockhurst Street, 94608  |  879-1700  |  www.ousd.org/hoover 
 12|  كود الخيارات   562كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
علُّم تتماشى مع معطيات االبتدائية في ممر تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات بغرب أوكالند.  إن رؤيتنا ومهمتنا هي أن نوفر للطالب تجربة ت Hooverتقع مدرسة 

 ًسا قوًيا الستعدادهم للحياة الجامعية، والمهنية، والمجتمعية. القرن الحادي والعشرين وتوفر أسا
في الصفوف من األول إلى الثالث،  03/5، ومتوسط سعة فصل 03/5فصلين دراسيين لكل صف دراسي مع سعة فصل تصل في روضة األطفال إلى  Hooverوتضم مدرسة 

 في الصفوف من الرابع إلى الخامس.  35/5و
اآلمنة، والتصميم على يهدف إلى تعزيز ثقافة المدرسة اإليجابية من خالل التعرف على الطالب في التجمع األسبوعي عبر إظهار قيمنا الرئيسية: الحياة الصحية وإن مجتمعنا المدرسي 

مثاالً للطالب المجتهد. كما نتعرف أيًضا على الطالب على أن يكونوا مسؤولين عن تحقيق توقعات عالية، والتمتع بأخالقيات عمل قوية، والتمتع بأخالق حميدة، فضالً عن أن يكونوا 
 أساس شهري من خالل إنجازاتهم فيما يتعلق بمهارات القراءة والحضور. 

 استمرار بواسطة موظفينا. فرض ضوابطه بكما تتميز مدرستنا أيًضا بنظام انضباط متماسك يعتمد على تحقيق توقعات عالية ونحرص على استيعاب األطفال واألسر آللياته والتأكد من 
 

التي تقدمها المدرسة أو في إطار  باإلضافة إلى ذلك، فنحن مدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات. حيث يعمل مستشار التواصل لدينا بجد على تشكيل حلقة وصل بين األسر والخدمات
 المجتمع.

 
 جلسات يوم كامل: مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية؛ Harriet Tubman -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

اHooverفي مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة ويتكون الزي الموحد من قميص أبيض أو أزرق، مع بنطلون، أو سروال قصير، أو تنورة باللون األزرق . ، يرتدي الطالب زي ا موحد 
 . طالب لطماق، فيجب أن تكون باللون األبيض أو األزرقوفي حالة ارتداء ال. أو الكاكي

 .م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

بينما يحضر القائمون على برامج ما بعد المدرسة . BACRبرنامج لما بعد المدرسة داخل الحرم، وتعمل على تقديمه مؤسسة  Hooverيوجد في مدرسة 
إلى المدرسة عند وقت االنصراف الصطحاب  Harriet Tubman، وWillie Keys Recreational Center، وBoys and Girls Clubاألخرى مثل 

 . األطفال المشتركين في هذه البرامج
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم /  البرامج متعددة اللغات
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 .مدرستنا 00، و75M، و75R، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 616إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
:6% 

 %50 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %7: النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Horace Mann Elementary  

1000 Ygnacio Avenue, 94601  |  879-1360 

www.ousd.org/horacemann 
 15|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
 56ويعمل معلمو الفصول وموظفو الدعم لدينا البالغ عددهم الثانوية.  Fremontاالبتدائية تقع في إيست أوكالند، على ُبعد مباٍن قليلة جنوب مدرسة  Horace Mannإن مدرسة 

عشرين. وتحقيًقا لهذه الغاية، نحرص على إبقاء فرًدا بجد يومًيا كي يوفروا للطالب ما يلزمهم من المهارات الشخصية، واألكاديمية، والتكنولوجية ليبلغوا النجاح في القرن الحادي وال
كل طالب بفرصة لسماع صوته. وعلى مستوى المناهج، نعمل على تسهيل عمل فرق التعليم التعاوني لتوسيع نطاق اإلدراك الفردي، وتعزيز  حجم الفصول صغيًرا نسبًيا حتى يحظى

 روح عمل الفريق، واستكشاف ديناميكيات المجموعات.
 

ليم مختلط، مع مدخالت من برنامج أكاديمي لما بعد المدرسة، ومشاركة اآلباء، وفريق ونحن نركز جهودنا على القراءة والكتابة. وباستخدام أسلوب محو األمية المتوازن، في بيئة تع
من القراءة على مستوى الصف أو أعلى منه بنهاية الصف  Horace Mannبرنامج دعم السلوك اإليجابي، قمنا بوضع خطة لخمس سنوات تهدف إلى تمكين كل طالب في مدرسة 

 الخامس.
 

 .ال يوجد زي موحد للمدرسةوصف الزي الموحد 
 م 0:31ص إلى  1:32من  ساعات الدراسة

 .ص 0:58ص حتى  7:22يتم تقديم وجبة إفطار مجانية يومي ا من . دقيقة من الراحة المنظمة قبل المدرسة 52مع توفير  7:52تُفتح أبواب الحرم في الساعة  برامج ما قبل المدرسة 

أو برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم 
 بالقرب منه

م  6حتى  5:52ويعمل البرنامج من . إلثراء المهارات لما بعد المدرسة لطالب روضة األطفال حتى الصف الخامس/تتميز مدرستنا بوجود برنامج أكاديمي
 .م يوم األربعاء 6حتى  0:58أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة، ومن الساعة 

 
ا برنامج  لخدمات التعلُّم مصمم إليقاظ مهارات القيادة، وبنائها، وشحذها في طالب الصف الخامس، مع  ASP، وهو برنامج Upward Rootsكما نوفر أيض 

للمساهمة في  -في فترة ما بعد المدرسة  -أسابيع  0تلتقي مجموعتان منفصلتان أسبوعي ا لمدة . التركيز على السالمة، واالحترام، والمسؤولية تجاه المجتمع
 .عات تحسين المجتمع في الحيمشرو

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 058، و57، و58أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 696إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 المئوية لليونانيينالنسبة 
 

:7% 
 %58 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Howard Elementary  

1611 Fontaine Street, 94605  |  639-3244 

www.ousd.org/howard 
 10|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
 االبتدائية في منطقة هادئة جًدا وتطل على منظر مبهر على منطقة الخليج. وقد أصبح مجتمعنا الصغير مجموعة متماسكة للغاية تغذي الطالب Charles P. Howardتقع مدرسة 

(. FOSSنظام العلوم بالمواصفات الكاملة )وتدعمهم. وباإلضافة إلى المناهج الدراسية األساسية، نمكن جميع الطالب من الوصول إلى معمل الكمبيوتر، وممارسة التربية البدنية، و
لعام في مجموعة التدخل والدعم للسلوك اإليجابي. يستفيد طالبنا من وجود المعلمين الذين تم تدريبهم في العلوم والذين يمثلون برنامج علوم قوًيا ذا خبرة عملية. وتشارك مدرستنا هذا ا

(PBIS يعمل معلم الموسيقى بدوام جزئي مع جميع .) الفصول. وسيركز برنامجنا لما بعد المدرسة، بالنسبة للطالب الحضريين، على أداء الفنون هذا العام.  ولدينا أيًضا مشروع
وأسرهم. توفر حة العقلية للطالب حديقة وسوق مزارعين أسبوعي حيث يوفر األكل الصحي والسالمة البدنية في مجتمعنا. ونشارك أيًضا مع مركز "آن مارتن" لدعم احتياجات الص

 بيئة من الرعاية واإليجابية التي تجذب األسر وتؤمن بدور الطالب في المقام األول! Howardمدرسة 
 

جلسات صباحية لنصف : برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 اليوم

يستطيع . لكاكياأللوان الموحدة هي الُكحلي، واألبيض، وا وصف الزي الموحد للمدرسة
ا اختيار ارتداء قمصان المدرسة التي يمكنهم شراؤها  الطالب أيض 

 .في بداية العام الدراسي أو عبر اإلنترنت

 م 5:58ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 .الصف الخامس فقطمن روضة األطفال وحتى . متاحة
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 . مدرستنا 56رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 691إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 المئوية لليونانيينالنسبة 
 

02% 
 %67 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %58 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



International Community School  

0101 International Boulevard, 94601  |  532-5400 
 16|  كود الخيارات   516كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
( هي مدرسة ثنائية اللغة تركز على العلوم.  وتظهر رؤيتنا في توفير خبرات التعلم ذات الجودة العالية لجميع الطالب من أجل ICS) International Communityإن مدرسة 

العملي عليها، بما في ذلك تدوين م بالتدريب إعدادهم للمدرسة اإلعدادية، والمدرسة الثانوية، والكلية، والمراحل التي تليها.  وسُنكسب طالبنا القدرة على ترجمة خبرات تعلم العلو
أفكار جديدة.  ونعمل على إعداد طالبنا  المالحظات بشكل نشط مع المناقشات األكاديمية في المجاالت األخرى من أجل الحصول على المعنى المناسب، وإثراء التفكير الناقد، وتوليد

.  ونريد جعل جميع ICSالثقافي، فضالً عن بناء مهارات التكنولوجيا والعالقات طوال سنوات دراستهم في  لمواكبة القرن الحادي والعشرين بتطوير الموظفين والمجتمع، والوعي
اء أقوياء يشعرون باألمان، والنظام، والمتعة في المدرسة؛ حيث يشارك جميع أصحاب المصالح بما فيهم األسر والمعلمون بنشاط في صنع ICSطالب   .القرار والتعلم مدى الحياة قرَّ

 
ومع تفعيل البرنامج بشكل تصاعدي في الصفوف العليا في .  0251لصفَّي روضة األطفال في خريف عام  12/12برنامج انغماس ثنائي االتجاه باإلسبانية بنسبة  ICSبدأت مدرسة 

. ومن آخر مستجدات 0205-0202رسي السنوات التالية، سيكون بذلك برنامج االنغماس ثنائي االتجاه مطبًقا في المدرسة بأكملها في جميع الحجرات الدراسية بحلول العام المد
 لبدء مساعينا لبناء ثقافة الرقص في المدرسة. 0251ع مدرستنا في خريف شراكة م Luna Dance، بدأ معهد ICSالتحديث في مدرسة 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

يوم كامل، : ؛ المركز الدولي لتنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةCentro Infantil -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال
 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم

 .تتوفر قمصان المدرسة في مكتب االستقبال  .القطع السفلية باللون الُكحلي والقمصان البيضاء ICSيرتدي طالب  وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 5:22ص إلى  0:58من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
 م 6:88م إلى  02::من الساعة . من الصف األول حتى الصف الخامس. متاحة برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه

 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المتأخر ثنائي اللغة  برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا" فروتفيل بارت"ومحطة  50، و58، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %79: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 667إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لليونانيين النسبة المئوية
 

00% 
 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Joaquin Miller Elementary  

1101 Ascot Drive, 94611  |  531-6688 

www.joaquinmiller.org 
 11|  كود الخيارات   560كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
ي بيئة مدرسية االبتدائية بسمعة طيبة ضمن قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. ونحن نفخر بتنوعنا والتزامنا باالهتمام بجميع الجوانب التعليمية للطفل ف Joaquin Millerتتمتع مدرسة 

بالمشاركة في العديد من األدوار القيادية بالمدرسة،  تعليًما عالي الجودة وفرًصا تعليمية مبتكرة عبر المناهج. ويهتم طالبنا Joaquin Millerراعية للطفل. حيث يوفر معلمو مدرسة 
، كما أنها معروفة CST Star Testsفي اختبارات  600مجموع نقاط  Joaquin Millerوهو ما يساعد على إيجاد مجتمع يتميز بالترحاب لجميع الطالب.  لقد حققت مدرسة 

 بمناخ المدرسة اإليجابي. 
الخاص مع آباء ذي طابع استباقي، مع قيام أولياء األمور بدور هام في نجاح المدرسة. إننا ندعو أولياء األمور المحتملين لزيارة موقع الويب بمجت Joaquin Millerوتتميز مدرسة 

 لمعرفة المزيد حول البرامج التعليمية المثيرة لالهتمام. www.joaquinmiller.orgبالمدرسة على العنوان 
 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259ة أطفال انتقالية في العام الدراسي لن يكون بموقع المدرسة روض ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
، الصف األول حتى 5:52حتى  0:52من  -رياض األطفال  ساعات الدراسة

 .م 5:28حتى  8::0من  -الخامس 
الطالب  Kid’s Clubيخدم برنامج نادي األطفال لما بعد المدرسة  برامج ما قبل المدرسة

 .في الصفوف من روضة األطفال حتى الصف الخامس
ا 7:88تبدأ الرعاية الصباحية في الساعة   صباح 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

الطالب  Kid’s Clubيخدم برنامج نادي األطفال لما بعد المدرسة 
 .في الصفوف من روضة األطفال حتى الصف الخامس

 .م 6:88تنتهي الرعاية لفترة ما بعد المدرسة الساعة 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 يزيةاللغة اإلنجل
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 628، و656، و600أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا 00، و668، و:62، و657، و655، و622و

 
 %66: معدل قبول الخيار األول

 %78: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 968إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
6% 

 %00 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %08 المئوية لآلسيويينالنسبة 

 %:0 النسبة المئوية لالتينيين
 %20 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %2 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Kaiser Elementary  

01 South Hill Court, 94618  |  549-4900 

www.kaiserelementary.org 
 16|  كود الخيارات   565كود الموقع 

 ◊ مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس

 Kaiserفي منطقة أوكالند هيلز الشمالية على أرض تبرع بها رجل الصناعة ستانلي هيلر. يأتي طالب مدرسة  5695االبتدائية في عام  Henry J Kaiser, Jrتأسست مدرسة 
سر أمر ة المجتمع واألمن كل حي في أوكالند، مما يضفي على المدرسة تنوًعا فريًدا يعكس التركيبة السكانية في المدينة. نحن مدرسة مجتمعية بطبيعتنا. فمشارك 061البالغ عددهم 

عات عمل ال تحصى داخل الفصول الدراسية مهم جًدا بالنسبة لنا. ففي كل عام، تقدم "رابطة أولياء األمور والمعلمين" األموال لدعم البرنامج األكاديمي. يكرس أولياء األمور سا
ا كل طالب باالحترام، واألمان، والدعم. ويتمحور هدفنا حول تقديم أفراد معلمين االبتدائية بيئة تعليمية محفزة وإبداعية يشعر فيه Kaiserوخارجها على حد سواء. تقدم مدرسة 

ة تعليمية جذابة حيث نعمل جميًعا من أجل اجتماعًيا يعكسون خبرتهم بوعيهم عن المجتمع. يعمل موظفونا من المتعلمين مدى الحياة عن كثب مع شركائنا من األسر والطالب لتوفير بيئ
تيسيري. يهتم البرنامج األكاديمي ي تتمثل في: تعزيز التميز األكاديمي واالحتفاء بالتنوع، وتقديم جو تسود فيه "روح األسرة"، وتوفير التعليم الشمولي، والتفاعلي، والتحقيق أهدافنا الت

اسية. باالستعانة بالتعلم القائم على المشروعات، والمناهج التي "بالطفل من جميع النواحي" حيث يدمج الفنون، والموسيقى، والحركة في مشروعات الفصول الدر Kaiserفي مدرسة 
 بيئة تجذبهم دائًما وتتحدى قدراتهم في جميع التفاصيل. Kaiserُتدمج فيها الفنون اندماًجا كامالً، إلى جانب التعلم المميز في جميع الغرف الدراسية، نوفر لطالب 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 5:22ص إلى  0:58من  ساعات الدراسة

 ص 7:88. برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
اتصل بالمدرسة للحصول على معلومات . برسوم. وقت المغامرة

 .حول الصفوف واألوقات
 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات خيارات النقل العام

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %96: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:% 
 %50 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %05 النسبة المئوية لالتينيين
 %2: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %08 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



La Escuelita Elementary  

5212 Second Avenue, 94606  |  874-7762  |  www.ousd.org/laescuelita 
 16|  كود الخيارات   505كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
ات، وللنجاح في الحياة الجامعية والمهنية. إننا ندعم ونشجع لدينا توقعات عالية بوصول جميع الطالب ألهدافهم. حيث سيتم تأهيل طالبنا ليكونوا مشاركين واثقين في مجتمع متعدد الثقاف

. وُنطلق على طالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس لقب Sí, Se, Puedeإيجاد مناخ مدرسي يعزز من الفكرة التي يقوم عليها شعار "يمكنك النجاح!" 
 ". La Academia، بينما ُنطلق على طالب الصفين السادس والسابع "طالب "La Escuelita"طالب 

 
. إننا نقدم Centro Infantil de la Raza، وقد قام بذلك أولياء أمور األطفال المترددين على مركز تنمية الطفل ومركز 5661االبتدائية عام  La Escuelitaتم إنشاء مدرسة 

وأولياء ألطفال االنتقالية حتى الصف السابع، )بما في ذلك التعليم ثنائي اللغة للصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثاني( حيث يقف المدرسون، برنامًجا أكاديمًيا قوًيا لروضة ا
تعليم الجيل التالي(، التي )تحدي  Next Generation Learning Challenge Grantاألمور، وتحالفات شركاء المجتمع بمثابة العماد األساسي له. لقد حصلنا على منحة 

للطالب الستكشاف مشروعات مستقلة واالستمتاع بوقتهم! ويتعلم الطالب بالعناية الالزمة في الفصول الدراسية في مناخ  Makerspaceسوف توفر موارد لدعمنا في إيجاد مجتمع 
م البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، والرياضيات، والكمبيوتر، واأللعاب والتربية البدنية لدعم اللعب يتميز باآلمال العالية. نحن نوفر برامج لتنمية الفنون/اللغة اإلنجليزية، وعلو

ني إلى الخامس "مركز الشباب المنظم، واجتماعات الفئات الراعية للمجتمع المدرسي/الصفات الشخصية الشهرية. ويقدم المتخصص في برامج ما بعد المدرسة للصفوف من الثا
ل ( الدعم األكاديمي في مجاالت آداب اللغة، والرياضيات، والعلوم جنًبا إلى جنب مع العديد من فرص اإلثراء.  إننا نوفر فصوالً وورش عمEBAYCالخليج الشرقي" ) اآلسيوي في

داد الشباب ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكامنة (. إن مهمتنا هي إعLa Clinica) Youth Heart Health Clinicلمحو أمية اآلباء بالتعاون مع عيادة صحة القلب للشباب 
 الكاملة، وأن يكونوا واثقين ومبدعين، وأن يستطيعوا المشاركة في المجتمعات متعددة الثقافات.

 
 جلسات يوم كامل: مركز األمم المتحدة لتنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

 .من قمصان باللون األحمر أو األبيض، وبنطلونات باللون األزرق الداكن La Escuelitaيتكون الزي الموحد لمدرسة  الموحد للمدرسة وصف الزي
 م 5:22ص إلى  0:58من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
ا 05-7عمر .  متاحة برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه  عام 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة  برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 
" ليك ميريت بارت"ومحطة  65، و00، و58، و600، و56، و00، و05، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 .مدرستنا

 
 %66(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %11(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %76(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %11(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 698إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 لنسبة المئوية لليونانيينا
 

65% 
 %06 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %07 النسبة المئوية لآلسيويين
 %68 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %المئوية للفيلبينيين النسبة 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Lafayette Elementary  

5622 Market Street, 94607  |  874-7774 

www.ousd.org/lafayette 
 11|  كود الخيارات   509كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
وهم يملكون األدوات االجتماعية الالزمة لضمان النجاح في المدرسة اإلعدادية والثانوية، أثناء االستعداد  Lafayetteتعتمد رؤيتنا على أن ينهي جميع الطالب دراستهم في مدرسة 

لوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات بغرب أوكالند. إننا نضع العلوم، بتنوع التركيبة الطالبية وبكونها جزًءا من ممر تعليم الع Lafayetteللحياة الجامعية. تتميز مدرسة 
، والرياضيات بغرب أوكالند إليجاد ممر والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في قلب جميع مناهجنا، ونتعاون مع المدارس األخرى في ممر تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة

ات على الهندسة، من ريقة تفكير تنظر لألمام بما يتماشى مع معايير مناهج األساس المشترك. وينصب تركيز تركيبة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيحقيقي لتعلُّم العلوم بط
 خالل مشروع البرنامج. 

 
 .06-02توجد روضة أطفال انتقالية تُفتتح في العام المدرسي  برنامج ما قبل روضة األطفال

ا. نعم الزي الموحد للمدرسةوصف  قمصان صفراء وبنطلونات : يرتدي الطالب زي ا موحد 
 .سمراء أو زرقاء

 م 5:28ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

SOAR .من وقت رن . من الصف األول حتى الصف الخامس
ا. الجرس وحتى السادسة مساء   برنامج ما بعد : وبالجوار أيض 

من روضة األطفال حتى الصف ) deFermery Parkالمدرسة 
 and Boys and Girls Clubونادي األوالد والبنات ( الخامس

 (.من روضة األطفال حتى الصف الخامس)
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / اللغات البرامج متعددة 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 00، و0R، و0تخدم خطوط النقل أرقام  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :التقييممعلومات 
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:0% 
 %27 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي

 %6 لآلسيويينالنسبة المئوية 
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Laurel Elementary  

6612 Brown Avenue, 94619  |  531-6868 

www.ousd.org/laurel 
 92|  كود الخيارات   565كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
يخدم حرمنا مقاطعة مكتظة بالسكان، ومتنوعة عرقًيا يغلب عليها طابع الطبقة العاملة. مهمتنا هي تحسين التحصيل الدراسي االبتدائية في سفوح شرق أوكالند.  Laurelتقع مدرسة 

 لدى الطالب في بيئة آمنة، ومحفزة، وراعية تتم فيها تلبية احتياجات الطفل من جميع النواحي. 
 

ا فصول إثراء تشمل الرقص، والموسيقى، والفنون، والتكنولوجيا. ونقدم أيضا برنامج ما بعد المدرسة للصفوف من الصف باإلضافة إلى برنامجنا التعليمي األساسي الدقيق، نقدم أيضً 
 !Laurel Prideالثاني إلى الخامس، الذي يحتوي على كل من العنصر األكاديمي واإلثرائي على حٍد سواء. انضم إلى مجتمعنا المدرسي وكن جزًءا من 

 
يوم : مركز تنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية روضة األطفالبرنامج ما قبل 

 كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم

خيار ارتداء القطع السفلية الزرقاء أو  Laurelلدى طالب  وصف الزي الموحد للمدرسة
ا .  السوداء والقمصان الزرقاء الفاتحة أو البيضاء ويمكنهم أيض 

بأحد لوني " أسود لوريل"قمصان المطبوع عليها ارتداء ال
 .مدرستنا األخضر والذهبي كجزء من توحيد الزي

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

. من الصف الثاني حتى الصف الخامس، مساحة محدودة. متاحة
 م 6:88م إلى  88::من 

 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 625، و20L، و27، و25أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا NL، و082، و608، و627، و622و

 
 %77: معدل قبول الخيار األول

 %66: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 699إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

50% 
 %7: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %57 النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Lincoln Elementary  

001 55th Street, 94607  |  874-3372  |  www.ousd.org/lincoln 
 90|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 االنتقالية وحتى الصف الخامسمدرسة ابتدائية من روضة األطفال 
(.  بينما األغلبية منهم من المنازل التي تتحدث باللغة الكانتونية، وتوجد أربع عشرة لغة أصلية Oakland Chinatownالعديد من األسر لدينا هي من الحي الصيني في أوكالند )

االبتدائية إلى دعم األطفال في األسر التي بدأت حياتها في أماكن جديدة فضالً عن  Lincolnتسعى مدرسة أخرى متمثلة في العدد المتزايد من الطالب القادمين من حول العالم.  
في  يرهم ليصيروا أفراًدا ذوي خبرة شاملةاألطفال من السكان الناطقين باللغة اإلنجليزية الذين يحضرون إلى المدرسة.  ونسعى جاهدين لتوفير الفرصة لهم للنجاح األكاديمي ولتطو

االبتدائية مدرسة نموذجية يتعاون فيها الطالب، والمعلمون،  Lincolnمجتمع يرعاهم.  تعتمد رؤيتنا التي نشأت من الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع على أن تصبح مدرسة 
يز على برنامج محو األمية المتوازن والتعلُّم االجتماعي العاطفي.  ونسعى والموظفون، وأولياء األمور، وأفراد المجتمع المحلي على تعزيز إتقان الطالب للمناهج الصعبة مع الترك

مي واالجتماعي وتحدي ذوي مهارات إبداعية وتفكير نقدي ومتفوقين في رعاية المواطنين في المجتمع العالمي.  ومهمتنا تتمثل في إلهام الطالب بالتفوق األكادي Lincolnلجعل طالب 
بيئة مواتية حيث يتساوى  هنا لهم وتقديم النموذج اإليجابي لهم.  وسنستمر في استخدام برامج االنغماس ثنائي اللغة وفي اللغة اإلنجليزية لتوفير تعليم فعال فيقدراتهم في ذلك عبر توجي

 جميع الطالب في الحصول على منهج مفعم بالحيوية.  شعار مدرستنا هو: التميز، واإلبداع، والمجتمع.
 

؛ برنامج ما قبل روضة األطفال Yuk Yau -مركز تنمية الطفل  روضة األطفالبرنامج ما قبل 
 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: للوالية

ا يتكون من  Lincolnيرتدي طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة االبتدائية زي ا موحد 
ونبيع في مركز أولياء األمور . قميص أحمر وحذاء  رياضي ا

 .المدرسة القميص األحمر الخاص بالمدرسةب

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

EBAYC-OASES .من . من الصف الثاني وحتى الصف الخامس
 م 6:88م إلى  88::

 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (الكانتونية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

، 58، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط حافالت  خيارات النقل العام
توليفث "، ومحطة "ليك ميريت بارت"، ومحطة 00، و05:و

 .مدرستنا" سترييت بارت

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %67: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
65% 

 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %00 النسبة المئوية لآلسيويين
 %5 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليينالنسبة المئوية 
 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Madison Park Lower Campus  

662 El Paseo Drive, 94603  |  636-7919 

www.ousd.org/madison 
 555|  كود الخيارات   516كود الموقع 

 االنتقالية وحتى الصف الخامسمدرسة ابتدائية من روضة األطفال 
( في الجزء الصناعي من إيست أوكالند، بجوار سان لياندرو. لقد ظلت تركيبتنا السكانية ثابتة منذ عام MPA) Madison Park Business and Art Academyتقع أكاديمية 

حجرة دراسية ذاتية االكتفاء  53% من جزر المحيط الهادئ. وتتميز مدرستنا بوجود 3% من األمريكيين من أصل أفريقي، وحوالي 00% من الالتينيين، و61بوجود نسبة  0221
( COSTق خدمات دعم تنسيق فرق الخدمات )لالنغماس المنظم لإلنجليزية، وبرنامج للقادمين الجدد، وتركز على توفير دعم التدخل متعدد المستويات للقراءة والكتابة، مع توسيع نطا

العليا لتوسيع نطاق تطبيق نموذج األكاديمية من روضة األطفال  MPAاالبتدائية بشراكة مع مدرسة  MPAمدى السنوات الثالثة الماضية قامت مدرسة  لألسر والطالب. على
وا بين مستويات الصفوف من خالل االنتقالية حتى الصف الثاني عشر. حيث سيتم إعداد طالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الحادي عشر بصورة أفضل ليتنقل

تدريس في جميع مستويات الصفوف. وتتمثل دعم الطالب في روابط واضحة، ومحاذاة الهياكل الثقافية، واألنظمة، والمناهج والموارد، مع التركيز على ممارسات المعلمين، وأساليب ال
م كي يصبحوا طالًبا ناجحين في المرحلة الثانوية، مع أهداف ودوافع تدفعهم للنجاح في إطار مجتمع مركَّب. االبتدائية في تعليم طالبنا، ورفع قدراتهم، وتنشئته MPAرؤية مدرسة 

هذه ربوي العام. وفي عدة استراتيجيات لزيادة مشاركة أولياء األمور. حيث تملك مدرستنا مجلًسا للمدرسة، ومركًزا لآلباء، وبنك طعام، وبرنامًجا للتطور الت MPAوتملك مدرسة 
 االجتماعات نوفر خدمات مجالسة األطفال والطعام. 

 
ويتم تقديم الزي .  من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس قمصان بولو ويكون الرداء السفلي اختياري ا MPAيرتدي طالب أكاديمية  وصف الزي الموحد للمدرسة

 . كتب الرئيسيالموحد مجان ا ألول مرة ويمكن شراء قِطع أخرى منه من الم
 ص 0:88يبدأ اإلفطار في الساعة  ساعات الدراسة

 م 5:52 -ص  8::0تبدأ الحصص الساعة 
 م 5:52 -ص  8::0: الصف الثاني -روضة األطفال االنتقالية 

 م 5:22ص إلى  0:58من :  من الصف الثالث إلى الخامس

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
الحرم أو برامج ما بعد المدرسة داخل 

 بالقرب منه
، ويتم "لما بعد المدرسة Higher Groundبرنامج "االبتدائية بوجود برنامج لما بعد المدرسة حائز على جوائز ويحمل اسم  MPAتتميز مدرسة 

 .م 6:88ة ويبدأ البرنامج من بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى الساع. تقديمه للطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

 .مدرستنا 52رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

20% 
 %50 أصل أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين من 

 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %66 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Manzanita Community School  

0629 East 27th Street, 94601  |  535-2822 

www.ousd.org/manzanitacommunity 
 505|  كود الخيارات   569كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
مدرًسا للفصول، بما في ذلك الصفوف االبتدائية  51( هي مدرسة صغيرة تقع في قلب حي فروتفالي. ويوجد بالمدرسة MCS) Manzanita Community Schoolإن مدرسة 

ة األطفال ثنائي اللغة في الصفوف من روضوالعليا، مع وجود ثالثة مدرسين لفصول األيام الخاصة وفصل دراسي لروضة األطفال االنتقالية. وتقدم المدرسة في الوقت الحالي تعليًما 
ر المدارس تنوًعا في قطاع أوكالند حتى الصف الثالث وسيتم توسيع نطاق الفصول الدراسية ثنائية اللغة حتى الصف الخامس في السنوات التالية. إن مدرستنا تعد واحدة من أكث

في الصفوف من  03:5حي األكاديمية بشكل قوي. ويبلغ حجم الفصل لدينا على جميع جوانب حياة الطفل، باإلضافة إلى االهتمام بالنوا MCSللمدارس الموحدة. وتركز مدرسة 
في الصفوف من الثالث إلى الخامس بالرغم من أن بعض الفصول الدراسية تكون أصغر حجًما بنسبة بسيطة.  كما تتميز المدرسة بوجود  35:5روضة األطفال حتى الصف الثاني و

ويدعم طالبنا الذين يعانون من صعوبات في التعلُّم من الصف الثاني حتى الصف الخامس. كما يوفر المدرسون  EBAYCدارته مؤسسة برنامج ممتاز لما بعد المدرسة تعمل على إ
رياضة، والفنون، مثل الطهي، وال فصول تقوية من يومين إلى ثالثة أيام في األسبوع، كما توجد مساعدة يومية في الواجبات المنزلية. فضالً عن وجود فصول إلثراء المهارات

ة لجميع الطالب، وسياسة تتضمن عدم باإلضافة إلى فنون السيرك. كما تتميز المدرسة بوجود برنامج قوي للصحة الجسدية والصحة العامة وسياسة تتضمن فصول تربية بدنية أسبوعي
ة إلى تقديم وجبة سلطة يومية. ولالهتمام بجميع احتياجات األطفال، توفر المدرسة مستشاًرا في تقديم رقائق البطاطا المقلية، أو الحلوى، أو المياه الغازية في وجبات الغداء، باإلضاف

تمع. ويستخدم طالبنا معمل كمبيوتر الموقع أربعة أيام في األسبوع لمساعدة الطالب فيما يخص احتياجات الصحة العقلية. كما يوجد أيًضا سوق أسبوعي للمزارعين لآلباء والمج
MAC كمبيوتر  وأجهزةChrome مدرسة يومًيا )خاصًة في الصفوف العليا( لتحسين مهاراتهم، باإلضافة إلى مشروعات أو أبحاث متكاملة للمدرسة. كما يوجد لدينا أيًضا مكتبة لل

 يمكن للطالب زيارتها أسبوعًيا لالطالع على الكتب الجديدة. تفضلوا رجاًء باالتصال بنا أو زيارتنا.
 

 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: ؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةManzanita -مركز تنمية الطفل  روضة األطفالبرنامج ما قبل 

ا وصف الزي الموحد للمدرسة مكن للطالب ارتداء بناطيل جينز ي. يتكون الزي الموحد من قمصان بولو باللون األزرق أو األبيض مع أحذية كرة المضرب. يرتدي طالب مدرستنا زي ا موحد 
 . زرقاء، أو بنطلونات زرقاء من الزي الموحد، أو تنانير، أو فساتين

 م 5:28ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 برسوم. لتنمية الطفل" مانزانيتا"مركز  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي 
 داخل الحرم المدرسي أو بالقرب منه

يتم توفير أماكن أوال  للطالب . م 6:88من جرس المدرسة وحتى الساعة . من الصف الثاني وحتى الصف الخامس. مركز الشباب اآلسيوي بالخليج الشرقي
يمكن أن تتقدم األسر  توجد خدمات تدريس خاص، ولكن. اللذين لديهم احتياجات أكاديمية، ثم يتم فتح البرنامج لألسر التي تحتاج إلى رعاية لما بعد المدرسة

 . بطلبات وغالب ا ما تحصل على منح

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا 50، و58، و65، و05أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 661إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

55% 
 %57 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %58 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Manzanita SEED Elementary  

0629 E 27th Street, 94601  |  535-2832 

www.ousd.org/manzanitaseed 
 96|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامسمدرسة ابتدائية من روضة 
إلى الدخول في شراكة مع العائالت، وأفراد المجتمع، والطالب بهدف خلق بيئة تمكن الطالب من أن يكونوا ثنائيي اللغة، ومبدعين،  Manzanita SEEDتهدف رؤية مدرسة 

كما نسعى إلى تعزيز ثقافة االحترام المتبادل والتعددية الثقافية عند إجراء حوار بين الطالب وأشخاص بالغين بشأن عملية ولديهم عمق في التفكير، ومتعلمين، ويتمتعون بدوافع ذاتية. 
فسهم وتحدي هي المكان الذي يمارس فيه الطالب أنشطتهم ويمكنهم فيه إبداء آرائهم وتحديد خيارات ذات مغزى باإلضافة إلى تحدي أن Manzanita SEEDالتعلُّم. تعد مدرسة 

 نا، والعالم بأسره إلى األفضل. طالب آخرين على المستوى األكاديمي، باإلضافة إلى أنه المكان الذي يمكن للطالب فيه تنمية شعورهم بالمسؤولية لتحويل مدرستنا، ومجتمع
 هي أن يكون جميع طالبنا:  Manzanita SEEDإن رؤية 

 على مستوى الصفوف أو أعلى في جميع المواد الدراسية. متفوقين أكاديمًيا: •  
 سبانية(. ثنائيي اللغة ويملكون مهارات القراءة والكتابة في لغتين: قادرين على التحدث، والقراءة، والكتابة بلغتين على األقل )اإلنجليزية واإل•  
 اعل بكفاءة مع أشخاص من ثقافات متعددة.واعين ثقافًيا: أن يكونوا واعين بثقافتهم الخاصة وقادرين على التف•  
 

؛ برنامج ما قبل روضة Manzanita -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال
يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف : األطفال للوالية

 اليوم
بدون شعارات سوى )نعم، قمصان باللون األبيض أو األحمر  وصف الزي الموحد للمدرسة

ال يتم . ، وقطع سفلية باللون الكاكي أو األزرق(المدرسةشعار 
توفير الزي المدرسي مجان ا للطالب، ولكننا نبيع فقط قمصان ا 

ولكن يمكن للطالب ارتداء أي قطعة علوية . تحمل شعار المدرسة
 .أو سفلية باللون المحدد

ا  8::0 ساعات الدراسة  مساء   5:52 -صباح 
 يوجد ال برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

ا لما بعد المدرسة من خالل مؤسسة  نعم، نحن نوفر برنامج 
Learning for Life ويخدم هذا البرنامج الطالب من روضة ،

 5:52األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس، ويعمل من الساعة 
 .م 6:88م حتى الساعة 

 متوسط -معتدل  الخاصخدمات التعليم 
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج ازدواج اللغة ثنائي االتجاه 

 50، و58، و65، و05أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %76: معدل قبول الخيار األول

 %71: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 986إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لليونانيين النسبة المئوية
 

25% 
 %05 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %67 النسبة المئوية لالتينيين
 %00 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 % النسبة المئوية للفيلبينيين
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Markham Elementary  

6002 Krause Avenue, 94605  |  639-3202  |  www.ousd.org/markham 
 96|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
ستمتع االبتدائية، إلى احتضان جميع األطفال، ورعايتهم، وتوجيههم، وإشراكهم في التحدي لتطوير مهاراتهم ليكونوا مواطنين منتجين وفاعلين. ي Markhamنهدف في مدرسة 

اح في الحياة الجامعية، والمهنية، بمهارات التعلُّم التي تضمن أن يكونوا أكفاء، وواعين بصورة كاملة، وأصحاب تفكير نقدي، وعلى استعداد للنج Markhamالطالب في مدرسة 
يير األساس المشترك، وممارسات والمجتمعية. ونحرص كمربين على تعليم الطفل وتطويره من جميع النواحي. ويوفر برنامج مدرستنا للطالب مناهج مرحة ودقيقة تعتمد على معا

كتابة، ومكتبات الفصول الدراسية لجميع المستويات، والكتابة في جميع المجاالت، والموسيقى، والكورال، عملية في الرياضيات والعلوم، وتتضمن منهًجا متوازًنا لتعليم القراءة وال
يوفر العديد مميز لما بعد انتهاء اليوم الدراسي  وتنسيق الحدائق، والبرامج التي تعتمد على الكمبيوتر والموسيقى وتزيد من التفكير النقدي، والفهم، ومهارات الرياضيات. ولدينا برنامج

ة، والفهم، والتفكير النقدي، ومهارات من األنشطة، باإلضافة إلى مساعدة في الواجبات المنزلية، وقرع الطبول، والرقص، وبرامج كمبيوتر تعليمية تزيد من مستوى مهارات القراء
. فيستطيع أولياء األمور التحاور مع مدير المدرسة في اجتماعات "الدردشة" الشهرية التي الرياضيات. كما نقدم مقاهي ألولياء األمور لالجتماع والعمل سوًيا ولبناء مجتمع مدرستنا

ي في الموقع. كما يوجد لدينا نظام حراسة نقيمها. ويتم توفير رعاية األسنان والعيون للطالب عند الحاجة. كما يوجد لدينا مركز استشارات، باإلضافة إلى وجود ممرضة وأخصائي نفس
 !Markhamا بكم في ي الكفاءة يجعل مجتمعنا آمًنا على الدوام. فمجتمعنا آمن ويتميز بالرعاية حيث يمكن للطالب االزدهار، وتحقيق التفوق، واإلنجاز. مرحبً وأمان عال

 
 لنصف اليومجلسات صباحية ومسائية : ؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةBurbank-مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

ا وصف الزي الموحد للمدرسة وترتدي الفتيات قمصان بولو زرقاء فاتحة مع تنانير زرقاء . يرتدي الفتيان قمصان بولو زرقاء فاتحة وبنطلونات زرقاء داكنة. نعم، يرتدي الطالب زي ا موحد 
 . داكنة، أو فساتين زرقاء داكنة، أو بنطلونات زرقاء داكنة

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 .برنامج لما بعد المدرسة على بُعد مسافة قريبة مقابل رسوم بسيطة Arroyoيوجد في مركز . م 6 - 5:52من الصف األول حتى الصف الخامس، الساعة . نعم

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا :7و 58رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 676إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 المئوية لليونانيينالنسبة 

 
57% 

 %7: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %22 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Martin Luther King, Jr. Elementary  

962 52th Street, 94607  |  874-3381 

www.ousd.org/mlk 
 96|  كود الخيارات   510كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
المدرسة على العلوم، االبتدائية هي مدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات توفر مجموعة من البرامج والموارد التعليمية التي تساعد األسر على التفوق. وتركز هذه  MLKمدرسة 

% 12ة. وتتكون التركيبة الطالبية للمدرسة بصورة تقريبية بنسبة والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات لمساعدة الطالب على تعلُّم المناهج كي يكونوا مستعدين للحياة الجامعية والمهني
 % من خلفيات أخرى مثل الالتينيين، واآلسيويين، والتونجا.1% من أصل عربي، و51من األمريكيين من أصل أفريقي، و

 
جلسات صباحية ومسائية : برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

 اليوملنصف 
 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

BACR .من وقت رن . من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
 مساء   6:88الجرس وحتى 

 متوسط -معتدل  الخاصةالخدمات التعليمية 
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

توليفث "ومحطة  00و 0:رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" سترييت بارت

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %18: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 617إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لليونانيين النسبة المئوية
 

56% 
 %60 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %05 النسبة المئوية لآلسيويين
 %08 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 % النسبة المئوية للفيلبينيين
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Melrose Leadership Academy  

6662 Fleming Avenue, 94619  |  535-3832 

www.ousd.org/mla 
 66|  كود الخيارات   061كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
إلى الدخول في شراكة مع العائالت، وأفراد المجتمع، والطالب بهدف خلق بيئة تمكن الطالب من أن يكونوا ثنائيي اللغة، ومبدعين،  Melrose Leadershipتهدف رؤية أكاديمية 

وار بين الطالب وأشخاص بالغين بشأن عملية حولديهم عمق في التفكير، ومتعلمين، ويتمتعون بدوافع ذاتية. ونسعى إلى تعزيز ثقافة االحترام المتبادل والتعددية الثقافية عند إجراء 
هي المكان الذي يمارس فيه الطالب أنشطتهم ويمكنهم فيه إبداء آرائهم وتحديد خيارات ذات مغزى باإلضافة إلى تحدي أنفسهم  Melrose Leadershipالتعلم. وتعد أكاديمية 

ن الذي يمكن للطالب فيه تنمية شعورهم بالمسؤولية لتحويل مدرستنا، ومجتمعنا، والعالم بأسره إلى األفضل. وتحدي طالب آخرين على المستوى األكاديمي، باإلضافة إلى أنه المكا
لمدرسة اإلعدادية. مع العلم بأن نحن نخدم الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثالث في برنامج االنغماس المزدوج والصفوف من السادس إلى الثامن في برنامج ا

ع صفوف المرحلة االبتدائية. ويعرض الب مدرستنا اإلعدادية يشاركون في يوم دراسي مطول يتضمن الفنون واأللعاب. يوجد لدينا برنامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي يتالءم مط
. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم طالب الصف الثامن ملفات العمل الخاصة بهم جميع الطالب عملهم أثناء معرض إكسبو الذي يقام مرتين في السنة والذي يتضمن األعمال األكاديمية والفنية

 كجزء من متطلبات النهوض بهم وتعزيز قدراتهم.
 

 اللون العنابي أو األبيض: الصف السابع وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 2:88 -ص  0:88(: الصفان السادس والسابع) 0طالب القسم  ساعات الدراسة

 اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات مدرسةبرامج ما قبل ال
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
من . مرحلة رياض األطفال من الصف الرابع، برسوم. متاحة

 م 2:88وقت جرس المدرسة حتى الساعة 
 ال يوجد الخدمات التعليمية الخاصة

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 برنامج ازدواج اللغة ثنائي االتجاه والقادمين الجدد

 .مدرستنا 57و 05رقما  ACيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %66(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %67(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 غير متوفر(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 غير متوفر(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 966إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ن المعلومات حول التقدم في تحقيق ومعرفة المزيد م" سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:5% 
 %06 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %60 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Montclair Elementary  

5616 Mountain Boulevard, 94611  |  339-6100 

www.montclairschool.com 
 522|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
التحصيل هي مدرسة متنوعة حائزة على جائزة الشريط األزرق القومي وتقع في قرية مونتكلير الساحرة. يهتم موظفونا ذوو الخبرة ومهارات الرعاية ب Montclairإن مدرسة 

نًبا إلى جنب مع برنامج الستجابة الثقافية، والتعبير الفني اإلبداعي لدى طالبنا. ونسعى جاهدين لتثقيف الطفل في جميع النواحي باستخدام منهج أكاديمي صارم جاألكاديمي العالي، وا
عاون. فالطالب لدينا على استعداد كبير للنجاح األكاديمي والشخصي. تحفيز الفنون البصرية والتعبيرية. فيتعلم طالبنا المسؤولية الشخصية واالجتماعية، ومعنى الدافع الذاتي، وقيمة الت

أولياء  فرص اشتراك األهل في حياة أطفالهم. فتستطيع األسر المشاركة كأعضاء في مجلس مدرستنا، أو في رابطة أولياء األمور والمعلمين، أو نادي Montclairتكثر لدينا في 
بمجتمعنا التربوي القوي.  Montclairوإرشاد الطالب، واالشتراك كمعلمي إثراء في برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي. فنحن نفتخر في  األمور أو التطوع في الفصول الدراسية،

وق مستوى صفهم، كما نوفر ، وبرامج تقوية، وإرشاد للطالب المتعثرين، فضالً عن التسريع للطالب الذين يؤدون فiPadوتوجد في المدرسة مكتبة ممتازة، ومعمل كامل ألجهزة 
طالب تشمل الطهي، والفنون القتالية، والتصميم الموسيقى الصوتية، والتربية البدنية، والفن. وتقدم المدرسة مجموعة متنوعة من فرص اإلثراء في برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي لل

 طبيب نفسي في الموقع يحضر يومين في األسبوع لتوفير الدعم اإلضافي. Montclairمدرسة بالزجاج، وتسلق الصخور، واأللعاب السحرية. باإلضافة إلى ذلك، لدى 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 5:52 -ص  8::0الخامس  -م؛ الصف األول  8::5 -ص  8::0روضة األطفال  ساعات الدراسة

 بالمدرسة لتحديد موعداتصل . برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي 
 داخل الحرم المدرسي أو بالقرب منه

بالزجاج، وتسلق  وتقدم المدرسة مجموعة متنوعة من فرص اإلثراء في برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي للطالب تشمل الطهي، والفنون القتالية، والتصميم
كما توجد . وباإلضافة إلى ذلك، يتوفر وقت مغامرة بعد الرعاية في الموقع. يتم تقديم جميع هذه الفصول مجان ا مع المنح المتوفرة. الصخور، واأللعاب السحرية

ا ترتيبات الصطحاب األطفال مع كل من  وجميع هذه البرامج مجانية على أساس . Jewish Community Centerومركز  Montclair Parkلدينا أيض 
 .الخدمة

 متوسط -معتدل  مات التعليم الخاصخد
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 600، و655، و682، و00أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %78: معدل قبول الخيار األول

 %66: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لليونانيين النسبة المئوية
 

6% 
 %02 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %08 النسبة المئوية لآلسيويين
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %20 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 % النسبة المئوية للفيلبينيين
 %08 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



New Highland Academy  

1105 A Street, 94621  |  729-7723 

www.ousd.org/newhighland 
 502|  كود الخيارات   501كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
كاديمي ويكتسبون مهارات التفكير الفعال. يتميز طالبنا بامتالك مهارات التفكير اإلبداعي والتواصل الفعال، وبكونهم مواطنين متعاطفين مع مجتمعهم. حيث يحصلون على االمتياز األ

ن خالل مجموعة من الفنون والوسائط التكنولوجية. ويتميز طالبنا أيًضا بكونهم مواطنين ويتواصل طالبنا بفعالية شفهًيا وكتابًيا باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية، من بين لغات أخرى، وم
 سعداء ومتعاطفين مع مجتمعهم، ويملكون مهارات اجتماعية وعاطفية قوية، ولديهم ثقة في قدراتهم الخاصة للتعلُّم وتحقيق النجاح. 

 
، وهي مبادرة لتعلُّم الفنون تابعة لمكتب مقاطعة أالميدا (Arts Learning Anchor Schoolهي نموذج لمدارس تعلُّم الفنون ) New Highland Academyإن مدرسة 

هة لغرض دمج الفنون في جمي الدراسية. ويتميز العديد من ع مناحي المناهج للتعليم. ويمتلك مدرسونا خبرات متنوعة في الفنون ويشاركون في أنشطة التنمية االحترافية المستمرة الموجَّ
في التدريس األسبوعي للفنون، الذي  مدرسينا بكونهم ثنائيي اللغة. يوجد لدينا فصل دراسي مخصص للفنون البصرية ومعلم اختصاصي للفنون البصرية؛ حيث يتعلم الطالب المشاركة

لتوفير تدريس الرقص ودمج  Luna Dance Instituteة. باإلضافة إلى ذلك، نملك شراكة مع معهد يتنوع بين التلوين، والرسم، والطباعة، وأعمال السيراميك، والوسائل الرقمي
 الرقص في مناحي التعليم األخرى.

 
 يوم كامل، جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: ؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةHighland -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

ا سفلية باللون األزرق الداكن مثل  New Highlandيرتدي طالب  الزي الموحد للمدرسةوصف  ا علوية باللون األزرق الفاتح أو األبيض وقطع  البنطلونات، أو التنانير، أو البنطلونات )قطع 
ا، وقمصان بولو الموحدة مقابل  05وتستطيع األسر شراء قمصان المدرسة مقابل (. القصيرة ا من المدرسةد 02دوالر  كما يمكن منح المالبس مجان ا حسب . والر 
 .يرتدي طالب جميع الصفوف مالبس باأللوان ذاتها. الحاجة

 م 5:28ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 .من وقت رن الجرس وحتى السادسة مساء  . سنة 00-6من الصف األول إلى الخامس، عمر . نعم
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

 .مدرستنا 70، و0R، و0أرقام  AC transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

75% 
 %02 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %08 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Parker Elementary  

6909 Ney Avenue, 94605  |  879-1440 

www.ousd.org/parker 
 525|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 الصف السابعمدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى 
ف مدرسة  تعزيز وتوصيل التفوق االبتدائية هدفها بأن تكون مركًزا للتعلُّم والتفوق. فمن خالل الشراكات الفعالة مع األسر والمجموعات المجتمعية، نعمل على تشجيع، و Parkerتعرِّ

لصناعة نموذج من الطالب يتميز بالتركيز واالنضباط  Parker، نعمل على رعاية التعليم األكاديمي ودعم طالب مدرسة Parkerاألكاديمي لتخريج طالب متميزين. ففي مدرسة 
طة بدنية، ت ألعاب غير تنافسية، وأنشالذاتي في نفس الوقت. إن طالبنا يشاركون في تجارب تعلُّم قوية ومفيدة، مع حصولهم على فرص يومية لتحقيق اإلنجاز األكاديمي، وممارسا

في العالم بأسره. وهدفنا هو تعليم األطفال  وفنون جميلة في بيئة مدرسية داعمة. إن هدفنا هو تشكيل حافز وأساس لتدريب األجيال القادمة التي ستشكل قادة لمجتمعنا وتؤثر بإيجابية
 واالهتمام بتنشئتهم في جميع الجوانب: الجسد، والعقل، والروح.

 
االبتدائية، الزي الموحد عبارة عن قميص  Parkerفي مدرسة  درسةوصف الزي الموحد للم

بولو باللون األزرق الداكن أو األبيض وقميص بكم مكتوب عليه 
يجوز للطالب ارتداء أي من البنطلونات الداكنة، . باللون الذهبي

أو الكنزات، أو التنانير كاكية اللون، أو ذات اللون األزرق 
زي موحد عبارة عن قميص بولو  يحصل الطالب على. الداكن

 .وقميص بكم
 م 5:52ص إلى  0:52من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
Eagle Village - 2:45-6:00 م 

الصفوف من األول إلى الثامن، غير متوفر لروضة األطفال 
 األطفالاالنتقالية أو روضة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا NL، و56، و27أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %188(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %188(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 667إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

07% 
 %65 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %56 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Peralta Elementary  

662 66rd Street, 94609  |  654-7365 

www.peraltaschool.org 
 520|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
ي مدرسة مدرسة ابتدائية صغيرة تقع في شمال أوكالند للصفوف من روضة األطفال وحتى الصف الخامس وهي ملتزمة بتوفير تعليم يرتكز على الفنون. فف Peraltaإن مدرسة 
Peraltaراكات مع المتاحف المحلية، والمكتبات، والشركات ، يتعلم جميع األطفال في بيئة تحتفي بتنوعهم وتتميز بالدقة في التعقيد، مما يشكل تحدًيا، وبهجة في الوقت ذاته. ولدينا ش

ألعمال الطالبية على موقع مقاطعة التي تدعم جميع جوانب برنامجنا. ونعرض أعمال طالبنا في المستشفيات المحلية والمكاتب وحتى في السفارة األمريكية في موسكو. وتتوفر ا
لك، طورنا مشروًعا فريًدا من نوعه يستطيع طالبنا من خالله زيارة إحدى المنشآت المحلية للرعاية النهارية لكبار السن أالميدا على الويب وعلى موقع اليوتيوب. وباإلضافة إلى ذ

 مي".إحدى المدارس المتميزة في كاليفورنيا كما أنها حاصلة على جائزة "الشريط األزرق القو Peraltaوالقيام بالمشروعات الفنية مع سكانها القُدامى. فتعد مدرسة 
 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 5:52ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة

ص حتى  8::7. من روضة األطفال وحتى الصف الخامس برامج ما قبل المدرسة
 ص 0:58

برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي 
 داخل الحرم المدرسي أو بالقرب منه

من وقت . من روضة األطفال وحتى الصف الخامس. متاحة
 م 2:52جرس المدرسة حتى الساعة 

 متوسط -معتدل  الخاصةالخدمات التعليمية 
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 0Rو 0رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %69: معدل قبول الخيار األول

 %7: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
5% 

 %06 أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين من أصل 
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %05 النسبة المئوية لالتينيين
 %27 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %08 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Piedmont Avenue Elementary  

6656 Piedmont Avenue, 94611  |  654-7377 

www.ousd.org/piedmontavenue 
 526|  كود الخيارات   566كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
نشدد على مشاركة الطالب في كل الفصول الدراسية مع ثقافة التوقعات األكاديمية العالية والمنهج االبتدائية على حب التعلم. و Piedmont Avenueنحث األطفال في مدرسة 

ا يا يومًيا. ومن االستراتيجيات التي نستخدمهالمفعم بالحيوية المعتمد على المعايير األساسية المشتركة. إننا مجتمع تعليم مختلط يركز على التعليم المخصَّص مع استخدام التكنولوج
الحرة مفتوحة المصدر، والتسارع المعتمد لضمان النجاح األكاديمي واالجتماعي؛ مكتبات الحجرات الدراسية متعددة المستويات، والمناقشات الجماعية األكاديمية، وعلوم البرمجيات 

اضة/اللعب، وتنسيق الحدائق، وتعلم استخدام اآلالت الموسيقية، والمكتبة، على البيانات، ودروس التحدي. كما نقدم عدة نشاطات إثرائية مثل معمل الكمبيوتر، وتخصيص وقت للري
ها ونحتفي بحبنا واحترامنا لبعضنا بعًضا من والرقص األفريقي. فنحن نعمل على تعزيز التعاون، والمساواة، والكفاءة الثقافية. ونرى التنوع الثقافي في مدرستنا بمثابة أصل من أصول

، Department of African American Male Achievementطة متعددة الثقافات. وتتميز المدرسة بوجود شراكات مجتمعية مع كل من خالل العديد من األنش
. وكمدرسة مجتمعية Oakland Technical High School Tutors، وFaith Network، وExcel Reading، وReading Partners، وExperience Corpsو

في موقع المدرسة.  Ann Martin Wellness Centerيوجد لدينا فرع حي بايدمونت أفنيو لمكتبة أوكالند العامة ونقدم أيًضا خدمات االستشارات من مركز متكاملة الخدمات، 
التي نقدمها. فنحن نؤمن بقدرة جميع ولدينا أعضاء هيئة التدريس، وموظفو دعم، ومتطوعون يعملون كفريق واحد وملتزمون بالحفاظ على تحصيل الطالب في المناهج األساسية 
ا أولياء األمور في غرف الدراسة، كما األطفال على النجاح. إننا نعزز ثقافة ارتياد الجامعات، وذلك من خالل إطالق اسم كلية مختلفة على كل فصل دراسي. وتشمل شراكات عائلتن

مجلس المدرسة، ونادي أولياء األمور. كما نوفر أيًضا يوم تعلُّم ممتًدا من خالل برنامج ما بعد المدرسة، الذي ُيعرف يشارك أولياء األمور بنشاط في رابطة أولياء األمور والمعلمين، و
 Piedmont Avenue Pantherسة باسم تعليم األطفال بعد المدرسة بنجاح، ويتوفر لدينا متطوعون للبرنامج من كنيسة إيفرجرين. انضم إلى أسرة مدرستنا وكن جزًءا من مدر

Pride!انطلقوا أيها النمور ! 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

م، من الصف األول  8::5ص حتى  0:52من  -روضة األطفال  ساعات الدراسة
 م 88::حتى  0:52من  -وحتى الخامس 

طالب الصفوف من روضة  Panther Cityيخدم برنامج  برامج ما قبل المدرسة
األطفال حتى الصف الخامس قبل بداية ساعات المدرسة في 

 .ص 8::7الساعة 
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
CLASS -  من الصف األول حتى الصف الخامس حسب الحاجة

من روضة األطفال وحتى الصف  - Panther City. األكاديمية
رياض  - Studio One.  الخامس، رسوم المقياس المتدرج

ا عن الموقع وحسب الرسوم  .األطفال حتى الصف الخامس، بعيد 
 خفيف -التضمين؛ متوسط  الخدمات التعليمية الخاصة

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزيةاالنغماس المنظم في 

 .مدرستنا 05رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %76: معدل قبول الخيار األول

 %69: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
58% 

 %27 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %2 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



PLACE @ Prescott  

902 Campbell Street, 94607  |  874-3333  |  www.ousd.org/placeatprescott 
 500|  كود الخيارات   516كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
PLACE @ Prescott  .إننا نؤمن بأن جميع الطالب سيحققون التقدم األكاديمي عندما يكونون نشيطين، واجتماعيين، ومتعلمين هي مدرسة ابتدائية عامة تقع في غرب أوكالند

األكاديمية الالزمة لطالبنا ليصبحوا مبدعين. حيث تتركز جهود المدرسين على فكرة استخدام أسلوب معتمد على البحث لتطوير مهارات التفكير العليا ومهارات القراءة والكتابة 
ياكل تعزز احترام الذات، والتفاعالت لمين مدى الحياة. كما ندرك أيًضا أنه يأتي على نفس القدر من األهمية تعزيز المسؤولية الشخصية والمجتمعية لكل طالب من خالل تأسيس همتع

وها دائًما إلى تركيز جهود العمل على ما هو أفضل لمصلحة الطفل وموظف PLACE @ Prescottاالجتماعية اإليجابية، والمشاركة المجتمعية. ولتحقيق تلك الرؤية، تعمد مدرسة 
 من جميع الجوانب.

 
ية، والعقلية، والروحية؛ باإلضافة إلى فمن خالل الوصول المتكافئ ألدوات المعرفة وفرص التعلم، نسعى إلنتاج طالب مشاركين بفعالية في بيئتهم المحيطة ويتمتعون بالصحة الجسد

رتبط بالثقافة. ولكل طالب مستوى المدرسة للتركيز على العلوم، مع التأكيد على الصحة والتغذية، باإلضافة إلى احتواء التنوع اللغوي واستخدام منظور التدريس المترسيخ مفهوم على 
؛ وهو برنامج Project Lead the Wayتخدم برنامج حق الحصول على مناهج األساس المشترك مع التركيز بقوة على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. إننا نس

جهاز  32بعدد  وُيستخدم إلنشاء مشروعات ثالثية األبعاد. ويتم تطبيق نظام المداورة للسماح للفصول بزيارة معمل الكمبيوتر الثاني أسبوعًيا، والمجهز iPadهندسي يستخدم أجهزة 
هزة الكمبيوتر اللوحية في الفصول الدراسية. وتقوم المدرسة بدعم التسريع الفردي للطالب في المدرسة والمنزل باستخدام وأج Chromebookكمبيوتر. ويتم أيًضا استخدام أجهزة 

ا . كما توفر المدرسة برنامًجا ثنائي اللغة باإلسبانية للصفوف من روضة األطفال حتى الصف الثالث، وبرنامجً Fast Forward، وST Math، وAchieve 3000برامج مثل 
وخدمات للتحدث/اللغة وبرنامًجا لفصول  مدعوًما من الوالية لما قبل روضة األطفال، وبرنامًجا لروضة األطفال االنتقالية. وتوفر المدرسة برنامج أخصائي موارد للتعليم الخاص،

ز باالستشارات. -األيام الخاصة   معزَّ
 

ي الموقع، وخدمات استشارات فردية وجماعية في الموقع، وأنشطة موسيقية )غناء، وعزف على لوحة المفاتيح الموسيقية وعالوًة على ذلك، توجد في المدرسة مكتبة، وعيادة قراءة ف
برنامج عاًما، ويعد جزًءا من  32في مدينة بريسكوت منذ أكثر من  Prescott Circus Theatreوالجيتار(، وقرع الطبول، وأنشطة فنية، ومناوبات لتنسيق الحدائق. بدأ برنامج 

 Alpha Kappa Alpha، وMasons of California، وFaith Network. وتشمل قائمة شركائنا المجتمعيين كالً من BACRما بعد المدرسة الذي تقوم على إدارته مؤسسة 
Sorority"و ،Enhancing the Fabric of Family"لحياة األسرية والثقافية ألصحاب البشرة السمراء ؛ وهو برنامج لمشاركة اآلباء تحت إشراف معهد الدراسات المتقدمة ل

(Institute for the Advanced Study of Black Family Life and Culture.) 
 

ات، وفريق الهجاء والرياضيوتستضيف المدرسة شهرًيا تجمعات طالبية، وتجمع ليلة العلوم لألسرة، ومعرض العلوم، ومهرجان الحصاد. ويشارك طالبنا في كل من مسابقات 
 المرور، ومسابقة الخطابة بالقطاع.

 



 
 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 8::0م، الخروج المبكر في أيام األربعاء في الساعة  85:52ص حتى  8::0من  ساعات الدراسة
 .ال برامج ما قبل المدرسة

 م 6:88م إلى  5:52من الساعة . من الصف الثاني وحتى الصف الخامس. متاحة برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه
 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة

 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة  برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ اللغات البرامج متعددة 
 .مدرستنا 0:و 56يخدم خطا النقل رقما  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 667إجمالي المسجلين 

 :التقييممعلومات 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

57% 
 %20 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي

 %5 لآلسيويينالنسبة المئوية 
 %8: النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Reach Academy 

9162 Sunnyside Street, 94603  |  729-7775 

www.ousd.org/reach 
 521|  كود الخيارات   596كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
يمكننا الوصول بسهولة عن طريق وسائل النقل العام. مهمتنا في هي مدرسة ابتدائية متوسطة الحجم تقع في حي "الس بالماس" الجميل والمشمس في شرق أوكالند.  Reachأكاديمية 
Reach رعاية أفراد مجتمعاتهم. نحن  تتركز على التعاون مع األسرة والمجتمع المحلي لدعم الشباب المستعدين لتحقيق أحالمهم والوصول إلى مكانة من المسؤولية، باإلضافة إلى

 وازنة، حيث كل فصل دراسي عبارة عن مكتبة ويتعلم الطالب القراءة على قدر مستوياتهم.نتبنى مناهج تعليم القراءة والكتابة المت
اع والحماسة. فهم مدربون على نهج نستهدف شحذ المعلومات األساسية، والحس العددي، ومهارات التفكير النقدي يومًيا في صف الرياضيات. يتميز موظفو المدرسة بمهارات اإلبد

اإلدارية التي تبني عالقات إيجابية مع  No Nonsense Nurturerابة المتوازنة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، وعلى فنون اللغة اإلنجليزية، ونظم فصول تعليم القراءة والكت
في معمل الكمبيوتر، ويظلون محافظين على لياقتهم مع الطالب وأولياء األمور. وباإلضافة إلى ذلك، يستكشف الطالب العالم في مختبر العلوم لدينا، ويطورون مهارات التكنولوجيا 

 بكونها مسرًحا يمثل تحفة فنية، وباحتوائها على نظام صوت، ومكتبة جديدة، وغرفة عائلية. Reachمدربي التربية الرياضية. تفتخر 
 درسة حسب الحاجة.كما نقدم خياًرا لتوسيع برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي بجودة عالية، ولها مستشار في الم

 
؛ برنامج ما قبل روضة األطفال Cox Child -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: للوالية
نعم، قطع علوية باللون األزرق الداكن وقطع سفلية باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة

لى الطالب شراء الزي ال يجب ع.  األزرق الداكن أو الكاكي
الموحد الخاص بنا ويمكنهم الحصول على الزي الموحد من 

 .  متاجرنا طالما أنه بألوان مصمتة
 م، 5:52 - 0:52اإلثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة  ساعات الدراسة

 م 8::0 - 0:52األربعاء 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
الحرم أو برامج ما بعد المدرسة داخل 

 بالقرب منه
 أنشطة لما بعد المدرسة Carter Parkنعم، يوفر مركز 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 70و 58رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 699إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
57% 

 %7: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Redwood Heights Elementary  

6625 69th Avenue, 94619  |  531-6644 

www.redwoodheightsschool.com 
 526|  كود الخيارات   561كود الموقع 

 ◊وحتى الصف الخامس مدرسة ابتدائية من روضة األطفال
حيث توجد لدينا مناهج ثرية تتضمن أسلوًبا متوازًنا إن مهمتنا هي إيجاد مجتمع مدرسي راٍع للطالب يمكن لهم فيه استخدام مهارات التفكير النقدي ليصبحوا متعلمين أكفاء أو متقدمين. 

تربية بيئية وأنشطة في المكتبة. إن مجتمعنا لتعلم مهارات القراءة والكتابة، وممارسات عملية للرياضيات والعلوم، وتربية بدنية، وأنشطة فنية وموسيقية، وتنسيق حدائق بالمدرسة، و
 لغوي، والعرقي، ويتضمن مشاركة أبوية قوية وبرنامج تعليم خاص متكامالً.االقتصادي، وال -يتميز بالتنوع االجتماعي 

 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 القريبة.االنتقالية في المدارس 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
م، من الصف األول  88::ص حتى  0:58من  -روضة األطفال  ساعات الدراسة

 م 5:28حتى  8::0من  -وحتى الخامس 
 .ال برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

يرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة معلومات حول . برسوم. متاحة
 Redwood Heightsيوفر مركز . الصفوف وتحديد موعد

Recreation Center  الترفيهي المجاور لحرم المدرسة برامج
 .ورعاية لما بعد المدرسة

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 7:رقم  AC Transitيخدم خط حافالت  خيارات النقل العام

 
 %68: معدل قبول الخيار األول

 %11: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
00% 

 %06 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %08 النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %50 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %00 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



RISE Community School  

1105 A Street, 94621  |  729-7732 
 526|  كود الخيارات   590كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
وتقع المدرسة في نهاية الشارع في حي إلمهورست بشرق أوكالند.  Highlandطالًبا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس في حرم  RISE 344تخدم مدرسة 
، هدفنا هو RISEالترفيهي، باإلضافة إلى ُبعدها ثالثة مباٍن عن فرع مكتبة أوكالند العامة في إلمهورست. في مدرسة  Tassafaronga Recreation Centerبجوار مركز 

ين بالمدينة. ويرتكز برنامجنا على مسارات أكاديمية دقيقة، وعلى الفخر بالثقافة وتنمية الشخصية ضمان توفير تعليم راٍق ألطفال شرق أوكالند، الذين يعتبرون من أكثر األطفال المعوز
 بين المعلمين، واألسر، وأعضاء المجتمع تخلق أساًسا صلًبا لطالبنا وقادة المستقبل. RISEالقوية الالزمة للنجاح في المدرسة وفي الحياة. إن شراكة 

 
شراكة مع الطالب، واألسر، وموظفي المدرسة، ومقدمي الخدمات، والمنظمات المجتمعية لتنظيم العمل المشترك إليجاد  RISEخدمات، تقيم مدرسة وكمدرسة مجتمعية متكاملة ال

على تسريع اإلنجاز  مجموعة من العناصر البرامجية، التي تعمل RISEمجتمع صحي، وآمن، ومفعم باألمل، وداعم داخل المدرسة وخارجها. وكأساس لعملها، تطبق مدرسة 
العاطفي، وثقافة المدرسة ومناخها، وقيادة الشباب، والصحة والحالة العامة،  -األكاديمي وتحسين الوضع العام للطالب. وتتضمن عناصر البرامج تلك: التعليم األكاديمي واالجتماعي 

نتقاالت، والتحوالت. ومن خالل التنسيق، والمساواة، والتحسن المستمر، والقيادة التعاونية، والشراكات، والتعليم الموسع، ومشاركة األسرة ودعمها، واالستعداد للحياة المدرسية، واال
 بضمان نجاح الطالب وازدهار المجتمع. RISEومحاذاة الموارد، تلتزم مدرسة 

 
 يمكن شراء الزي الموحد من المدرسة  -نعم  وصف الزي الموحد للمدرسة

 إما قميص بأكمام قصيرة باللون الكستنائي أو األبيض، وإما قميص بولو أو كنزة -قميص الزي الموحد يومي ا يجب على الطالب ارتداء • 
 يجب على الطالب ارتداء بنطلونات، أو سراويل قصيرة، أو تنانير باللون الكاكي• 
 يجب على الطالب ارتداء أحذية بمقدمة مغلقة• 
، أو بنطلونات، أو تنانير، أو سراويل قصيرة ممزقة أكثر من بوصة واحدة فوق الركبة، RISEآخر بخالف شعار أي قميص بشعار : ال يمكن للطالب ارتداء• 

 .ديل للبنطلونأو صنادل أو أحذية بكعب عاٍل، أو قبعات أو غطاء  للرأس في الفصل المدرسي، أو فساتين بحماالت رفيعة أو رداء  بحماالت، أو طماق ا كب
 م 5:28ص إلى  8::0من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس  - Tassafaronga. م 6:88من جرس المدرسة وحتى الساعة . من الصف األول حتى الصف الخامس. نعم

 .0مفتوح يومي ا حتى الساعة  -
 متوسط -معتدل  التعليم الخاصخدمات 

برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا" أوكالند كوليسيوم بارت"ومحطة  70، و0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 686إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 ة لليونانيينالنسبة المئوي

 
20% 

 %57 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %62 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 % النسبة المئوية للفيلبينيين
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Sankofa Academy  

115 65st Street, 94609  |  654-7787  |  www.ousd.org/sankofa 
 69|  كود الخيارات   595كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
الطالب مما قبل المدرسة حتى الصف الثامن. كما توفر المدرسة أيًضا برنامًجا لروضة األطفال االنتقالية  Sankofaتخدم أكاديمية ". Sankofa Wayنقطة الوصل المتينة هي "

روضة األطفال االنتقالية إلى كاديمية من وبرنامًجا لطيف التوحد للصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس )التعليم الخاص(. ونحن نؤمن بقوة بأن النموذج الخاص باأل
 الصف الثامن يؤدي إلى إيجاد مجتمع مدرسي موسع. 

 
 هي مجتمع مدرسي متكامل الخدمات، وتركز على التأكيد على تمكين الطالب واالمتياز األكاديمي. حيث نؤمن بأن األطفال يتعلمون بشكل أمثل Sankofa Academyإن أكاديمية 

ت، والعلوم، جابة عن األسئلة المقررة حول العالقة بين مدرستهم وحياتهم الطبيعية. ويتم تمكين جميع الطالب من إتقان القراءة والكتابة، والرياضياعندما يرتبطون بشكل نشط باإل
ى ذلك، لدينا "برنامج اليوم الممتد" لطالبنا من روضة والدراسات االجتماعية، والفنون، والتكنولوجيا. لدينا "مركز موارد العائلة" الذي يقدم ورش عمل وموارد للعائالت. وباإلضافة إل

 .Sankofa Academyاألطفال حتى الصف الثامن ويهدف إلى توفير رعاية "مستمرة" في 
 

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم: برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

والزي الرسمي . ، الزي الرسمي لطالب الروضة وحتى الصف الخامس هو قميص أزرق داكن وبنطلون كاكي اللونSankofaفي  وصف الزي الموحد للمدرسة
 .لطالب الصفوف من السادس وحتى الثامن هي القمصان الذهبية، أو الصفراء، أو البيضاء مع البنطلونات كاكية اللون

 (اإلعدادي)م  88:: -ص  8::0؛ (االبتدائي)م  5:52ص إلى   8::0 ساعات الدراسة
 ص 8::0-0:88. وجبة اإلفطار برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

  6:88-5:52برنامج اليوم الممتد 
الترفيهي  Bushrod Recreation Centerمن روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن؛ برنامج ما بعد المدرسة في مركز 

5:52-6:88 
 من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .، ومحطة روكريدج بارت، ومحطة ماك آرثر بارت مدرستنا20، و00و، 0R، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %67(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %67(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 676إجمالي المسجلين 
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لنسبة المئوية لليونانيينا
 

0% 
 %70 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %2 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Sequoia Elementary  

6662 Lincoln Avenue, 94602  |  531-6696  |  www.sequoiaschool.net 
 529|  كود الخيارات   515كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
طالًبا تقع في ضاحية دايموند بأوكالند. ونحن نمثل قطاًعا عريًضا حقيقًيا لتعدد اإلثنيات، ومستويات الدخل، واللغات في  332االبتدائية هي مدرسة بها حوالي Sequoiaمدرسة 

أعوام.  52وكثير منهم كان في المدرسة ألكثر من  بحظها لكونها تشتمل على أعضاء هيئة تدريس شديدي التنوع من ذوي الخبرة إلى حد كبير، Sequoiaأوكالند. وتفتخر مدرسة 
 الكثير منهم معلمون قديرون يعملون كمرشدين لجيل جديد من المعلمين.

 
ف الجيران يتوقمن قبل المجتمع المحلي للمقيمين والشركات الصغيرة على المدى الطويل. وستلحظون مشهًدا مألوًفا في األسابيع األولى من المدرسة؛ حيث  Sequoiaوُتحتضن 

داث المجتمع ويدعمونها مثل "معرض سالمة عندنا من أجل إمدادنا باللوازم المكتبية وكتب األطفال. ويعمل قادة األعمال المحليون كقضاة لمهرجان الخطابة الذي نقيمه، ويحضرون أح
 .0229( في عام Sequoia)أصدقاء مدرسة  FOSSباسم  Sequoia الدراجات" في الخريف وماراثون المشي في الربيع. وقد بدأت مجموعة أولياء أمور الطالب في

 
" أيًضا العديد من األحداث في Sequoiaفهم يجمعون المال لتقديم دروس اإلثراء مثل دروس الفنون، والموسيقى، والعلوم، وتنسيق الحدائق لجميع الطالب. ينسق "أصدقاء مدرسة 

لعودة إلى المدرسة في اليوم األول من المدرسة، وصوالً إلى وجبات المشاركة على مستوى الصفوف في الخريف ومعرض الفنون في المجتمع المدرسي، بدايًة من قهوة الترحيب با
دم )وهو مفتوح لآلباء من الجنسين(. ويق 5632، الذي تم تأسيسه عام Sequoia، وهي نادي آباء Sequoiaفصل الشتاء. وتوجد مجموعة عمل أخرى نشطة لوقت طويل في 

فال، وتقليب الفطائر في حدث الجمع بين أعضاء نادي اآلباء يد المساعدة فيما يخص تركيب مقاعد األحواض الزراعية، وغسل سجاجيد الفصول الدراسية، واستضافة ليالي األفالم لألط
 هي مجتمع مدرسي بكل معنى الكلمة! Sequoiaمعرض العلوم وإفطار الفطائر.  إن 

 
 .ال يوجد زي موحد مدرسةوصف الزي الموحد لل

م؛ الصف  : -ص  8::0: م؛ الصفوف األول، والثاني، والثالث 5:52 -ص  0:52: روضة األطفال االنتقالية وروضة األطفال ساعات الدراسة
 م : - 0:58: الرابع والخامس

يعد طالب روضة األطفال االنتقالية وروضة األطفال مؤهلين مجان ا للحصول على رعاية األطفال قبل المدرسة في الكافيتيريا من  برامج ما قبل المدرسة
ل في البرنامج.  ص 0:52ص إلى  0:02  .  يجب تمشية الطالب في الكافيتيريا بواسطة شخص بالغ ومسجَّ

. مساء   8::2من وقت رن الجرس وحتى الساعة : مرحلة روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس -مركز تنمية الطفل  برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه
 مساء   6:88اتصل بالمدرسة لمعرفة الصفوف المشتركة بها، من وقت رن الجرس حتى الساعة  -البداية الصحيحة 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  الخدمات التعليمية الخاصة
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا :62، و:65، و27، و7::، و7:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %76: معدل قبول الخيار األول

 %99: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 969إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
05% 

 %50 أصل أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين من 
 %:0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %07 النسبة المئوية لالتينيين
 %8: النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Think College Now  

0101 International Boulevard, 94601  |  532-5500  |  
www.thinkcollegenow.org 

 556|  كود الخيارات   592كود الموقع 

 ◊مدرسة ابتدائية من روضة األطفال وحتى الصف الخامس
من خريجي  02( نشأ من حاجة ملحة. ففي وقت تأسيسها، كان أقل من واحد في كل TCNاآلن" )تظهر الحاجة الملحة في اسم مدرستنا، إن االسم الذي يعني "فكر بفكر الكلية 

نعمل برؤية ونطبق نظرية أخذت شكالً حول فكرة أن جميع الطالب بأوكالند في حاجة إلى أن يفكروا في المدارس الثانوية في منطقتنا مؤهالً لاللتحاق بكلية في جامعة كاليفورنيا. 
في منطقة فروتفيل بأوكالند  TCN، قام فريق من أولياء األمور، والمربين، والمنظمات المجتمعية بتأسيس 0223الكلية، وأال يكون التفكير قاصًرا على المدارس الثانوية. في عام 

كمدرسة صغيرة لمعالجة قضايا الزيادة العددية. اآلن ونحن في السنة  TCNغالق فجوة التحصيل وإعطاء جميع الطالب فرصة لاللتحاق بالكلية وتحقيق أحالمهم. وقد تم تصميم إل
قع )كما هو الحال في جعل الكلية واقًعا(، واالحترام، والمسؤولية، رؤيتها من خالل تعليم فعال في ثقافة المدرسة المبنية على خمس قيم أساسية هي: الوا TCNالحادية عشرة، تحقق 

رافي الملتزم بالتعلم المستمر. ولتحقيق رؤيتنا والتفكير، واإلخالص. ومع اتخاذ هذه المفاهيم كدليل لنا، أحرزنا تحسًنا كبيًرا في التحصيل العلمي للطالب وتطوير مجتمع التعلم االحت
يير ومنبثقين من بيانات، المهمة والتي تركز على الكلية، فإن الدافع في نظرية عملنا يتمثل في التوقعات العالية لجميع الطالب، وتوجيه وتقييم مستندين إلى معا القائمة على المساواة مع

نطاق المجتمع المحلي نحو الكلية. وقد كرست مجموعة متنوعة من إلى جانب المشاركة القوية من األسرة، والشراكات المجتمعية الفعالة، والموظفين المتميزين، والتركيز المبكر على 
ات في المدرسة، والقراءة المتسقة في المعلمين، والطالب، واألسر وقتها وجهودها من أجل تحسين المهارات من خالل القراءة االستراتيجية، والكتابة، والتوجيه الخاص بالرياضي

هة نحو الكلية   . مًعا، نعم نستطيع!Juntos, si se puedeالتي تلهم طالبنا. وكما ينص شعارنا: المنزل، والثقافة الموجَّ
 
. إذا كنت من المتقدمين لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال 0256-0259لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 لقريبة.االنتقالية في المدارس ا
 

يوم كامل، جلسات : ؛ المركز الدولي لتنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للواليةCentro Infantil -مركز تنمية الطفل  برنامج ما قبل روضة األطفال
 صباحية ومسائية لنصف اليوم

األبيض، أو قميص الكلية بنصف كم، وقميص النصف كم الخاص تتكون األزياء الموحدة من قميص بياقة باللون الخمري أو  وصف الزي الموحد للمدرسة
 .باللون الكاكي، مع أحذية مناسبة للجري( بطول الركبة)بمدرستنا، إلى جانب البنطلونات، أو البنطلونات القصيرة، أو التنانير 

 م 88:: -ص  0:52 ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
 م 6من الصف األول حتى الصف الخامس حتى الساعة  داخل الحرم أو بالقرب منهبرامج ما بعد المدرسة 

 التسجيل على أساس االحتياج األكاديمي
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا" فروتفيل بارت"ومحطة  50، و58، و0أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %66: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 681إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

60% 
 %05 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Thornhill Elementary  

1112 Thornhill Drive, 94611  |  339-6800 

www.thornhillschool.org 
 556|  كود الخيارات   516كود الموقع 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال االنتقالية وحتى الصف الخامس
Thornhill  .كما تتميز مدرستنا بتركيز قوي على دمج الفنون، مع توفير هي مدرسة مجتمعية. وكمدرسة ذات أداء عاٍل، فنحن مدرسة تتميز بثقافة التوقعات العالية والترحيب بالجميع

)العزف التلقائي(، وفي الصف الثالث  ORFFالموسيقى في جميع مستويات الصفوف. حيث يحصل جميع الطالب من روضة األطفال إلى الصف الثاني على تعليم موسيقي بأسلوب 
في الصفين الرابع والخامس، يتعلم كل طالب آلة موسيقية ويعزف عليها في الفريق الموسيقي للمدرسة. كما نوفر أيًضا يتعلم جميع الطالب العزف على الكمان )أسلوب السوزوكي(. 

نا تضع ي( وأنواع أخرى. إن مدرستحفالت غناء جماعي نصف شهرًيا ونوفر لهم التعرض ألنواع مختلفة من الموسيقى: الجاز، وموسيقى الكورس، وموسيقى الحجرة، والجمالون )بال
الت الميدانية التقليدية في كل مستويات على رأس أولوياتها تعليم جميع جوانب الطفل من خالل نظام تعليم دقيق، باإلضافة إلى الفنون المختلفة.  حيث تتم إقامة العديد من الرح

 خاًصا بمشاركة اآلباء، وهو ما يضفي على المدرسة طابًعا خاًصا.  اهتماًما Thornhillالصفوف لصناعة الشكل الكامل لتجربة تورنهيل ثاندربيرد. كما تولي مدرسة 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 88::ص إلى  2::0من  ساعات الدراسة

 يرجى االتصال بالمدرسة لتحديد موعد. برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي 

 الحرم المدرسي أو بالقرب منه داخل
يرجى االتصال . فصول اإلثراء المعلوماتي، برسوم. متاحة

 .بالمدرسة للحصول على معلومات حول الصفوف واألوقات

 متوسط -معتدل  الخدمات التعليمية الخاصة
برامج تعلُّم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 اإلنجليزيةاالنغماس المنظم في اللغة 

، 668، و655، و682أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا 665و

 
 %77: معدل قبول الخيار األول

 %69: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 699إجمالي المسجلين 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

6% 
 %:0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %05 النسبة المئوية لآلسيويين
 %08 النسبة المئوية لالتينيين
 %:2 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %08 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Achieve Academy 

5622 01th Avenue, 94601  |  904-6440  |  www.worldandachieveacadmies.org 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(

 0256يناير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
 ، وهي إحدى مدارس كاليفورنيا المميزة، في ضاحية فروتفالي بأوكالند، وهي مدرسة مجتمعية عامة مستقلة.  ويتسع نطاق منهج عمل أكاديميةAchieve Academyتقع أكاديمية 
Achieve حالت الميدانية، واألعمال الفنية، خارج إطار الحوائط األربع للفصل الدراسي لعمل حلقة وصل مع أسرنا والمجتمع ككل من خالل:  أيام الخدمة، والزيارات المنزلية، والر

ا لكل طالب.  ويتعاون موظفونا أصحاب والكثير غير ذلك.  وتوفر مدرستنا من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس فصوالً فنية أسبوعية للفنون، والموسيقى، والتكنولوجي
 East Bayو Senecaحتياجات الفردية لكل طالب.  كما أننا نعمل عن قرب مع شركائنا في الحرم، وهم الخلفيات المتنوعة يومًيا لتوفير تعليم دقيق، وداعم، ومخصص حسب اال

Agency for Children لتوفير دعم أكاديمي ودعم للصحة العقلية لطالبنا.  وتوجد في أكاديمية ،Achieve Academy  عيادة صحية داخل الحرم.  كما يقدم مركز موارد
سنوات، وفصوالً للغة اإلسبانية.  ويوفر كل فصل دراسي تدريًسا يومًيا  1-2اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للبالغين، وبنك طعام أسبوعًيا، وبرنامًجا لألطفال من عمر األسرة فصول تعليم 

ى الكمبيوتر، ودروس تعليم اجتماعي/عاطفي، وأنشطة عملية.  لمجموعة صغيرة من خالل معايير الوالية لألساس المشترك، مع وجود معلمين مؤهلين بدرجة كبيرة، وتعليم معتمد عل
جتمع، والشخصية، والزمالة، والثقة، كما يضم الحرم حدائق لتوسيع نطاق دروس العلوم وتشجيع األنشطة البدنية.  كل شيء نقوم به مرتبط بمفاهيمنا الخمسة الرئيسية وهي:  الم

 كياًنا رائًعا. Achieveتنا لتلمسوا على أرض الواقع ما يجعل من أكاديمية وااللتزام.  وكما نحب أن نقول، تفضلوا بزيار
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند 

 
 .سنوات 2-8برنامجين لخدمة األطفال بعمر  East Bay Agency for Childrenتوفر منظمة  برنامج ما قبل روضة األطفال

نعم، يوجد زي موحد للمدرسة إلظهار الفخر بالمدرسة ودعم األمان داخل الحرم.  يرتدي الطالب قمصاًنا باللون األزرق الداكن أو  وصف الزي الموحد للمدرسة
األصفر تحمل شعار المدرسة )متوفرة بسعر منخفض في المكتب( مع أي بنطلونات، أو سراويل قصيرة، أو فساتين باللون األزرق 

مكن شراء كنزات باللون األزرق الداكن من مكتبنا أو من أي متجر )بدون شعارات(.  وتتوفر برامج الداكن، مع أحذية سوداء.  ي
 المنح الدراسية للزي الموحد عند الحاجة.

 م 3:22 -ص  1:32 ساعات الدراسة

 ص. 6:32يتم فتح أبواب المدرسة للطالب في الساعة  برامج ما قبل المدرسة

برنامج ما بعد المدرسة الخاص بنا في الحرم يومًيا منذ وقت االنصراف  East Bay Agency for Childrenنعم. توفر منظمة  الحرم أو بالقرب منهبرامج ما بعد المدرسة داخل 
 م.  9حتى الساعة 

 ال. نحن نؤمن بوجود نموذج شامل يتم فيه دعم جميع الطالب داخل الفصول الدراسية. خدمات التعليم الخاص
توفر مدرستنا وسائل دعم للقادمين الجدد وجميع مستويات تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية من خالل الوقت المخصص لتنمية مهارات  متعددة اللغات / برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزيةالبرامج 

جميع الحصص الدراسية باللغة اللغة اإلنجليزية والتدريس المتكامل لتنمية مهارات اللغة اإلنجليزية على مدار اليوم.  يتم تدريس 
 اإلنجليزية.

دقائق سيًرا على األقدام عن مدرستنا.  يمكن الوصول إلى مدرستنا بواسطة خطوط الحافالت  52تبعد محطة فروتفالي بارت مسافة  خيارات النقل العام
AC Transit  5، و5، و05، و02، و132، و32عن طريق الخطوطR336، و. 

 
 699إجمالي المسجلين 

-www.ousddata.org/balancedالويب  معلومات التقييم: يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان
scorecards 

 النسبة المئوية لليونانيين 
 

7:% 
 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي

 %5 المئوية لآلسيويينالنسبة 
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
American Indian Public Charter School II 

565 50th Street, 94607  |  482-6000 

www.aimschools.org 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

 0256فبراير،  51الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
على  AIPCS IIطالًبا من داخل المدينة في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن. لقد ركزت دائًما مدرسة  912 0المستقلة العامة  American Indianتخدم مدرسة 

داء %( ومعايير مناهج دقيقة، مما يساعد على ضمان توفير االحتياجات األكاديمية للطالب. ومع تحقيق أعلى معدل نقاط في مؤشر األ66.1تحقيق معدالت حضور مثالية للطالب )
وطالبها على المعايير المنصوص عليها بواسطة قانون عدم إهمال الطفل كل عام. وديموغرافًيا، توجد  AIPCS Il، تفوقت أيًضا مدرسة 0250-0255األكاديمي في العام الدراسي 

 % منهم من األقليات.66اقتصادًيا، و -من المحرومين اجتماعًيا  AIPCS II% من طالب مدرسة 61نسبة 
 

سجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لت يجب
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 تنانير وبنطلونات باللون الكاكي. قميص بياقة بيضاء. نعم للمدرسة وصف الزي الموحد

 م 02:: -ص  0:88 ساعات الدراسة

 ص 0:88-8::7. نعم برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 نعم. لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بالمدرسة.

 ال. خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال.

 بارت - 50محطة شارع  خيارات النقل العام
AC Transit 

 
 197إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
55% 

 %:0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %50 النسبة المئوية لآلسيويين
 %0: النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
ASCEND 

6629 East 12th Street, 94601  |  436-5487 

www.efcps.org/our-schools/ascend 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

 0256يناير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
ASCEND هة، هي مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن، تركز على التعليم االستكشافي ومعتمدة على دمج الفنون. و يتضمن نموذجنا التعليمي القراءة الموجَّ

الذين تتم االستفادة من آرائهم في العمل  والتعليم المختلط، وتدريس الرياضيات والعلوم المعتمد على األبحاث. نحن نفخر بكوننا مدرسة حي تخدم أجياالً من األسر وأعضاء المجتمع
قيمة العمق في التناول على التعدد في الموضوعات في العملية التعليمية، ونؤمن بأن الغوص في أعماق المحتوى هو أفضل  المستمر لتعليم الطالب بأفضل صورة ممكنة. إننا نعلي

ومتينة تعمل  بنا إقامة عالقات قويةطريقة لتسليح طالبنا بمهارات التفكير النقدي وامتالك المعرفة. ويضمن كوننا مدرسة من روضة األطفال حتى الصف الثامن وتواصلنا مع طال
 كأساس يجعلنا قادرين على تمييز وتخصيص التعليم لتلبية احتياجات الطالب بأفضل طريقة ممكنة.

 
تنسيق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 نعم. نحظر ارتداء األلوان المرتبطة بالعصابات لجميع مستويات الصفوف. وصف الزي الموحد للمدرسة
، أو أي ASCENDيمكن للطالب ارتداء كنزات من روضة األطفال وحتى الصف الخامس: قميص أبيض مع بنطلون باللون األزرق الداكن. 

 كنزات أو سترات أخرى مالئمة.
أبيض أو أسود مع بنطلون باللون الكاكي. توجد سياسة زي موحد أكثر صرامة لطالب  ASCEND: قميص أو كنزة بغطاء رأس 9-1

جب عليهم عدم ارتداء أي سترات، أو كنزات، المرحلة اإلعدادية عن تلك الخاصة بطالب الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس، وي
 أو شعارات أخرى مخالفة.

 م 3:51 - 1:32 -من روضة األطفال حتى الصف الثالث  ساعات الدراسة
 م 3:32 - 1:32 - 3-1

 إلفطار الطالب.ص  6:12برامج رعاية لما قبل المدرسة، ولكن يتم فتح الكافيتيريا في الساعة  ASCENDال تقدم  برامج ما قبل المدرسة

، ASCEND Sunset Warriors (ASW)نقوم بتنظيم برنامج لما بعد المدرسة للصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن تحت اسم  برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه
يخدم البرنامج الطالب من يوم اإلثنين إلى الجمعة من وقت االنصراف حتى الساعة . Oakland Leafمن خالل شريكنا المجتمعي، مؤسسة 

مساًء للصفوف من روضة األطفال حتى الصف الخامس. وفي األيام القصيرة، )األربعاء، الجمعة( ينتهي عمل البرنامج لطالب المرحلة  9
أيًضا. ويتم  Sylvan. وGirls Incبرامج من منظمات  ASCEND، تستضيف مدرسة ASWم. وباإلضافة إلى  3اإلعدادية في الساعة 

 قبول الطالب في هذه البرامج حسب الحاجة وتوفر األماكن. 

 هي مدرسة تعمل بنظام اإلدماج الكامل. ASCENDمدرسة  خدمات التعليم الخاص
 حالًيا أي برامج متعددة اللغات. ASCENDال توفر مدرسة  البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية

 .AC Transitتبعد المدرسة مسافة مبنى واحد من محطة فروتفالي بارت، وهي قريبة من شارع إنترناشونال بوليفارد للوصول إلى خطوط  خيارات النقل العام
 

 966إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
68% 

 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Aspire Berkeley Maynard 

6022 San Pablo Avenue, 94608  |  658-2900 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
berkley-maynard-academy 

 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(
 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من أعالم الكليات في الرواق BMAمخصصة إلعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire Berkley Maynard Academyأكاديمية 
معطيات حلم الكلية تحدًيا يتطلب العمل الجاد إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على الشهادة الجامعية. وتمثل مساعدة طالبنا على إدراك 

مجالهم؛ وأولياء األمور واألسر لدينا لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األكثر عمالً من المحترفين في 
 عن وجود إسهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية االحتياجات الفريدة لطالبنا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً 

 ومجتمعنا.
 

لهم. ال يقبل مكتب تنسيق ا لتسجيل طفيجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان باللون األخضر وبنطلونات  وصف الزي الموحد للمدرسة

 باللون الكاكي. يمكن لآلباء شراء الزي الموحد من أي مكان.

 م 3:50 -ص  1:21 الدراسةساعات 

 رعاية لما قبل المدرسة. BMAال توفر أكاديمية  برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم.  يخدم 

يعمل البرنامج الطالب في الصفوف من األول حتى الثامن. 
 9 - 3:32البرنامج من يوم اإلثنين إلى الخميس من الساعة 

 .9 - 50وأيام الجمعة من الساعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  60، و60أرقامM60، وR120، و. 

 
 677إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
:8% 

 %55 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %20 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 المئوية لمتعددي الجنسياتالنسبة 

 



 مدرسة مستقلة
Aspire College Academy 

1262 Atherton Street, 94605  |  436-5487 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
college-academy 

 الخامس(المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف 
 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

Aspire College Academy (ACA هي مدرسة ابتدائية عامة مستقلة في مجتمع شرق أوكالند، وهي عضو في منظمة مدارس )Aspire ( العامةAspire Public 
Schools)  .نحن نؤمن بأن كل فرد من طالبنا ينبغي أن يحصل على الفرصة، وسيحصل عليها، للذهاب إلى الجامعة وأن ، المنظمة الرائدة للمدارس المستقلة في كاليفورنيا

 مسؤوليتنا هي إعداد الطالب للنجاح في المراحل اإلعدادية، والثانوية، وما بعدها. 
 

ًرا مميًزا لتعليم أطفالها.  نحن نستقبل األطفال الذين يقيمون في الحي ذاته ونتميز ، وعمل الطاقم التأسيسي بال كلل كي يوفر لألسر المحلية خيا0255في عام  ACAلقد تم تأسيس 
% منهم من أسر أمريكية من أصل أفريقي.  والعديد من األسر لدينا تضم عدة طالب 32% منهم من أسر التينية و62طالًبا،  012بتنوع خلفيات أسر طالبنا. حيث تضم المدرسة 

لذلك  % من طالبنا يحصلون على وجبات غداء مجانية أو بسعر مخفض.  كما أن أغلب طالبنا سيكونون األوائل في أسرهم الذين يذهبون إلى الكليات،62، وACAمنضمين لمدرسة 
اإليجابية التي تدعم عملية التعليم داخل ، يتعلم الطالب كيفية التعامل مع بعضهم البعض واألساليب السلوكية ACAواألسر، توقعات عالية لهم كل يوم.  في  ACAفلدينا، نحن موظفي 

 الفصول الدراسية وخارجها. وأيًضا، نعمل على توفير التوافق على مستوى المدرسة بأكملها بما يخلق بيئة آمنة ومرحة للتعلم. 
 

 كما توفر المدرسة برنامًجا قوًيا لما بعد المدرسة، باإلضافة إلى حصص تقوية أثناء اليوم الدراسي.
 

يل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق ى أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيجب عل
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
الصفوف  نعم. يتكون الزي الموحد من بنطلونات سوداء وقمصان أرجوانية. يجب على أولياء األمور شراء القمصان من بائع محدد. ترتدي جميع مستويات لمدرسةوصف الزي الموحد ل

 نفس األلوان.

 م 8::: -ص  0:88 ساعات الدراسة

ا من الساعة  برامج ما قبل المدرسة ا مجاني ا للطالب المؤهلين للحصول 8::7نحن ال نوفر رعاية لما قبل المدرسة، ولكن يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة اعتبار  ، ونوفر إفطار 
 .عليه للصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

ا ل ا 00-2عمر )يخدم البرنامج الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس .  ما بعد المدرسة داخل الحرمتدير المدرسة برنامج  يعمل (. عام 
ا برنامج . م 6 - 05وأيام الجمعة من الساعة  6 - 8:::البرنامج من يوم اإلثنين إلى الخميس من الساعة   ، وهو برنامج آخر لما بعد المدرسةEOYDCيوجد أيض 

ا، ويعمل في . بالقرب من الحرم ويخدم هذا البرنامج الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس؛ ويمكن أن يقبل طالب الصفوف األعلى أيض 
 .نفس ساعات عمل برنامجنا

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 .650و 58رقمي  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطي حافالت  خيارات النقل العام

 
 699إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
08% 

 %57 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %62 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Aspire ERES Academy 

5966 Courtland Avenue, 94601  |  436-9760 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
eres-academy 

 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(
 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من ERESمخصصة إلعداد جميع الطالب من روضة األطفال إلى الصف الثامن للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire ERES Academyأكاديمية 
ى إدراك معطيات حلم الكلية اعدة طالبنا علأعالم الكليات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على الشهادة الجامعية. وتمثل مس

ثر عمالً من المحترفين في مجالهم؛ وأولياء تحدًيا يتطلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األك
عات؛ فضالً عن وجود إسهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية االحتياجات األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجام

 الفريدة لطالبنا ومجتمعنا.
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
. يتكون الزي الموحد من قمصان رمادية وبناطيل زرقاء. نعم وحد للمدرسةوصف الزي الم

 .يمكن لآلباء شراء الزي الموحد من أي مكان

 م 8::: -ص  0:88 ساعات الدراسة

 Brookdale Parkشراكة مع مركز  ERESعقدت مدرسة  برامج ما قبل المدرسة
Science Discovery لالستكشاف العلمي. 

المدرسة داخل الحرم أو برامج ما بعد 
 بالقرب منه

م يومي ا باستثناء يوم  2 - 52::يقدم المدرسون ساعات مكتب من 
وباإلضافة إلى ذلك، نستضيف العديد من النوادي بعد . األربعاء
 . المدرسة

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  058، و58، و650، و05أرقام. 

 
 666إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
27% 

 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Aspire Monarch 

5661 525st Avenue, 94603  |  568-3101 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
monarch-academy 

 االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(المرحلة 
 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

طالًبا من خلفيات متنوعة في الصفوف من  363االبتدائية في إيست أوكالند، وتخدم  Aspire Public Schoolsهي األقدم بين مدارس  Monarch Academyتعد مدرسة 
، نؤمن بأن كل طالب يمكنه؛ وسيصل إلى الجامعة يوًما ما، ونحن نبدأ مناقشة ذلك مع الطالب منذ البداية المبكرة في Monarchروضة األطفال حتى الصف الخامس. في مدرسة 

كانيات النجاح الكبير. ومع مناهجنا المتماشية مع معايير األساس المشترك، وممارسات العدالة التصالحية، روضة األطفال. إننا نؤمن بأن كل طالب يملك خصائص فريدة ويملك إم
يتعاون أعضاء ائط المتعددة. العاطفي، نعمل بكل جد على االهتمام بجميع الجوانب التعليمية للطفل؛ بما في ذلك الفنون، والموسيقى، والتربية البدنية، ومهارات الوس-والتعليم االجتماعي

فنحن ندمج أساليب إتقان المهارات هيئة التدريس على مدار جميع المراحل الدراسية في تقديم برنامج تعليمي متنوع يلبي احتياجات جميع الطالب. وكمدرسة للتعليم المختلط، 
الذي يقوم باستمرار بتحليل البيانات والعمل مع الطالب على مستوياتهم  التقويةقوية لفريق  استجابةالتكنولوجية، مع التفكير النقدي، والتعاون، واإلبداع. كما تتميز مدرستنا بوجود 

ر مساعدة في الواجبات المنزلية، ودروس لضمان تحقيق كل منهم ألقصى استفادة ممكنة من إمكانياته. ويتم تنفيذ هذا التدخل في برنامج ما بعد المدرسة الخاص بالبرنامج، حيث نوف
اآلخرين مًعا لتوفير بيئة  افية، وإثراًء لمهارات الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس. حيث يعمل المدرسون، واألسر، وجميع أعضاء الطاقم الوظيفيتقوية إض

ر دور أسرنا بدرجة كبيرة. ولذلك، نقيم فعالية "مدر سة يوم السبت" مرتين سنوًيا؛ حيث يحضر أفراد األسر والطالب إلى تعلُّم أكاديمية دقيقة، وآمنة، وتعاونية للطالب. إننا نقدِّ
مجتمع لالحتفال بالنجاح. ويحدث التعليم المدرسة، ويحصلون على تعليم )حول موضوعات مثل األساس المشترك، والتقييمات الجديدة، والقراءة في المنزل مع الطفل(، ويلتقون سوًيا ك

كما شهرية لألسرة وجلسات الدردشة مع ناظر المدرسة نصف األسبوعية، التي تتم فيها مناقشة موضوعات مثل التغذية، والتسلط، وإدارة الضغوط. األسري أيًضا أثناء االجتماعات ال
نفسًيا بالمدرسة، وعميًدا للطالب. إن ا نؤمن أيًضا بأهمية تعليم جميع البالغين ممارسات التعامل مع الضغوط، باإلضافة إلى وجود فريق استشارات قوي يتضمن مستشاًرا، وأخصائيً 

Monarch Academy األكاديمي. إن كل  هي مدرسة مميزة من المدارس المميزة بكاليفورنيا وحائزة على جائزة المرتبة األولى، وحائزة أيًضا على المرتبة األولى لجائزة اإلنجاز
 ب من عملنا! نحن عائلة بحق ونرحب بزيارتكم لنا في أي وقت.يشعر بهدفنا وبإحساسنا في المجتمع في كل جان Monarchفرد بمدرسة 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة 



 
نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان بيضاء وبناطيل زرقاء.  وصف الزي الموحد للمدرسة

يجب على األسر شراء الزي الموحد. ال ُيشترط وجود شعار. 
 ترتدي جميع مستويات الصفوف نفس األلوان.

 م 02:: -ص  0:88 ساعات الدراسة

رعاية لما قبل المدرسة، ولكن يمكن  Monarchال توفر مدرسة  قبل المدرسةبرامج ما 
ا من الساعة  ، ونوفر 8::7اصطحاب الطالب إلى المدرسة اعتبار 

ا مجاني ا لجميع الطالب للصفوف من روضة األطفال إلى  إفطار 
 .الصف الخامس

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

امًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم.  يخدم تدير المدرسة برن
البرنامج الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف 

عاًما(. تمتد ساعات عمل البرنامج من  55-1الخامس )عمر 
 م 3:32-9

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  النقل العامخيارات 
Transit  125، و5، و61أرقام. 

 
 696إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
7:% 

 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %75 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %8 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Aspire Triumph Technology 

6022 60nd Avenue, 94605  |  638-9445 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
technology-charter-academy 

 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(
 0256فبراير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من أعالم الكليات في ATTAمخصصة إلعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire Triumph Technology Academyأكاديمية 
يتطلب  دراك معطيات حلم الكلية تحدًياالرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على الشهادة الجامعية. وتمثل مساعدة طالبنا على إ

لمحترفين في مجالهم؛ وأولياء األمور واألسر العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األكثر عمالً من ا
نا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية االحتياجات الفريدة لطالبنا لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود إسهامات شركائ

 ومجتمعنا.
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 حد من أي مكان. نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان باللون األبيض أو الرمادي، وبناطيل باللون األزرق الداكن أو الرمادي. يمكن لآلباء شراء الزي المو وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 52:: -ص  0:82 الدراسةساعات 

ا من الساعة  برامج ما قبل المدرسة ا مجاني ا لجميع الطالب للصفوف 8::7ال توفر المدرسة رعاية لما قبل المدرسة، ولكن يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة اعتبار  ، ونوفر إفطار 
 .من روضة األطفال إلى الصف الخامس

 برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو
 بالقرب منه

ا لما بعد المدرسة داخل الحرم ا 00-2عمر )يخدم البرنامج الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس .  تدير المدرسة برنامج  يبدأ (.  عام 
 .م في كل األيام التي تكون بها حصص في المدرسة 6البرنامج من بعد المدرسة مباشرة  حتى الساعة 

 ال يوجد الخاصخدمات التعليم 

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 .NX3، و082، و608، و627، و6:0، و27أرقام  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام

 
 679إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
50% 

 %20 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %7: النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Castlemont Primary Academy 

1625 MacArthur Boulevard, 94605 

616-6922 

www.cctschools.org 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف األول(

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
هي توفير تعليم عالي الجودة للصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس بحيث  Castlemont Community Transformation Schoolsإن مهمة مدارس 

ن خالل تضمين أساليب التعليم المختلط يساعد طالب إيست أوكالند على النجاح في الحياة الدراسية والمهنية من خالل شحذ قدراتهم لتحويل حياتهم وحياة مجتمعهم إلى األفضل. وم
على النجاح في إطار بيئة عتمد على المشروعات في برنامج متماٍش مع معايير الوالية لألساس المشترك، سيصبح كل طالبنا من قادة القرن الحادي والعشرين القادرين والتعليم الم

 االقتصاد العالمي.
 

ة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرس
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
ص )مجاًنا،  55:22 -ص  6:32م، أيام الجمعة  50 -ص  6:32(: أيام اإلثنين واألربعاء Youth Uprising/Castlemont) Room to Bloom برنامج ما قبل روضة األطفال

 يتضمن الجدول لعًبا حًرا، وأنشطة فنية، ووجبة خفيفة، ووقًتا أللعاب الدائرة واألحاجي، وأنشطة لمهارات القراءة والكتابة. -( 1إلى  2األعمار من 
 مدرسة. نعم. لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بال وصف الزي الموحد للمدرسة

 م  6:22 -ص  6:22 ساعات الدراسة

 ص.  6:22ستتوفر للطالب الفرصة للمشاركة في برامج ما قبل المدرسة كل صباح بداية من الساعة  برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
االختيارية لما بعد المدرسة الطالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس على التفوق في المدرسة من خالل  CPAستساعد برامج 

 .توفير موارد أكاديمية إضافية ومساحة آمنة وداعمة لالستفادة من األنشطة البدنية واإلثرائية

ا مرك خدمات التعليم الخاص وحيث إن تعليم المدرسين يتواصل أثناء الصيف ومن خالل التدريب المستمر، فإن إحدى . CPAزي ا وأساسي ا من بيئة التعلم في سيكون التعليم الخاص جزء 
إن وجود نموذج فعال لتقديم خدمات . هي التعليم المخصص الذي يلبي احتياجات الطالب من ذوي الخلفيات السكانية المتنوعة CPAالسمات المميزة لمدرسة 

التي تقوم على عدم التمييز تتماشى مع مهمتها، وقوانين  CPAكما أن إجراءات القبول في . يم الخاص هو أمر ضروري في طريقة العمل التعليمية تلكالتعل
 .الوالية، والقوانين الفيدرالية

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم باإلنجليزية
 مخصص ومختلط يدعم تنمية مهارات اللغة اإلنجليزيةتعليم 

 مدرستنا. 16رقم  AC Transitوخط  Coliseum BARTتخدم محطة  خيارات النقل العام

 
 



 مدرسة مستقلة
Community School for Creative Education 

0555 International Boulevard, 94606  |  686-4131 

www.communityschoolforcreativeeducation.org 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
الطالب للجامعة بحيث يكون  حريصة على إقامة شراكة مع األسر والمجتمعات لتقديم برنامج دقيق إلعداد Community School for Creative Educationإن مدرسة 

عددي الخلفيات، وذلك بهدف دعم المساواة مدمًجا في منهج غني ثقافًيا، ومدمًجا بالفنون، ومخصًصا بدرجة عالية، ومستوحى من تعليم والدروف بحيث يكون مناسًبا لطالب أوكالند مت
 ية واسعة لقيادة المجتمع، والمساهمة في تنميته، والمشاركة بنجاح في تطور المجتمع دائم التغير ومتعدد الثقافات.وتجهيز متعلمين لمدى الحياة أكفاء ثقافًيا، وأصحاب عقلية تعليمية ثقاف

 
 أنفسهم بصورة فنية.وتتميز المدرسة بتقديم تعليم عملي معتمد على المشروعات مع توظيف أسلوب والدروف باستخدام أنماط متعددة لألطفال للتعلم والتعبير عن 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 الفاتحيرتدي الطالب زًيا موحًدا: قمصاًنا بأزرار خارجية، أو قمصان بولو، أو قمصاًنا بياقات باللون األبيض، أو األزرق الفاتح، أو األصفر  وحد للمدرسةوصف الزي الم
 بنطلونات، أو سراويل قصيرة، أو تنانير، أو تنانير بسراويل داخلية، أو سترات بحماالت

 يوم الدراسة العادي  ساعات الدراسة
 روضة األطفال االنتقالية وروضة األطفال 8::5 - 8::0
 من الصف األول إلى الصف السابع 8::: - 8::0

 ص 0:88توفر المدرسة برنامج رعاية لما قبل المدرسة يبدأ الساعة  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 .م 6:88إلى  8::5تتوفر خدمات ما بعد المدرسة لطالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف السابع من الساعة 

 نعم خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 غير متوفر

 rd Avenue:5و International Avenueفي كل من  0Rو AC Transit Lines 1يمكن الوصول إلى المدرسة بواسطة خطوط  خيارات النقل العام
 .BARTمسافة ميل واحد عن مدرستنا وتوجد حافالت تغادر بانتظام من محطة  Fruitvale BARTتبعد محطة 

 
 191إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
5:% 

 %52 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %52 النسبة المئوية لالتينيين
 %:0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة

Conservatory of Vocal and Instrumental Arts (COVA) 

6122 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110  |  www.covaconservatory.org 

 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن
 0251ديسمبر،  5الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

صف الثامن، هي تحقيق فوائد استثنائية من الموسيقى والتعليم األكاديمي عالي الجودة المتوفر للطالب الذين يدخلون الصفوف من روضة األطفال إلى ال COVAإن مهمة معهد 
سنوات على مستوى الوالية  3متوسط ل 163على معدل نقاط  COVAوتوفير بيئة منظمة يمكن للطالب فيها أن يصبحوا مبدعين، وواثقين من أنفسهم، ومنضبطين. لقد حصل معهد 

 52من بين  52مدارس فيما يخص جودة المدارس على مستوى الوالية، باإلضافة إلى المركز رقم  52من بين  6تبًعا لمؤشر األداء األكاديمي، مع حصول المدرسة على المركز رقم 
مناهج تعليمية عالية الجودة وذات نطاق أكاديمي واسع بما يشمل ممارسة الموسيقى وأداء األنشطة يعمل بكل جد لتقديم  COVAمدارس فيما يخص "المدارس المشابهة". إن معهد 

ض إلى مجموعة متنوعة من اللغات من خالل ممارسة الموسيقى في الفصول الدراسية.  الفنية يومًيا، باإلضافة إلى التعرُّ
 

يث يقرأ الطالب كتًبا وقصًصا منشورة فعلًيا في الصفوف من روضة األطفال حتى الصف الثامن. ويجعل ذلك من عبارة عن مدرسة معتمدة على األعمال األدبية؛ ح COVAإن معهد 
ًصا متقدمة ألساس المشترك، لكنه يوفر أيًضا فرالقراءة عملية أكثر جذًبا وإمتاًعا للطالب ويوفر قدًرا أكبر من العمق والفهم. وبالنسبة لمنهج الرياضيات؛ فهو ال يغطي فقط معايير ا

سيكونون مستعدين لمواصلة التقدم في  COVAللطالب المتقدمين في الرياضيات. ومن خالل انغماس الطالب في األنشطة الموسيقية والفنية في الصفوف المبكرة، فإن طالب معهد 
في مستويات الصفوف أو أعلى منها، وسيكونون مستعدين لمواصلة  COVAسيتخرجون من معهد  COVAمسار تعلُّم الموسيقى في المدرسة الثانوية والجامعة. إن طالب معهد 

سة الثانوية والجامعة حتى التخرج، فضالً تحقيق اإلنجازات في سبيل اكتساب مهارات التعلُّم المواكبة لمعطيات القرن الحادي والعشرين من خالل مواصلة مسارهم التعليمي في المدر
 .COVAحياتية/مهنية متنوعة نظًرا لما يملكونه من أداء قوي وأساس أكاديمي متميز من خالل التعلُّم في معهد  عن تمتعهم بإمكانية الخوض في مسارات

 
تنسيق  ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتبيجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

يجب أن يكون الزي الموحد للطالب عبارة عن بنطلون باللون األزرق الداكن، وقميص بولو باللون األزرق الفاتح ويحمل . نعم وصف الزي الموحد للمدرسة
 .COVAاألزرق الداكن أو األسود الكامل، وسترة ، وحذاء أسود باللون COVAشعار 

  م 5:12-ص. 1:22--روضة األطفال  ساعات الدراسة
 م 3:32 -ص  1:22 -من الصف األول إلى الثالث 
 م 3:12 -ص  1:22 -من الصف الرابع إلى الثامن 

 
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

 ال يوجد برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه
 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .25رقم  AC Transitوخط حافلة  BART - Fruitvaleيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق محطة  خيارات النقل العام

 
 666إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
0% 

 %26 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %02 النسبة المئوية لالتينيين
 %05 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Cox Academy 

9162 Sunnyside Street, 94611  |  568-7936  |  www.efcps.org/cox-academy 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(

 0256يناير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
Cox Academy طالب نظاًما تعليًما دقيًقا في مجاالت المحتوى األساسية مع تعزيز هي مدرسة للصفوف من روضة األطفال حتى الصف الخامس تقع في إيست أوكالند، وتوفر لل

تلتزم بتخريج طالب متميزين  Coxمدرسة مهارات التفكير النقدي، وحل المشكالت، وتطبيق المحتوى التعليمي بصورة عملية إلعداد الطالب للنجاح في مستويات التعليم العليا.  إن 
على جميع جوانب الطفل من خالل تقديم برنامج نظامي شامل مركز مع نظام متكامل من وسائل الدعم والتقوية  Coxاألكبر.  وتركز مدرسة  ليصبحوا في المستقبل قادة المجتمع

 لألطفال واألسر.
 

تهدف إلى تجهيز الطالب باألدوات واالستراتيجيات التي  Coxوبخالف العديد من المدارس التي تركز فقط على النجاح األكاديمي للطالب في الرياضيات وآداب اللغة، فإن أكاديمية 
هو االستفادة من برنامج  Cox تضمن تخريج طالب يصبحون أصحاب تفكير ثاقب ومتعلمين لمدى الحياة بما يواكب معطيات القرن الحادي والعشرين. إن ما يميز طالب أكاديمية

وما يكمل رؤيتنا التي تركز على تحقيق معايير أكاديمية عالية هو إيماننا العميق بأن طالبنا هم حالًيا بالفعل وسيصبحون  أكاديمي قوي يعززه االهتمام بتدريس الموسيقى والفنون.
العاطفي،  -نمو االجتماعي على االهتمام بجميع جوانب التنشئة للطفل، من خالل التركيز على ال Coxمستقبالً قادة في مدرستهم، ومجتمعهم، وفي العالم بأسره. إننا نعمل في أكاديمية 

العاطفي. إن مدرستنا تقوم بتخصيص التجربة التعليمية  -باإلضافة إلى النجاح األكاديمي. ولتحقيق ذلك؛ فنحن نركز على أهمية الخدمة المجتمعية، وَمـلَـَكات اإلدارة والنمو االجتماعي 
تقوم بتنفيذ هذا  Coxالمحتوى التعليمي بصورة عملية باستخدام عدد من الوسائل التكنولوجية المختلفة. إن أكاديمية  باستخدام التكنولوجيا ووصول الطالب للوسائل التكنولوجية لتطبيق

 ، نؤهل طالبنا للنجاح في المدرسة والحياة!Coxالعمل بالتعاون والشراكة عن قرب مع اآلباء والشركاء المجتمعيين. في أكاديمية 
 

تنسيق رغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب يجب على أولياء األمور الذين ي
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
من  Coxيساعد استخدام الزي الموحد في ضمان سالمة الطالب وبناء مجتمع مدرسي متماسك. ويتكون الزي الموحد ألكاديمية  وصف الزي الموحد للمدرسة

 . Coxبنطلون/سروال قصير/ تنورة أو سترة بحماالت، مع قميص )بولو( بياقة باللون العنابي أو قميص بولو الخاص بأكاديمية 

إلى  0:52وبالنسبة لروضة األطفال االنتقالية من ( من الصف األول إلى الصف الخامس) 88::إلى  0:52من تمتد ساعات الدراسة  ساعات الدراسة
 .م 5:88

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
ا Coxتقدم أكاديمية  برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه ا خاص  ا مجاني ا لما بعد المدرسة يتضمن مساعدة في الواجبات المنزلية، وتعليم  تقوية مخصصة، وإثراء  /برنامج 

إال )م يومي ا  6يمتد عمل برنامج ما بعد المدرسة حتى الساعة (. يشمل الرياضة، والتكنولوجيا، والفنون اإلبداعية والبصرية)للمهارات 
 . األماكن في البرنامج محدودة ويتم شغلها بأولوية التقديم (.في حالة التنويه بغير ذلك

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية

 ميل عن مدرستنا. 5.1حوالي  Coliseum/Oakland Airport BARTتبعد محطة  خيارات النقل العام
 .61، و32رقمي  AC Transitويمكن الوصول أيًضا إلى مدرستنا عن طريق خطي حافالت 

 
 696إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsيمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب 
 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

25% 
 %58 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %62 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %6 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
East Oakland Leadership 

0656 Seminary Avenue, 94605  |  562-5238  |  www.eolaistheway.com 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: يتم قبول الطلبات بدًءا من شهر يناير لبدء العام المدرسي في شهر أغسطس 
التالي. وعلى الرغم من ذلك نستمر في قبول الطلبات حتى شهر أكتوبر وعلى أساس االحتياجات الخاصة. ُيرجى 

 وص التسجيل.االتصال بمكتب االستقبال للحصول على معلومات أكثر تفصيالً بخص
 East Oakland Leadershipهي مدرسة صغيرة تخدم الطالب في منطقة إيست أوكالند. وتحافظ أكاديمية  East Oakland Leadership Academyأكاديمية 

Academy  دائًما على تحقيق معدالت نجاح عالية للغاية. ومن أهم سمات نجاح مدرسةEOLA  ن في مستوى إنجاز الطالب؛ على مستوى المدرسة وللمجموعات الفرعية هو التحسُّ
بة. ويفخر كل من مجلس  ذات األهمية العددية، ونمو معدالت التسجيل، ومعدالت الحضور المرتفعة، والمشاركة البارزة لآلباء، فضالً عن إيجاد بيئة مدرسية آمنة، ونظيفة، ومرحِّ

بالتقدم الذي أحرزته المدرسة وبمواصلة تقديم ما بدأته بنجاح فائق.  East Oakland Leadership Academyمدرسة، واإلدارة، واآلباء في أكاديمية اإلدارة، والعاملين بال
اآلباء والطالب بالبرنامج التعليمي. حيث يعبر  ووفًقا لميثاقها األصلي، نجحت المدرسة أيًضا في إيجاد مجتمع يشارك فيه اآلباء بانتظام، باإلضافة إلى االستحواذ على اهتمام كل من

ت التسجيل على ازدياد االهتمام اآلباء عن رضاهم عن خدمات المدرسة عبر مجموعة واسعة من المقاييس، باإلضافة إلى بذل جهد لضمان حضور أطفالهم. ويدل التزايد في معدال
 بالمدرسة كل عام.

 
إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في 

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

من بنطلون/تنورة باللون األزرق الداكن  East Oakland Leadership Academyيتكون الزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
المصمت وقمصان بولو/بلوزات باللون األبيض. ويجب أن تكون الكنزات والسترات أيًضا باللون األزرق الداكن أو األبيض 

 خارج المدرسة.المصمت. ال يختلف الزي الموحد حسب مستوى الصف ويجب على الطالب شراء الزي الموحد من 

 م 88:: -ص  0:88الخميس  -من اإلثنين  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
ا 05إلى  2نعم، يخدم برنامج ما بعد المدرسة الطالب من عمر  برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه  .عام 

 :ساعات العمل
 م 6:88 - 88::من اإلثنين إلى الخميس، 

 م 88:: - 0:88الجمعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية
 .52و 58رقما  AC Transitخطا حافالت  خيارات النقل العام

 
 168إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
06% 

 %27 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:: النسبة المئوية لالتينيين
 %2 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مدرسة مستقلة
Francophone Charter School of Oakland 



9666 Lawlor Street, 94605 

696-6552 

www.francophoneschool.wordpress.com 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثالث(

 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
طالب متحدًثا باللغة الفرنسية كي يتمكن من تقدم المدرسة مناهج انغماس ثنائي باللغة الفرنسية/اإلنجليزية لخدمة مجتمع من الطالب ذوي الخلفيات المتنوعة. )ال ُيشترط أن يكون ال

رون حب االستطالع الفكري، والنزاهة التسجيل(. إن هدفنا هو تنمية مواطنين عالميين ثنائيي اللغة، ويملكون مهارات القراءة والكتابة  في لغتين، ويتميزون بعقلية منفتحة، ويقدِّ
ر أهمية التعاون.  الشخصية، واإلبداع. إننا نتطلع للحصول على دعم قوي من مجتمعنا ونقدِّ

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

ال، ولكن يوجد نظام الرتداء المالبس. يرجى االتصال بالمدرسة  وحد للمدرسةوصف الزي الم
 للحصول على مزيد من المعلومات.

 م 3:32 -ص  1:32 ساعات الدراسة
 0:32يكون االنصراف مبكًرا في أيام األربعاء في الساعة 

ص حتى بداية الحصص  6:22قبل المدرسة من الساعة  برامج ما قبل المدرسة
 الدراسية لألطفال من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثالث

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

تقدم المدرسة حصًصا لتبسيط المناهج بعد اليوم الدراسي من 
 مجاًنا. 3:22حتى  3:32الساعة 

م حتى  3:22تقدم المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة من الساعة 
 .م 9:22

يخدم البرنامج جميع الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى 
لما بعد المدرسة خارج  JCCالصف الثالث. يتوفر برنامج 

موقع المدرسة. يخدم البرنامج الطالب من روضة األطفال 
 االنتقالية حتى الصف الثالث )مع توفير وسائل انتقال(.

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

متعددة اللغات / برامج تعلُّم البرامج 
 اللغة اإلنجليزية

 الفرانكفونية 

لما بعد المدرسة خارج موقع المدرسة.  JCCيتوفر برنامج  خيارات النقل العام
يخدم البرنامج الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف 

 الثالث )مع توفير وسائل انتقال(.
 
 



 مدرسة مستقلة
KIPP Bridge 

995 56th Street, 94607  |  874-7255 

www.kippbayarea.org/schools/bridge 
 مدرسة ابتدائية من الصف الخامس إلى الصف الثامن

 0256يناير،  62الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
لة للجامعة، تقع في ويست أوكالند  KIPP Bridge Charter Schoolمدرسة  وتخدم الطالب في الصفوف من الخامس إلى الثامن. ويذهب هي مدرسة مجانية عامة مستقلة، مؤهِّ

لة للجامعة في سان لورنزو أو مدرسة  KIPP King Collegiateالعديد من أعضاء اتحاد طالب المدرسة إلى مدرسة   KIPP San Francisco Collegeالثانوية المؤهِّ
Prep  .لة للجامعة في سان فرانسيسكو  المؤهِّ

 
هي تنمية المعرفة، والمهارات، وصفات الشخصية األكاديمية الالزمة كي يحقق الطالب النجاح في أفضل المدارس الثانوية  KIPP Bridge Charter Schoolإن مهمة مدرسة 

 والجامعات، عالوًة على تحقيق النجاح في العالم التنافسي فيما بعد الجامعة.
 

 يلتزم جميع طالبنا بما يلي:
 م أيام األربعاء والجمعة 3:32ص إلى  6:32م أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس؛ والحضور من الساعة  1:32ص إلى  6:32الحضور إلى المدرسة من الساعة •  
 م 50ص إلى الساعة  6حضور الجلسات المخصصة لمدرسة يوم السبت من الساعة •  
 كل ليلةإتمام متوسط ساعتين من الواجبات المنزلية •  
 أسبوع من المدرسة الصيفية اإللزامية 0-5حضور •  
 

أن جميع الطالب بإمكانهم تحقيق أعلى النتائج والوصول إلى  KIPP Bridgeومع وجود جدول ممتد للمدرسة، وتوقعات عالية لإلنجاز، وتركيز دقيق على النتائج؛ تثبت مدرسة 
في الصف الخامس يكونون متأخرين بمستوى صف واحد على األقل  KIPP% من الطالب الذين ينضمون إلى مدرسة 12ثر من أعلى المستويات؛ وسيحققون ذلك بالفعل. حيث إن أك

% 61من تحقيق مستوى النمو المستهدف لهم في القراءة، ونجح  KIPP% من طالب مدرسة 66، تمكَّن 0253في القراءة و/أو الرياضيات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في عام 
% من هيئتنا الطالبية من 61، تخرجت نسبة 0220أبوابها ألول مرة عام  KIPP Bridgeفي تحقيق مستوى النمو المستهدف لهم في الرياضيات. منذ أن فتحت مدرسة  منهم

 % منهم في الجامعة. 11المدارس الثانوية وتم قبول نسبة 
، Dillard University، وSpelman Collegeوتم تسجيلهم في العديد من الجامعات المرموقة مثل  دفعات من الهيئة الطالبية من المدرسة الثانوية 3حيث تخرجت أول 

 .UC Merced، وUC Berkeley، وHoward University، وGeorge Washington Universityو
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
، وبنطلون ا KIPPويشمل الزي الموحد قميص بولو الخاص بمدرسة . ارتداء زي موحد KIPP Bridge Charter Schoolيجب على جميع طالب مدرسة  الموحد للمدرسةوصف الزي 

ي ا، وحذاء  لكرة المضرب ا أسود أو بنِـّ ، ويمكن للطالب شراء KIPPة وتوفر المدرسة لكل طالب قطعتين مجانيتين من قميص بولو الخاص بمدرس. كاكي ا، وحزام 
 . قمصان أخرى عند الحاجة

 م أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس 2:88 -ص  8::7 ساعات الدراسة
 م أيام األربعاء والجمعة 8::: -ص  8::7

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

ا  KIPP Bridgeوتوفر مدرسة . م كل يوم مدرسي 6الفرصة للمشاركة في برامج ما بعد المدرسة حتى الساعة  0-2لدى جميع الطالب في الصفوف  برنامج 
 !قوي ا لألنشطة المسرحية والموسيقية، باإلضافة إلى األنشطة التكنولوجية

بوجود برنامج  KIPP Bridgeوتتميز مدرسة . بأن توفر لكل طالب الموارد والبرامج التي يحتاجها للنجاح KIPP Bridge Charter Schoolتلتزم مدرسة  خدمات التعليم الخاص
 .KIPP Bay Area Schoolsتعليم خاص موسَّع تتم إدارته من خالل المكتب اإلقليمي لمدارس مجموعة 

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 . برنامج انغماس باللغة اإلنجليزية لجميع الطالب الذين يتم تصنيفهم كمتعلمين للغة اإلنجليزية KIPP Bridge Charter Schoolتوفر مدرسة 

ا على بُعد . 00و 56رقمي  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطي حافالت  خيارات النقل العام  05th streetمباٍن تقريب ا من محطة  7وتقع المدرسة أيض 
BART . 

 
 698إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
08% 

 %60 لألمريكيين من أصل أفريقيالنسبة المئوية 
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %52 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: الجنسياتالنسبة المئوية لمتعددي 

 



 مدرسة مستقلة
Lazear 

106 09th Avenue, 94601  |  689-2000 

www.efcps.org/lazear-charter-academy 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(

 0256يناير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
 Education forهي مدرسة عامة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن في حي فروتفالي، وتديرها منظمة  Lazear Charter Academyأكاديمية 

Change Public Schoolsو  .Lazear  التدريس.  هي مدرسة للعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات تدمج األساليب التكنولوجية في العملية التعليمية لرفع مستوى
)التعليم المعتمد على المشروعات( إلعطاء طالبنا  Project Lead the Way)الهندسة في المرحلة االبتدائية( و Engineering is Elementaryويسعدنا استخدام مناهج 

سة اإلعدادية على جهاز كمبيوتر محمول ويستخدم أجهزة المهارات والفرص الالزمة الستغالل معارفهم لحل مشكالت العالم الفعلي.  حيث يحصل كل طالب من طالب المدر
 الكمبيوتر يومًيا للقيام باألبحاث؛ والتعلُّم وممارسة القراءة، والكتابة، والرياضيات؛ وعرض تقدمهم في المناهج التعليمية.

 
ة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرس

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

( وبنطلونات باللون الكاكي.  ويرتدي طالب Lazearتحمل شعار قمصاًنا موحدة باللون الكستنائي ) Lazearيرتدي طالب المرحلة االبتدائية بمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
( وبنطلونات باللون الكاكي.  يمكن شراء القمصان والسترات Lazearقمصان بولو باللون الفيروزي )تحمل شعار  Lazearالمرحلة اإلعدادية بمدرسة 

الموحد للطالب الذين ليس بمقدورهم تحمل التكاليف المادية لقمصان .  ويتم توفير الزي Family Resource Centerالخاصة بالزي الموحد من مركز 
 الزي الموحد حسب الحاجة.

 المدرسة االبتدائية -م  3:22-1:32 ساعات الدراسة
 المدرسة اإلعدادية -م  1:32-3:32

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

، وهي شريك مجتمعي غير هادف Spanish-Speaking Citizens Foundationلما بعد المدرسة مؤسسة  Lazearتقوم على إدارة برنامج مدرسة 
لما بعد المدرسة خدمات التعليم الخاص، واإلثراء األكاديمي،  Lazearللربح يقدم خدمات الدعم للمواطنين والموارد األسرية.  ويوفر برنامج مدرسة 

ؤهلين للحصول على دروس التقوية األكاديمية، واألنشطة الرياضية، والترفيهية، والفنية.  ويعد كل الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن مو
 Cesarند في الحي ومكتبة م.  وباإلضافة إلى ذلك، توفر كل من مكتبة أوكال 9:32-3:32خدمات البرنامج، ويتم تقديم خدمات البرنامج يومًيا من الساعة 

Chavez Library.برامج منتظمة لما بعد المدرسة على مدار العام لألطفال في عمر المراحل االبتدائية واإلعدادية ، 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 

 اللغة اإلنجليزية
 نوفر للطالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن برامج لالنغماس المنظم باإلنجليزية والوافدين الجدد.  

ويمكن الوصول .  Lazear، على ُبعد خمسة مباٍن من مدرسة East 12th Streetو 33th Avenueفي كل من  Fruitvale BARTتوجد محطة  خيارات النقل العام
 .5R، و5، و125، و90، و05، و02أرقام  AC Transitعن طريق خطوط حافالت  Lazearأيًضا إلى مدرسة 

 
 966إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
28% 

 %6 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %78 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Learning Without Limits 

0261 62th Avenue, 94601  |  879-1282 

www.efcps.org/learning-without-limits 
 من روضة األطفال إلى الصف الخامس -المرحلة االبتدائية 

 0256يناير،  09الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
طالًبا في حي فروتفالي بأوكالند.  يشارك الطالب في وحدات متكاملة موضوعًيا،  359االبتدائية  Learning Without Limits Elementary Schoolتخدم مدرسة 

 ويحصلون على تدريس أسبوعي للفنون والموسيقى، ويستخدمون التكنولوجيا يومًيا لتسريع وتيرة العملية التعليمية وإثرائها.
 .Lazear وتوفر المدرسة برنامًجا خارج الموقع لروضة األطفال االنتقالية في حرم

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
يرتدي الطالب قميًصا موحًدا.  ويكون القميص باللون الكستنائي  الزي الموحد للمدرسة وصف

وله ياقة.  ويكون شعار المدرسة في المقدمة؛ عبارة عن يدين 
تحمالن شجرة تنمو خارج الحدود حولها.  ويتضمن ظهر 
القميص خطاب رؤيتنا التي يتلوها الطالب مًعا كل صباح: 

 أهدافنا.""...كلنا سنحقق 

 (اإلثنين، الثالثاء، الخميس)م  5:22 -ص  0:88 ساعات الدراسة
 (األربعاء، الجمعة)م  0:52 -ص  0:88

 .ص 8::7يمكن للطالب المجيء إلى المدرسة الساعة  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

يوجد بالمدرسة برنامج لما بعد المدرسة لطالب الصفوف من 
األول إلى الخامس ويعمل من وقت االنصراف من المدرسة حتى 

ويوجد مركز لتنمية الطفل بالجوار يوفر برامج لما . م 6الساعة 
 .بعد المدرسة لطالب روضة األطفال

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
برامج تعلُّم البرامج متعددة اللغات / 

 اللغة اإلنجليزية
 .يوجد بالمدرسة برنامج لالنغماس المنظم باإلنجليزية

يمكن الوصول إلى المدرسة عن طريق خطي الحافالت رقمي  خيارات النقل العام
ا مسافة .  0Rو 58 ا على  02كما تبعد المدرسة أيض  دقيقة سير 

 .BARTاألقدام من محطة 
 

 911إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
52% 

 %07 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 المئوية لآلسيويينالنسبة 

 %66 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %5 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Lighthouse Community 

666 Hegenberger Road, 94621  |  562-8801 

www.lighthousecharter.org 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

 0256يناير،  00الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
من  Lighthouse، لالستجابة لفجوة اإلنجازات الخاصة بالطالب محدودي الدخل واألطفال الملونين في أوكالند. وقد نما حجم مدرسة 0220عام  Lighthouseتم تأسيس مدرسة 

لثاني عشر ولتتخرج طالًبا في كل الصفوف من روضة األطفال إلى الصف ا 612طالًبا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف السادس في عامها األول، لتخدم اآلن  60خدمة 
هي تأهيل مجموعة سكانية من الطالب للحياة الجامعية والمهنية حسب اختيارهم من خالل تسليحهم  Lighthouseمنها خمس دفعات من الطالب القدامى األوائل. إن مهمة مدرسة 

ين بشكل كامل للنجاح في القرن الحادي بالمعارف، والمهارات، والمبادئ التي تجعل منهم طالًبا متعلمين لمدى الحياة ويتمتعون بالتحفيز الذاتي. وليكون الطالب متعلمين ومؤهل
إظهار المسؤولية الشخصية ن، فنحن نؤمن بأنه يجب أن يحافظ كل طفل على حب االستطالع تجاه العالم، والسعي بال كلل لتحقيق أهدافهم، وتأسيس المعرفة وتوصيلها، ووالعشري

لمبادئ التوجيهية التالية، التي تسهم في تحقيق نتائج واالجتماعية، والعمل بصورة متعاونة مع اآلخرين، وإظهار التناسق في نموهم كمتعلمين. وبصفة خاصة، يتضمن ذلك وضع ا
 .Lighthouseلمتعلمي مدرسة 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوك
 

بالزي الموحد عند الحضور إلى المدرسة بالنسبة للطالب من روضة األطفال حتى الصف الثاني عشر. ويرتدي  Lighthouseيجب أن يلتزم طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
. يمكن Lighthouseالثامن بنطلونات باللون الكاكي مع قميص بلون الغابات األخضر يحمل شعار مدرسة  طالب الصفوف من روضة األطفال حتى الصف

 الرئيسي.شراء الزي الموحد عبر اإلنترنت أو من متاجر التجزئة المحلية. للحصول على معلومات إضافية حول الزي الموحد، يمكنكم االتصال بالمكتب 

 م 3:22 -ص  1:32 ساعات الدراسة
ص ليبقوا في منطقة خاضعة لإلشراف قبل بداية اليوم الدراسي. ال يتم تنظيم  6:51يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة وتركهم في الحرم بدًءا من الساعة  برامج ما قبل المدرسة

 أي أنشطة. 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

% من طالبنا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر. يدعم البرنامج التعليم األكاديمي الذي يتم 32يخدم برنامجنا لما بعد المدرسة حوالي 
-3:32عة تقديمه أثناء ساعات الدراسة مع وجود فرص إثراء إضافية لمساعدة الطالب على االستمتاع بحصص مرحة من اختيارهم. يبدأ البرنامج من السا

 م.  9:32-5:32ء يوم األربعاء؛ حيث يعمل البرنامج من الساعة م يومًيا باستثنا 9:22

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 

 اللغة اإلنجليزية
حيث يتم تقديم حصص لمتحدثي اللغة اإلسبانية للطالب مزدوجي يحصل طالبنا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الرابع على دروس للغة األم. 

 اللغة مع فصل للغة اإلسبانية لطالبنا من غير متحدثي اإلنجليزية. 

 أمام المدرسة مباشرة.  61و 63ذات الرقمين  AC Transitميالً واحًدا عن الحرم. تقف خطوط نقل  Coliseum BARTتبعد محطة  خيارات النقل العام

 
 977إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
60% 

 %05 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %00 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مستقلةمدرسة 



North Oakland Community Charter 

5222 60nd Street, 94608  |  655-0540 

www.noccs.org 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

 0256فبراير،  59الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
( هي مدرسة عامة تخدم الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن، وهي NOCCS) The North Oakland Community Charter Schoolمدرسة 

 مخصصة لمساعدة األطفال على أن يصبحوا مواطنين مفكرين، وواعين، ومحبين لالستطالع. 
 

التعليمي الديناميكي الذي يستحث ملكات الطالب على تعميق  هي مجتمع تعليمي متنوع ونابض بالحياة يسوده االحترام لتاريخ كل طفل وذكائه. ويعمل األسلوب NOCCSإن مدرسة 
 القدرات الفكرية واالجتماعية لكل طفل لدينا. 

 
 بوضع عشرة مبادئ أساسية تقود مجتمعنا وعمله، وتوفر رؤية نطمح إليها. North Oakland Community Charter Schoolلقد قام مؤسسو مدرسة 

 
 وتعليمهم االحترام ألطفالنا
 التوقعات العالية

 تكوين مجتمع من المتعلمين يكون مراعًيا للمجتمع من حوله
 تقدير التنوع

 إيجاد روابط مع العالم

 االلتزام بالمساواة
 مساهمات األسر

 االحترام للمدرسين والتدريس
 اإلبداع

 التدريس المعتمد على الفهم
 

تنسيق  يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب يجب على أولياء األمور الذين
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م للصفوف من األول إلى الثالث 3:22 -ص  1:32م لروضة األطفال االنتقالية.  5:32 -ص  1:32 ساعات الدراسة
 م للصفوف من الرابع إلى الخامس 3:52 -ص  1:32

 ص. 1:51ص حتى فتح أبواب المدرسة الساعة  6:32نعم، يوجد برنامج اليوم الممتد ويبدأ الساعة  برامج ما قبل المدرسة
 م يومًيا. 9نعم، يخدم برنامج اليوم الممتد طالب الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن حتى الساعة  برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم اللغة اإلنجليزية

)كالهما  11، رقم AC Transit Bus Lines F Transbayيمكن الوصول إلى المدرسة عن طريق خطوط حافالت   خيارات النقل العام
بإنزال الركاب على ُبعد ثالثة مباٍن من  16و 60يقوم بإنزال الركاب على ُبعد مبنى واحد من مدرستنا(. يقوم الخطان رقما 

 نا.مباٍن عن مدرست MacArthur BART 6مدرستنا. تبعد محطة 

 
 667إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
5% 

 %07 من أصل أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين 
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %7: النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %55 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مدرسة مستقلة



Roses in Concrete 

6115 Steele Street, 94619 

691-6696 

www.rosesinconcrete.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الرابع -المرحلة االبتدائية 

 0256يناير،  65الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
هي مدرسة تخدم الطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الرابع في إيست أوكالند وتعمل كمركز صحي  Roses in Concrete Community Schoolمدرسة 

الحب، تتسم باالنضباط الذاتي، والنزاهة، و لألحياء المحيطة، وتوفر خدمات متكاملة في التعليم، والصحة، واإلسكان، والتدريب الوظيفي.  إن مهمتنا هي تنمية الشباب الملتزم بحياة
الحتياجات الشباب واألسر كمسار لبناء واألمل في إطار السعي لتحقيق العدالة والمساواة لجميع المجتمعات. والهدف طويل المدى هو إيجاد نموذج للتعليم الحضري يعطي األولوية 

 مجتمعات صحية ومستدامة على مستوى الواليات المتحدة وحول العالم.
ا لالنغماس ثنائي اللغة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية. إننا نحترم، ونعزز، ونحتفي بثنائية اللغة، وإتقان مهارات القراءة والكتابة للغتين، والتعدد الثقافي في مناهجنا التي تتضمن برنامجً 

 ليصبحوا أصحاب تفكير نقدي وقدرة على حل المشكالت. كما نحرص على اهتمام مدرسينا بغرس االستقاللية في الطالب واستثارة ملكات الطالب
 The Rose That، 5666من كتاب الشعر المعتمد على كتابات توباك شاكور الصادر عام  Roses in Concrete Community Schoolلقد استوحينا اسم مدرسة 

Grew from Concrete وإرادة الوردة التي تنجح رغم كل الصعاب في إيجاد طريق للنمو في البيئة األسمنتية السامة وغير .  وهذه الصورة الحية تبرز الحاجة لالحتفاء بالصالبة
 المرحبة؛ وبالتالي إمكانية تحويل البيئة األسمنتية إلى حديقة ورود.

 
رفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمع

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 3:22ص إلى  1:22 ساعات الدراسة

 ص 6:32متاحة.  قبل المدرسةبرامج ما 

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

 الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الرابع
 م 9:22 -م  3:22

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس الثنائي باإلسبانية

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطي حافالت  العامخيارات النقل 
Transit  16و 53رقمي. 

 
 



 مدرسة مستقلة
Urban Montessori 

1101 Brann Street, 94619  |  842-1181 

www.urbanmontessori.org 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
هي مدرسة عامة مستقلة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس. وتخطط المدرسة لتوسيع نطاق  Urban Montessori Charter Schoolمدرسة 

لقادمة. تقع المدرسة في أوكالند وهي مفتوحة لجميع األطفال المقيمين في والية كاليفورنيا. خدمتها ليشمل الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن عبر السنوات الثالث ا
االقتصادي، والعرقي، والثقافي نظًرا ألننا نؤمن بأن جميع األطفال يتعلمون معلومات حول خلفيات ومناظير مختلفة  -وتخدم المدرسة مجتمع أطفال متنوًعا على المستوى االجتماعي 

 الحياة والعمل مع أشخاص من هذه الخلفيات والمناظير. من خالل
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة 

 
يرجى االتصال بالمدرسة للحصول على مزيد من . متاحة وصف الزي الموحد للمدرسة

 .المعلومات
 م : -ص  0:02 ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 

 بالقرب منه
 الصف الخامس -االنتقالية من روضة األطفال 

 م 6-:اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة 
 م 6 - 8::05األربعاء 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 .توفر المدرسة تدريس اللغة اإلسبانية للصفين الرابع والخامس

 .Seminaryو Macarthurمسارات حافالت  خيارات النقل العام

 
 669إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
58% 

 %07 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %52 النسبة المئوية لالتينيين
 %5: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0 المئوية لمتعددي الجنسيات النسبة

 



 مدرسة مستقلة
Vincent Academy 

0125 Chestnut Street, 94607  |  452-2100  |  www.vincentacademy.org 
 المرحلة االبتدائية )من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس(

 0256يناير،  51الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
Vincent Academy رسة وأن هي مدرسة صغيرة بأحجام فصول صغيرة، مما يضمن أن يكون كل طفل معروًفا من ِقبل العديد من البالغين الذين يعملون على رعاية طالب المد

اصة للتعليم. ويضمن توفر برنامج يحصل كل طالب على اهتمام فردي خاص للنمو والتطور على أفضل نحو. حيث تتم رعاية كل طالب كفرد متميز مع توفير احتياجات وتفضيالت خ
 Vincentا "انحدار" تعليمي.  تفتح العام الكامل أن الطالب يشاركون بفعالية ويتواصلون مع تعليمهم على مدار العام التقويمي بالكامل بدون فجوات طويلة يمكن أن يحدث فيه

Academy  لبيت" لكل أطفال ساعة يومًيا، مع ساعات ممتدة في الصباح قبل المدرسة وفي المساء بعد ختام البرنامج النهاري، ومن ثم يعمل ذلك على إيجاد "بيت خارج ا 55أبوابها
 ة في الواجبات المنزلية.  . ويتم دمج الدعم األكاديمي في برنامج اليوم الممتد في صورة تدريس خاص، وفصول إثراء، ومساعدVincent Academyأكاديمية 

 
أسلوب الفصل سريع االستجابة إليجاد ثقافة مدرسية ودودة ومرنة.  ومن خالل التدريس الواضح، تتم تنمية ملكات الذكاء العاطفي، وحل  Vincent Academyوتستخدم 

ن. إن االهتمام برعاية الصحة البدنية والعاطفية للطالب أمر مهم للمحافظة على ثقافة المشكالت، والمهارات االجتماعية، والوعي الذاتي الالزم للعب والعمل في تناغم مع اآلخري
على وجبات صحية؛ في اإلفطار، والغداء، والوجبات الخفيفة؛ من خالل شركة  Vincent Academyمدرسية إيجابية تسمح للطالب بالتركيز على التعليم. ويحصل طالب 

Revolution Foods لمجتمعية على األنشطة البدنية التعاونية أثناء فترات الراحة، وفي فصول التربية البدنية، ومن خالل الفرق الرياضية، واستخدام مرافق الترفيه ا.  ويتم التركيز
 القريبة.

 
الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات 

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

فستان باللون األزرق يمكن للفتيات ارتداء . نعم، عبارة عن قميص بولو أحمر يحمل شعار المدرسة ورداء سفلي باللون األزرق الداكن وصف الزي الموحد للمدرسة
 .تقدم المدرسة قميصين مجانيين في كل عام مدرسي لألسر. الداكن يحمل شعار المدرسة

م باستثناء روضة األطفال وروضة األطفال  02::ص إلى  8::0تعمل مدرستنا أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة من  ساعات الدراسة
 .م يومي ا 8::0االنتقالية؛ حيث ينتهي يومهما الدراسي الساعة 

 .ص 0:88 - 7:88نخدم الطالب في الصباح من الساعة  برامج ما قبل المدرسة

ا لما بعد الم برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو بالقرب منه . م 6:88يبدأ برنامج ما بعد المدرسة منذ نهاية اليوم الدراسي حتى الساعة . درسة داخل الحرمنعم، تدير المدرسة برنامج 
 .م 02::م وينتهي يوم الصفوف من األول إلى الخامس الساعة  8::0ينتهي يوم روضة األطفال االنتقالية في الساعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد تعلُّم اللغة اإلنجليزيةالبرامج متعددة اللغات / برامج 

دقيقة  51. كما تبعد مدرستنا أيًضا حوالي 09و NLرقمي  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطي حافالت  خيارات النقل العام
 .West Oakland BARTسيًرا على األقدام عن محطة 

 
 196إجمالي المسجلين 
-www.ousddata.org/balancedيمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب معلومات التقييم: 
scorecards 

 النسبة المئوية لليونانيين 
 

55% 
 %:7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Yu Ming 

5216 Alcatraz Avenue, 94608  |  452-2063 

www.yumingschool.org 
 مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن

 0256فبراير،  06الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
اعمة. فرصًة فريدة لألطفال في منطقة باي أريا ليصبحوا ثنائيِّي اللغة في اللغة الصينية المندرينية واإلنجليزية في بيئة تعليم اجتماعية د Yu Ming Charter Schoolتوفر مدرسة 

لتقليدية؛ الرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية، حيث توفر المدرسة تعليًما أكاديمًيا دقيًقا وشامالً باستخدام نموذج االنغماس المزدوج ثنائي االتجاه. ويتعلم الطالب جميع المواد ا
نهم ذلك من اكتساب الكفاءة في اللغتين مًعا.  والتاريخ؛ باللغتين. ويمكِّ

 
 تكون عقول األطفال مستعدة لتعلم اللغة، ويعد االنغماس أفضل طريقة لألطفال الكتساب لغة ثانية.•  
 األطفال على النمو بطريقة تحسن من قدرتهم على حل المشكالت والتفكير بإبداع.يساعد تعلم اللغات في عمر مبكر عقول •  
 يسجل الطالب ثنائيِّو اللغة معدالت نقاط أعلى في االختبارات الشفهية واختبارات الرياضيات.•  
 يعطي التحدث بلغة ثانية بطالقة األطفال ميزة تنافسية في الجامعة أو العمل.•  
 

 ؟Yu Mingفته أيًضا حول مدرسة ما الذي ينبغي معر
 ال نهتم فقط باالنغماس اللغوي.

 
 لدينا برنامج تعليمي واسع النطاق يشمل فرًصا تعليمية عملية ومخصصة، باإلضافة إلى العديد من الرحالت الميدانية المثيرة.•  
 ممتازة من خالل موظفين مدربين وخبراء. توفر المدرسة فصوالً رائعة إلثراء المهارات، مثل الفنون والموسيقى، وخدمات دعم•  
 ألمور على مدار العام.لدينا مجموعة من أولياء األمور الداعمين والمساهمين الذين يشاركون في بناء المجتمع من خالل استضافة الفعاليات وفرص تعليم أولياء ا•  
 

 ى عالمي.نحن فريق مخصص للعمل في شراكة مع طالبنا وأسرهم لتوفير تعليم على مستو
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
 (بنطلون، تنورة، فستان بحماالت؛ سراويل منسوجة يُسمح بها في األيام الحارة)رداء سفلي باللون األزرق الداكن  وصف الزي الموحد للمدرسة

 Yu Mingقمصان بأزرار مخفية أو قمصان بولو تحمل شعار مدرسة 
اب يحمل شعار مدرسة   عنابيباللون ال Yu Mingكنزة، أو صديري، أو رداء خارجي بسحَّ

 أحذية داكنة
 جوارب حتى الركبة، أو جوارب كاحل، أو جوارب ضيقة باللون األبيض، أو الكريمي، أو العنابي، أو األزرق الداكن

 م :ص إلى  0:02من روضة األطفال إلى الصف الثاني؛  ساعات الدراسة
 م 08::ص إلى  0:02من الصف الثالث إلى الصف الخامس؛ 

 .ص كل يوم 0:88ص إلى  7:88نعم، من  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل الحرم أو 
 بالقرب منه

ا لما بعد المدرسة من خالل مركز  Yu Ming Charter Schoolتوفر مدرسة  م  6في كل األيام الدراسية من وقت االنصراف حتى الساعة  YMCAبرنامج 
 .طفال حتى الصف الخامس، وبه دعم لطالب برنامج الغذاء المجاني والمخفضوالمركز مفتوح لجميع الطالب من روضة األ. يومي ا

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلُّم 
 اللغة اإلنجليزية

 .هي برنامج لالنغماس بالصينية Yu Ming Charter Schoolمدرسة 

 085، و75M، و75Rأرقام  AC Transitخطوط حافالت  خيارات النقل العام
 .للوصول إلى المدرسة أو المغادرة منها BARTيوجد العديد من الخيارات الستخدام : BARTقطارات 

 
 

 666إجمالي المسجلين 
 معلومات التقييم:

يمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
06% 

 %5 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %55 النسبة المئوية لآلسيويين
 %2 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

من الصف السادس حتى الثامن
ALLIANCE ACADEMY (6-8) 

0011 80th Avenue, 94603 
 3303-938فاكس:  3083-938هاتف: 

BRET HARTE (6-8) 
3311 Coolidge Avenue, 94602 
 3333-003فاكس:  9011-130هاتف: 

CLAREMONT (6-8) 
1311 College Avenue, 94618 
 3300-910فاكس:  3333-910هاتف: 

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12) 
0381 99th Avenue, 94621 
 3300-938فاكس:  3310-938هاتف: 

EDNA BREWER (6-8) 
3300 03th Avenue, 94610 
 9939-130فاكس:  9911-130هاتف: 

ELMHURST COMMUNITY PREP (6-8) 
0011 80th Avenue, 94603 
 3080-938فاكس:  3000-938هاتف: 

FRICK (6-8) 
3001 90th Avenue, 94605 
 3338-338فاكس:  3339-338هاتف: 

GREENLEAF  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الثامن(
9330 East 17th Street, 94621 
 0000-939فاكس:  0011-939هاتف: 

 

HILLCREST (K-8)  
31 Marguerite Drive, 94618 

 0103-801فاكس:  0331-038اتف: ه
LA ESCUELITA (TK-8) 

0111 Second Avenue, 94606 
 3390-030فاكس:  3393-030هاتف: 

LIFE ACADEMY (6-12) 
3010 31th Avenue, 94601 
 1303-130فاكس:  1303-130هاتف: 

MADISON PARK UPPER CAMPUS, 
FORMERLY MADISON (6-10) 

011 Capistrano Drive, 94603 
 3310-939: 3310-939هاتف: فاكس 

)من روضة  MELROSE LEADERSHIPأكاديمية 
 األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن(

331 Fleming Avenue, 94619 
 3030-131فاكس:  3033-131هاتف 

MONTERA (6-8) 
1111 Ascot Drive, 94611 
 9310-130فاكس:  9131-130هاتف: 

PARKER  االنتقالية إلى الصف )من روضة األطفال
 السابع(
3838 Ney Avenue, 94605 
 0008-038فاكس:  0001-038هاتف: 

ROOSEVELT (6-8) 
0839 08th Avenue, 94606 
 3003-131فاكس:  3033-131هاتف: 

ROOTS INTERNATIONAL (6-8) 
0381 99th Avenue, 94621 
 3300-938فاكس:  3339-938هاتف: 

SANKOFA  من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف(
 الثامن(

100 90st Street, 94609 
 0908-038فاكس:  3303-910هاتف: 

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
3010 31th Avenue, 94601 
 3038-131فاكس:  3001-131هاتف: 

URBAN PROMISE ACADEMY (6-8) 
3130 East 18th Street, 94601 
 3930-039فاكس:  3939-039هاتف: 

WESTLAKE (6-8) 
3938 Harrison Street, 94612 
 3031-031فاكس:  3031-038هاتف: 

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6-8) 
880 00th Street, 94607 

 9381-030فاكس:  9300-030هاتف: 



Alliance Academy  

0011 80th Avenue, 94603  |  639-2893 

www.ousd.k12.ca.us/alliance 
 55|  كود الخيارات   222كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
بما  هي مدرسة للعدالة االجتماعية تركز على "تنمية الطالب". نحن مدرسة إعدادية صغيرة شاملة توفر مجموعة كاملة من دورات مجال المحتوى، Alliance Academyأكاديمية 

ة، بما فيها فريق أبطال كرة السلة لألوالد في ذلك خيارات للمستوى المتقدم، والمواد االختيارية، باإلضافة إلى فصول التسريع. ويوجد لدينا أيًضا العديد من فرق األلعاب الرياضي
ضافة إلى واحد من أفضل فرق كرة القدم لألوالد للمدارس اإلعدادية بقطاع أوكالند ، باإل01-3100لقطاع أوكالند للمدارس الموحدة لكرة السلة للمدارس اإلعدادية للعام الدراسي 

 للمدارس الموحدة.
 

في الحرم، توفر أيًضا لطالبها الوصول إلى االستشارات والعديد من برامج مكافحة المخدرات ومكافحة العنف. تعمل  Alliance Academyكما توجد عيادة تابعة ألكاديمية 
: "نلتزم بتوفير تعليم عالي Allianceعلى تنمية جميع جوانب الطفل. إننا نؤمن بأن طالبنا قادرون على تغيير العالم إذا أعطيناهم األدوات الصحيحة: رؤية  Allianceأكاديمية 

نية، والتمكين من خالل الفنون والتكنولوجيا للتغلب على عدم بامتالك الرؤية للحياة الجامعية والمه Alliance Academyالجودة للطالب في إيست أوكالند. يتميز طالب أكاديمية 
 عليم، نجعل من حلم العدالة االجتماعية حقيقة."المساواة، ودفع أنفسهم لألمام، وبأنهم سيصبحون صوًتا هاًما في هذا العالم دائم التغير. ومن خالل تضمين الفنون والتكنولوجيا في الت

 
 بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات. اتصل وصف الزي الموحد للمدرسة

 
 م 51:8ص إلى  51:8من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
من وقت رن . الصفوف الدراسية من السادس حتى الثامن. نعم

 الجرس وحتى السادسة مساء  
 متوسط -معتدل  الخاصةالخدمات التعليمية 

برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 القادمون الجدد

 04، و85، وR:، و:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 698: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

04% 
 %8: أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:1 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Bret Harte Middle School  

0011 Coolidge Avenue, 94602  |  531-6400 

www.ousd.k12.ca.us/bretharte 
 00|  كود الخيارات   212كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
إلى القسم الشامل للمواد االختيارية )بما في  تمتلك "مدرسة بريت هارت" اإلعدادية أكثر البرامج والهيئات الطالبية تنوًعا مقارنة بالمدارس اإلعدادية األخرى في أوكالند. باإلضافة

مالً لمتعلمي اللغة اإلنجليزية وبرنامًجا مكثًفا لمادة الرياضيات يصل إلى مادة الجبر ذلك موسيقى اآلالت، والكورس، والفنون، والصحافة، واللغة اإلسبانية(، فإن لدينا برنامًجا شا
 بالصف الثامن، فضالً عن مجموعة واسعة من برامج التعليم الخاصة التي تخدم الطالب ذوي اإلعاقة. 

 
ن خالل دروس جذابة وعملية. لقد يعمل المعلمون لدينا بجد بهدف جمع المعلومات حول تعليم الطالب، وتحليلها، والتخطيط لدروس مختلفة تتوافق مع احتياجات جميع الطالب م

صول المواد األساسية. وخارج الفصل، نوفر خدمات دعم موسع تشمل سمحت لنا االستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا بتوفير أجهزة كمبيوتر محمولة لكل طالب لالستخدام في كل من ف
ذلك يتمثل في تلبية احتياجات كل األطفال  ثالثة إخصائي عالج بدوام كامل، ومستشار توجيه، وبرنامًجا متنامًيا للعدالة التصالحية، من ضمن العديد من الخدمات األخرى. وهدفنا في

 Bret رج حجرة الدراسة والتي ربما تتداخل مع التعليم في فترة التواجد داخل الصف. وقد أقر "قطاع أوكالند للمدارس الموحدة" بإنجازات مدرسةوالتركيز على القضايا التي تتم خا
Harte  اإليجابي للحرم المدرسي. وينسق أولياء في مجال تحسين ثقافة المدرسة خالل السنوات القليلة الماضية، كما يعمل المعلمون واإلداريون جنًبا إلى جنب للحفاظ على المناخ

ة، فضالً عن تقديم الدعم في المعرض السنوي األمور المشاركون معنا في العديد من األنشطة خالل هذا العام، بما في ذلك مقدمو الدعم المالي بأشكال مختلفة وأيام النظافة المجتمعي
 لترى ماذا أعددنا لطالبك! Harteي الخريف. قم بزيارة ف Castle Walkالذي ُيقام في الربيع و Bret Harteلمدرسة 

 
من سترة بها قالدة  Bret Harteيتكون الزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

بلون أبيض بالكامل أو أزرق بالكامل بدون أي شعارات أو 
 .كتابات مع بنطلونات، أو بنطلونات قصيرة، أو تنورات كاكية

 م 5144ص إلى  5154من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

من وقت رن . الصفوف الدراسية من السادس حتى الثامن. نعم
 الجرس وحتى السادسة مساء  

 خفيف -التضمين؛ متوسط  الخدمات التعليمية الخاصة
تعلم برامج / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

 481، و85L، و81، وNLأرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %96: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 689: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

71% 
 %54 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8: النسبة المئوية لآلسيويين
 %57 النسبة المئوية لالتينيين
 %1 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %5 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Claremont Middle School  

5051 College Avenue, 94618  |  654-7337 

www.claremontms.org 
 05|  كود الخيارات   210كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
إلعدادية ثقافة مدرسية تهدف إلى ا Claremontاإلعدادية شوًطا كبيًرا في التزامها بالتميز والنجاح األكاديميين.  يتبنى المجتمع المدرسي بمدرسة  Claremontلقد قطعت مدرسة 

اإلعدادية جاهدة إلى أن تنمي لدى الطالب القدرة على التفكير بوضوح وبأسلوب خالق،  Claremontاالرتقاء بالطالب عاطفًيا، واجتماعًيا، وفكرًيا، وجسدًيا.  تسعى مدرسة 
 اعية في عالم يزداد تعقيًدا وتنوًعا.والتصرف بمسؤولية، والتواصل بشكل فعال، والنظر للقضايا من وجهات نظر متعددة، وتقدير التنوع الثقافي وروح الدعابة، واتخاذ قرارات و

 
توفر تعليًما يعتمد على المشاركة وتحفيز ملكات الطالب بصورة تسهم في إعداد الطالب للنجاح على أعلى المستويات في المدرسة  Claremont Middle Schoolإن مدرسة 

النقدي لدى الطالب الذين ُينظر إليهم أيًضا بوصفهم بشًرا  الثانوية، والجامعة، باإلضافة إلى المسارات األخرى لما بعد المدرسة الثانوية.  وتتميز المناهج بالقدرة على تحفيز التفكير
 "نبالء".

 
 زي موحد للتربية البدنية فقط وصف الزي الموحد للمدرسة

قميص للتربية البدنية، وسروال قصير للتربية البدنية، وقفل 
ا أمريكي ا 78للدرج المدرسي مقابل   دوالر 

 م 5144ص إلى  5154من  ساعات الدراسة
 اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات ما قبل المدرسة برامج

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

AfterSpot هو برنامجنا لما بعد المدرسة 
 م 4144 -م  5144ساعات البرنامج هي 

 لطالب الصفوف السادس، والسابع، والثامن
 يمةخيار المنح الدراسية ورسوم متباينة الق

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 448، وA-B:8، و08أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" روكريدج بارت"ومحطة  455و

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 966: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

0% 
 %84 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %0: النسبة المئوية لالتينيين
 %1: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %: لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %1 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Coliseum College Prep Academy  

0081 22th Avenue, 94621  |  639-3201 

www.coliseumcollegeprep.org 
 52| كود الخيارات  202كود الموقع 

 من الصف السادس إلى الثاني عشر
Coliseum College Prep Academy (CCPA .هي مدرسة صغيرة تخدم الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر في حرم "هافنسكورت" في إيست أوكالند )

. ونسعى جاهدين إلنشاء ثقافة Coliseumيتمثل التزامنا األساسي في خدمة الطالب القادمين من المجتمع المحيط من خالل توفير خيار عالي الجودة للمدرسة الثانوية في محيط 
كاديمي وبرامج اآلباء التي تهدف إلى المشاركة، االنتقال إلى الكلية بدًءا من المدرسة اإلعدادية التي ُتقر بأهمية المهمة المنوطة بها. نحن ندمج في عملنا بين استخدام برنامجنا األ

ى ثالثة أقسام، لكل منها هدف واضح وبنية متطابقة لدعم هذا الهدف. يهدف القسم األول )للصفين السادس والسابع( إلى تحقيق األكاديمي إل CCPAوالدعم، والتعليم. وينقسم برنامج 
ن لمدة عامين لبناء ألول بنفس المدرسينمو أكاديمي سريع. ولتحقيق هدفنا الذي يتمثل في وصول كل طالب إلى المستوى المطلوب عند الدخول إلى الصف الثامن، يرتبط طالب القسم ا

الثامن إلى العاشر( يمثل هيكل المدرسة عالقات هادفة وكذلك للمشاركة في يوم إلزامي ممتد حتى الساعة الخامسة مساًء لتحصيل دعم أكاديمي مكثف. القسم الثاني لدينا )من الصف 
ز بجامعة والية كاليفورنيا / جامعة  -ف الثامن، يستهدف طالب القسم الثاني لدينا إكمال معظم متطلبات أ الثانوية التقليدية، مع التركيز على اإلعداد للكلية. بدًءا بمادة الجبر في الص

اني عشر( لثالث لدينا )الصف الحادي عشر والثكاليفورنيا خالل هذه الفترة. يتم أيًضا تقديم تدخل مكثف للطالب في مادة الرياضيات واللغة أثناء اليوم الدراسي. يشارك طالب القسم ا
ا في " في جدول مواعيد معدل لنصف يوم. كما أن لديهم خيار الحصول على دورات تدريبية متنقلة من جامعة كاليفورنيا / جامعة والية كاليفورنيMake the Roadفي برنامج "

 مدارس إعدادية أو المشاركة في تدريب مهني.
 

ن يرتدي طالب القسم األول )الصفين السادس والسابع( قمصان بولو خضراء وبنطلونات كاكية اللون. يرتدي طالب القسم الثاني )من الصف الثام وصف الزي الموحد للمدرسة
حتى العاشر( قمصان بولو خضراء وبنطلونات كاكية اللون. يرتدي طالب القسم الثالث )الصفين الحادي عشر والثاني عشر( قمصان بولو 

دوالًرا والسترات  01لونات كاكية اللون. تتوفر قمصان الزي الموحد البولو والنصف كم للشراء في المدرسة. تكلفة القمصان البولو خضراء وبنط
 دوالًرا. 31

 تختلف ساعات الدراسة حسب القسم ساعات الدراسة

ص حتى  1154يتم تقديم اإلفطار يومي ا من . ص ويتم تشجيعهم على تناول اإلفطار 1154يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة بداية  من الساعة  برامج ما قبل المدرسة
 .ص 1184

مدرسة وتتوفر برامج ما بعد ال. يتم تضمين برنامج ما بعد المدرسة ضمن البرنامج اليومي للطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن. متاحة برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها
 .م 8154م إلى  5للطالب في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر من الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا" كولسيوم بارت"ومحطة  08، وR:و ،:أرقام  AC Transitتخدم خطوط األتوبيس  خيارات النقل العام
 

 %66: معدل قبول الخيار األول
 %68: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 967: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

54% 
 %7: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %54 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Edna Brewer Middle School  

0020 00th Avenue, 94610  |  531-6600 

www.ednabrewer.net 
 00|  كود الخيارات   201كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
ونحن ملتزمون التزاًما كامالً بتحقيق التفوق األكاديمي لجميع الطالب.  مدرسة إعدادية ابتكارية تعمل على توفير تعليم فعال للطالب يعمل على تنمية شخصياتهم.  Edna Brewerإن 

على معرفة نقاط القوة ومجاالت التحسين للطالب، باإلضافة إلى الدوافع لديهم. وقد قمنا بتقسيم مدرستنا إلى مجتمعات تعلم صغيرة تسمى  Edna Brewerونحرص في مدرسة 
يرة من المعلمين يشتركون مع مجموعة من الطالب ويقومون سوًيا بعقد اجتماعات تعاونية أسبوعية. ويتم تسكين الصفوف واألسر سوًيا "األسر". وتتكون كل أسرة من مجموعة صغ

الذي يتجسد من خالل تنوع بالتنوع الثقافي  Edna Brewerلخلق جو المدرسة الصغيرة. كما نقدم مجموعة متنوعة من المواد االختيارية بما في ذلك برنامج الموسيقى. تفخر مدرسة 
 خلفيات طالبنا، وموظفينا، والمجتمع ككل، ونشكركم لرغبتكم في إلحاق أوالدكم بمدرستنا.

 
 . ال، ولكن يوجد نظام الرتداء المالبس وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 7188ص إلى  5174 ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
داخل المدرسة برامج ما بعد المدرسة 

 أو بالقرب منها
 م 4144 - 5144، ساعات العمل هي 5:-4:األعمار 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 5:، وNX، و481، و81أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %61: معدل قبول الخيار األول

 %78: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 766: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

8% 
 %78 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %75 النسبة المئوية لآلسيويين
 %77 النسبة المئوية لالتينيين
 %5: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Elmhurst Community Prep  

0011 80th Avenue, 94603  |  639-2888 

www.elmhurstcommunityprep.org 
 52|  كود الخيارات   220كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
في شرق أوكالند  80كجزء من حركة المدارس المستقلة الصغيرة والموحدة في أوكالند. وتقع في شارع  3119اإلعدادية في عام  Elmhurst Communityتأسست مدرسة 

من. طالًبا من الطالب الالتينيين واألمريكيين من أصول أفريقية والطالب من جزر المحيط الهادئ، حيث يدرسون من الصف السادس حتى الصف الثا 331األقصى، ويدرس بها 
ن بتقديم ذلك على أعلى المستويات. كما نسعى إلشراك الطالب في الدراسة ونحن نؤمن بأن المدرسة المتميزة يجب أن توفر الدعم العاطفي واألكاديمي للطالب، ونحن ملتزمو

كز على التزامنا بقيم العدالة االجتماعية لضمان أن األكاديمية الفعالة واألنشطة عالية المستوى التي تعمل على إثراء الطالب وإعدادهم للمرحلة الجامعية والحياة المهنية. إن مهمتنا ترت
ز بالمدرسة الثانوية. ولتحقيق هذه الرسالة، أسسنا عملنا على أربع نظريات: -ب من المدرسة إلى مسار الحياة اإليجابية وإعدادهم لمتطلبات الدورات التدريبية أينتقل جميع الطال

ن فنحن أقوى مما إذا كنا فرادى، الثقافة المدرسية اإليجابية: النشأة في التوقعات العالية: سيقوم الطالب بتحقيق أعلى المستويات إذا آمنا نحن بأنهم يمكنهم ذلك، التعاون: إذا كنا مجتمعي
 ل سويا لتحقيق النجاح.الشرق أمر صعب، ولكن ذلك سيكون أسهل من خالل الدعم المدرسي، مشاركة األسرة: إن الوالدين هم األكثر خبرة بأوالدهم، ولذلك فإننا نعم

 
ا بقلنسوة باللون األزرق  ECPيرتدي طالب  وصف الزي الموحد للمدرسة قميص بولو أو قميص 

توفر المدرسة . السماوي، مع شعار المدرسة وبنطلونات بأي لون
ا  الزي الموحد ألول مرة بدون مقابل، ويمكن بعد ذلك شراؤه نقد 

 .أو باألموال التي يحصل عليها الطالب من المدرسة

م، األربعاء  8144ص إلى  5144اإلثنين، والثالثاء، والخميس من  ساعات الدراسة
 م 5144ص إلى  5144والجمعة من 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
. م 8144التعليم الممتد إلزامي لجميع الصفوف حتى . متاحة

 م 4144م إلى  8144برامج إضافية من الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 04، و85، وR:، و:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 678: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
50% 

 %55 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %88 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Frick Middle School  

2025 22th Avenue, 94605  |  729-7736 

www.ousd.k12.ca.us/frick 
 21|  كود الخيارات   210كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
Frick  في العام  0-9ولكنها ستخدم فقط الطالب في الصفوف  03-9هي مدرسة شاملة صغيرة تقع في حي ميلزمونت في أوكالند. إن مدرستنا تنمو لتخدم الطالب في الصفوف

في  0-9، التي تقع في حي متعدد الثقافات واللغات، على مناهج )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات( للطالب في الصفوف Frick. وتركز مدرسة 03-3109الدراسي 
ع المدرسة بأكمله، بما في ذلك قادة المدرسة، والمعلمون، والنظراء، واألسر، والمنظمات المجتمعية العاملة في موقع المدرسة، إطار بيئة تعليم قوية يتم فيها دعم الطالب بواسطة مجتم

قة والصلة الوثيقة بالمحتوى ، والتعليم المعتمد على المشروعات، يشترك طالبنا في مناهج معتمدة على المعايير تتسم بالد0:0والموظفون. ومن خالل استخدام البرامج المختلطة بنسبة 
يم الموائمة للقرن الحادي والعشرين والمطلوبة العملي، مع التركيز على التفكير النقدي، والتحقيق، واالستقصاء، وثقافة التوقعات األكاديمية العالية. نحن نوفر للطالب مهارات التعل

سيقوم بوضع خطة تعليم مخصصة الحتياجاته الشخصية، أكاديمًيا واجتماعًيا، وستستمر تلك  Frickفي مدرسة  للنجاح اليوم، وحتى الجامعة، وفي مساراتهم المهنية. إن كل طالب
حيث تملك األسر وصوالً لوسائل دعم نفسها أيًضا بتلبية احتياجات األسر.   Frickالخطة معه عبر حياته األكاديمية بأكملها. ومع دعم االحتياجات الفردية للطالب، ألزمت مدرسة 

مات التي تحتاجها لدعم جميع جوانب الصحة السلوكية، والصحة البدنية، ووسائل الدعم االجتماعي األخرى. ومن خالل الشراكات القوية والمنتظمة، يمكن لألسر الوصول إلى الخد
 الطفل.

 
ا سفلية بال. نعم وصف الزي الموحد للمدرسة لون الكاكي وقمصان بولو يرتدي الطالب قطع 

يمكن .  باللون األبيض أو الرمادي Frickالخاصة بمدرسة 
للطالب إظهار روح االنتماء إلى المدرسة عن طريق شراء سترة 

Frick غير . غير مسموح بالكنزات الخارجية. ذات الرقبة الضيقة
يمكن للطالب فقط ارتداء . مسموح بالسترات ذات غطاء الرأس

 . لون األبيض أو الرماديقطع علوية بال

 الجمعة -م من اإلثنين  51:8-51:8 ساعات الدراسة
 م األربعاء واأليام المختصرة 144:-51:8

 اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
يبدأ العمل في برنامج ما بعد المدرسة من نهاية اليوم . نعم

 . مساء   4الدراسي حتى الساعة 
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا :40، و81، و04تخدم خطوط النقل أرقام  خيارات النقل العام

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 691: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
:1% 

 %80 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %04 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Greenleaf Elementary  

2020 E 17th Street, 94621  |  636-1400 

www.ousd.k12.ca.us/greenleaf 
 022|  كود الخيارات   002كود الموقع 

 الثامن من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف
Greenleaf ة على تنمية الطالب هي مدرسة عامة صغيرة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن وتقع في قلب منطقة إيست أوكالند، وترتكز رؤية المدرس

ة األساس ونستمد رؤيتنا من شبكة مشتركة من المدرسين، وأعضاء األسر، والشركاء المجتمعيين. إن االمتياز األكاديمي هو هدفنا. والمجتمع هو قاعدالصغار ليصبحوا علماء وقادة. 
 للتعلم: النزاهة، والتصميم، والفخر، والبحث. Greenleafبالنسبة لنا. إننا نعمل سوًيا ونعيش سوًيا استناًدا إلى مبادئ 

واألسر نحو توقعات أكاديمية التدريس الموضوعي المتكامل والتركيز على مهارات البحث النقدي، فإننا نمثل مجتمًعا من المتعلمين يأخذ معه جميع الطالب، والمعلمين، ومن خالل 
 عالية.

 
قمصان بياقات باللون الكستنائي أو األبيض، بنطلونات  -نعم  وصف الزي الموحد للمدرسة

صفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف باللون الكاكي لل
الخامس، أو قمصان باللون األبيض أو األزرق الداكن، بنطلونات 

 5-4باللون الكاكي للصفوف 
لروضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس  7108 - 5108 ساعات الدراسة

 5-4لطالب الصفوف  5154إلى  5108
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

يوجد لدينا برنامج لما بعد المدرسة يخدم الطالب من روضة 
األطفال حتى الصف الخامس وبرنامج لما بعد المدرسة يخدم 

يبدأ البرنامج من فترة ما بعد المدرسة حتى .  الصف السادس
 .م 4144الساعة 

 توسطم -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة 

ومحطة  R:، و:، و08أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" كوليسيوم بارت"

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %6: معدل الخيار األول
 %71: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 716: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 ة لليونانيينالنسبة المئوي
 

81% 
 %7: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:5 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 % النسبة المئوية للفيلبينيين
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Hillcrest School  

01 Marguerite Drive, 94618  |  879-1270  |  www.hillcrestpta.org 
 22|  كود الخيارات   020كود الموقع 

K-8◊ 
، وهي مدرسة صغيرة تقبل الطالب من مرحلة روضة األطفال وحتى الصف الثامن. تظهر روح الفريق في تعاون المدرسين مع بعضهم، 0811في عام  Hillcrestتم إنشاء مدرسة 

منهجية تستند إلى بيانات اضحة وقرارات وخاصة عبر مستويات الصف ليوفروا برنامًجا تعليمًيا يناسب جميع الطالب. تلبَّى احتياجات جميع الطالب عن طريق اتباع أساليب مميزة وو
 من تقييمات إقليمية، وحكومية، وغير رسمية متنوعة.

 
ة ليستكشفوا نبض المركز االجتماعي لمجتمع "تالل كليرمونت". يحرص العديد من األسر على أن يتردد أبناؤها على المدرسة وتبقيهم بعد الفترة الصباحي Hillcrestتعتبر مدرسة 

جموعة وتسمح برامج األطفال ببقاء األطفال بعد المدرسة من أجل اللعب أو حضور صفوف اإلثراء. يتم اكتشاف المواهب والتطلعات عن طريق تقديم مأخبار المدرسة والمجتمع. 
التي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر الموسيقى، والفن، والتكنولوجيا، ومحو األمية البيئية، واللغة اإلسبانية  Hillcrestواسعة من العروض المدرسية المدفوعة من قبل مدرسة 

ة المتنوعة أثناء النشاطات الخدمية المجتمعيوالفرنسية. وألننا نعتقد أن الخدمة المجتمعية حجر الزاوية لمجتمعنا المدرسي، فمن المتوقع أن يشارك جميع طالب المراحل الدراسية في 
 .Hillcrest. وهدفنا هو أن تكون لدى الطالب خبرات خدمية مجتمعية متنوعة وكاملة عندما يصل للصف الثامن في مدرسة Hillcrestكل سنة دراسية في تعليم 

 
روضة األطفال االنتقالية، فُيرجى مراجعة برامج روضة األطفال  . إذا كنت من المتقدمين لمرحلة3103-3109لن يكون بموقع المدرسة روضة أطفال انتقالية في العام الدراسي  ◊

 االنتقالية في المدارس القريبة.
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 47184ص إلى  5154من  ساعات الدراسة

 ص 41144. برسوم. وقت المغامرة برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
اتصل بالمدرسة لمعلومات حول . برسوم. وقت المغامرة

 م 4144من جرس المدرسة وحتى الساعة . الصفوف
 خفيف -التضمين؛ متوسط  الخدمات التعليمية الخاصة

برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 457و :48تخدم خطوط النقل رقم  العامخيارات النقل 

 
 %61(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %1(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %6(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %8(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 669: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 لنسبة المئوية لليونانيينا
 

0% 
 %1.8 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %:: النسبة المئوية لآلسيويين
 %5 النسبة المئوية لالتينيين
 %81 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %المئوية للفيلبينيين النسبة 
 %8: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



La Escuelita Elementary  

0151 Second Avenue, 94606  |  874-7762  |  www.ousd.org/laescuelita 
 00|  كود الخيارات   020كود الموقع 

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن
في الحياة الجامعية والمهنية. إننا ندعم ونشجع لدينا توقعات عالية بوصول جميع الطالب ألهدافهم. حيث سيتم تأهيل طالبنا ليكونوا مشاركين واثقين في مجتمع متعدد الثقافات، وللنجاح 

طلق على طالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس لقب . ونُ Sí, Se, Puedeإيجاد مناخ مدرسي يعزز من الفكرة التي يقوم عليها شعار "يمكنك النجاح!" 
 ". La Academia، بينما ُنطلق على طالب الصفين السادس والسابع "طالب "La Escuelita"طالب 

 
. نقدم Centro Infantil de la Raza، وقد قام بذلك أولياء أمور األطفال المترددين على مركز تنمية الطفل ومركز 0831االبتدائية عام  La Escuelitaتم إنشاء مدرسة 

قف المدرسون، إلى الصف الثاني( حيث يبرنامًجا تعليمًيا قوًيا لروضة األطفال االنتقالية من خالل الصف الخامس، )بما في ذلك التعليم ثنائي اللغة للصفوف من روضة األطفال 
ي تعليم الجيل التالي(،  Next Generation Learning Challenge Grantوأولياء األمور، وتحالفات شركاء المجتمع بمثابة العماد األساسي له. لقد حصلنا على منحة  )تحدِّ

تمتاع بوقتهم! يتم تعليم الطالب بالعناية الالزمة في الفصول الدراسية في للطالب الستكشاف مشروعات مستقلة ولالس Makerspaceالتي سوف توفر موارد لدعمنا في إيجاد مجتمع 
الكمبيوتر، واأللعاب والتربية البدنية لدعم اللعب مناخ يتميز باآلمال العالية. نحن نوفر برامج لتنمية الفنون/اللغة اإلنجليزية، وعلوم البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، والرياضيات، و

يج الشرقي" الدعم اعات الفئات الراعية للمجتمع المدرسي/الصفات الشخصية الشهرية. يقدم المتخصص في برامج ما بعد المدرسة "مركز الشباب اآلسيوي في الخلالمنظم، واجتم
.  إننا نوفر فصوالً وورش عمل لمحو أمية اآلباء التعليمي في مجاالت آداب اللغة، والرياضيات، والعلوم جنًبا إلى جنب مع فرص اإلثراء لطالب الصف الثاني وحتى الصف الخامس

(. إن مهمتنا هي إعداد الشباب ليتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكامنة الكاملة، وليكونوا واثقين La Clinica) Youth Heart Health Clinicبالتعاون مع عيادة صحة القلب للشباب 
 الثقافات. ومبدعين، وليستطيعوا المشاركة في المجتمعات متعددة

 
 جلسات يوم كامل1 مركز األمم المتحدة لتنمية الطفل؛ برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال

 .  من قمصان باللون األحمر أو األبيض، وبنطلونات باللون األزرق الداكن La Escuelitaيتكون الزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 7188ص إلى  5104من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
 7:-1عمر .  متاحة برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
 (اإلسبانية)برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة  برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا" ليك ميريت بارت"ومحطة  47، و::، و04، و4:5، و74، و5:، و0:، وR:، و:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %05معدل قبول الخيار األول )روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع(: 

 %00معدل قبول الخيار األول )عليا(: 
 %20معدل قبول الخيار األول من خارج الحي )روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع(: 

 %00معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول )عليا(: 
 021إجمالي المسجلين: 

 معلومات التقييم:
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsيمكنك تنزيل "سجل النتائج المدرسية المتوازن" ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

93% 
النسبة المئوية لألمريكيين 
 من أصل أفريقي

09% 
 %08 النسبة المئوية لآلسيويين
 %91 النسبة المئوية لالتينيين
 %3 النسبة المئوية للبيض
النسبة المئوية لسكان جزر 
 المحيط الهادئ

1% 
النسبة المئوية لألمريكيين 
 األصليين

1% 
 %3 النسبة المئوية للفيلبينيين %

النسبة المئوية لمتعددي 
 الجنسيات

0% 

Life Academy 



2010 05th Avenue, 94601  |  534-0282 

www.lifeacademyhighschool.org 
 05| كود الخيارات  005كود الموقع 

 من الصف السادس إلى الثاني عشر
 Life Academyطالب من خلفيات متنوعة في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر. وتوفر أكاديمية  011، 3110، التي تم تأسيسها عام Life Academyتخدم أكاديمية 

ال الصحة، ونلتزم بتوفير تجارب تعليمية أصيلة من لطالبها تعليًما أكاديمًيا دقيًقا يركز على الصحة والعلوم البيولوجية. إننا نهدف إلى إعداد الطالب ليصبحوا محترفين مستقبالً في مج
، يشارك جميع طالب Life Academyدة التي تركز على الصحة والعلوم.  في أكاديمية خالل التعليم المعتمد على المشروعات، والرحالت الميدانية، وبرامج التدريب المهني الممت

وتفكر في العمل في المجال الطبي يوًما الصفوف الثامن، والحادي عشر، والثاني عشر في تدريب مهني يركز على الصحة والعلوم البيولوجية.  إذا كانت لديك رغبة في دراسة العلوم 
 هي المدرسة المثالية بالنسبة لك! Life Academyما، فإن أكاديمية 

 
 قمصاًنا أو سترات بغطاء رأس.  ألوان المدرسة هي األزرق واألسود. يمكن شراء الزي الموحد من مكتب المدرسة. Life Academyيرتدي طالب أكاديمية  وصف الزي الموحد للمدرسة

 
 .م 5154 -ص  51:8ساعات الدراسة االعتيادية هي من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
 -م  5154على فصول أكاديمية وإثرائية من  5-4تحصل الصفوف .  Alternatives in Actionمن خالل منظمة  Life Academyيتم تنسيق برنامج اليوم الممتد في أكاديمية 

 .  م 4144
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا" فروتفيل بارت"ومحطة  80، و04، و58، و:7، و74، و:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %66(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %7(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 غير متوفر(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 متوفر غير(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 971: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

57% 
 %5 لألمريكيين من أصل أفريقيالنسبة المئوية 

 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 الجنسياتالنسبة المئوية لمتعددي 

 



Madison Park Upper Campus  

211 Capistrano Drive, 94603  |  636-2701 

www.ousd.k12.ca.us/madison 
 20| كود الخيارات  205كود الموقع 

 من الصف السادس إلى الثاني عشر
، يتوفر للطالب وصول لفريق جامعي استشاري يوفر مشورة فردية مخصصة، بما يضمن محافظة الطالب 00-8الثانوية، التي تقدم خدمات حالًيا لطالب الصفوف  MPAفي مدرسة 

سة مهنية، أو كلية مجتمعية، أو تدريب على المسار الصحيح بعد التخرج من المدرسة الثانوية وأن يكون لدى كل طالب خطة للمرحلة ما بعد الثانوية تشمل مواصلة التعليم )في مدر
ي. إن الدقة األكاديمية لمدرسة أو جامعة(. ومن خالل الفريق االستشاري الجامعي، يتصل الطالب بمجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك البرامج الصيفية والتدريب المهنمهني، 
MPA لقطاع. وعلى الرغم من ذلك، فليست تلك هي الصورة الكاملة لكل تظهر في معدالت نقاط اختبارات الوالية والقراءة، التي تكون أعلى بصورة ملحوظة من المتوسط السائد في ا

من مركز اآلباء،  . فلدينا أيًضا برنامج رياضي يتضمن حالًيا الكرة الطائرة، وكرة القدم األمريكية، وكرة السلة، والمضمار، وكرة القدم. ويضمن وجود كلMPAما تقدمه مدرسة 
 ارات الصحة العقلية أن طالبنا وأسرهم يتمتعون بالصحة التي تمكنهم من النجاح.والعيادة الصحية في الموقع، وخدمات استش

 
يرتدي طالب . ب يومي انعم، توجد سياسة زي موحد في مدرستنا، ويتكون الزي الموحد لدينا من قمصان بولو مدرسية وزي موحد خاص بالتربية البدنية يستخدمه الطال وصف الزي الموحد للمدرسة

، ويرتدي طالب المدرسة (قميص بولو كستنائي ا)، ويرتدي طالب الصف الثامن (قميص بولو رمادي ا)، ويرتدي طالب الصف السابع (قميص بولو أبيض) الصف السادس
ا هو   (. قميص بولو ذهبي)الثانوية لون ا واحد 

 م  5108ص إلى  5144من   ساعات الدراسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 ب منهاأو بالقر
 3:01م ومن  3:01 -م  3:01نعم، يوفر الحرم برنامًجا لما بعد المدرسة للطالب يعمل خمسة أيام في األسبوع. وساعات عمل البرنامج هي الساعة األكاديمية التالية 

 م في الساعات اإلثرائية. يخدم البرنامج فقط الطالب في الصفوف من السادس إلى التاسع.  9:11 -م 
 

 متوسط -معتدل  التعليم الخاصخدمات 
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

 مدرستنا 08رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %69(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %18(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %97(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %76(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 679: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " المتوازنسجل النتائج المدرسية "يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

50% 
 %5: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %18 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Melrose Leadership Academy  

2001 Fleming Avenue, 94619  |  535-3832 

www.ousd.org/mla 
 22|  كود الخيارات   205كود الموقع 

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن
إلى الدخول في شراكة مع العائالت، وأفراد المجتمع، والطالب بهدف خلق بيئة تمكن الطالب من أن يكونوا ثنائيي اللغة، ومبدعين،  Melrose Leadershipتهدف رؤية أكاديمية 

ب وأشخاص بالغين بشأن عملية التعلم. ر بين الطالولديهم عمق في التفكير، ومتعلمين يتمتعون بدوافع ذاتية. نسعى إلى تعزيز ثقافة االحترام المتبادل والتعددية الثقافية عند إجراء حوا
المكان الذي يمارس فيه الطالب أنشطتهم، وإبداء آرائهم، وتحديد خيارات ذات مغزى، باإلضافة إلى تحدي أنفسهم وتحدي طالب آخرين على  Melrose Leadershipتعد أكاديمية 

نمية شعورهم بالمسؤولية لتحويل مدرستنا، ومجتمعنا، والعالم بأسره إلى األفضل. سنلحق الصفوف من روضة المستوى األكاديمي، باإلضافة إلى أنها المكان الذي يمكن للطالب فيه ت
 ستنا اإلعدادية يشاركون في يوم دراسياألطفال إلى الصف الثالث في برنامج االنغماس المزدوج والصف السادس إلى الثامن في برنامج المدرسة اإلعدادية. مع العلم بأن طالب مدر

عملهم أثناء معرض إكسبو الذي يقام مرتين  مطول يتضمن الفنون واأللعاب. يوجد لدينا برنامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي يتالءم مع صفوف المرحلة االبتدائية. يعرض جميع الطالب
 ملفات العمل الخاصة بهم كجزء من متطلبات النهوض بهم وتعزيز قدراتهم.في السنة والذي يتضمن األعمال األكاديمية والفنية. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم طالب الصف الثامن 

 
 عنَّابي أو أبيض1 الصف السابع وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 8144 -ص  5144(1 الصفان السادس والسابع) :طالب القسم  ساعات الدراسة
 اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

من وقت . مرحلة رياض األطفال من الصف الرابع، برسوم. نعم
 م 8144جرس المدرسة حتى الساعة 

 ال يوجد الخدمات التعليمية الخاصة
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 والقادمون الجددبرنامج ازدواج اللغة ثنائي االتجاه 

 مدرستنا 01و 0:أرقام  ACتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %66(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %67(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 غير متوفر(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 غير متوفر(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 966: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

من المعلومات حول التقدم في تحقيق ومعرفة المزيد " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

58% 
 %4: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %45 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Montera Middle School  

5555 Ascot Drive, 94611  |  531-6070 

www.ousd.k12.ca.us/montera 
 20|  كود الخيارات   200كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
ألوان مدرستنا هي اللون . 0818اإلعدادية هي مدرسة إعدادية للصفوف من السادس إلى الثامن تخدم جميع طالب مجتمع أوكالند منذ عام  Montera Middle Schoolمدرسة 

هي  Monteraشارة إلى أن مدرسة األسود والذهبي، عالوة على أن جالب الحظ عندنا هو بينيشيو ديل تورو، حيث تعّد قوته وعزيمته رمًزا لروح المدرسة والمجتمع. تجدر اإل
 Monteraيس جذاب ومفعم بالحيوية في مجتمع آمن يقدم الرعاية. تتم تهيئة خريجي مدرسة المكان الذي من خالله يتم إجراء تحٍد للطالب إلظهار إمكاناتهم الكاملة من خالل تدر

، كما Monteraب وأسرهم في مدرسة للتفوق في المدرسة الثانوية، والجامعة، وما بعد ذلك. ونحن نحتضن مبدأ وروح التنوع ونغرسه في محيط مجتمع مدرستنا. نرحب بجميع الطال
بنفسها بسبب تعليم الطفل من جميع الجوانب، أكاديمًيا واجتماعًيا على  Monteraالتنوع في مجتمعنا عوامل غاية في األهمية لمجتمع المدرسة لدينا. وتفخر مدرسة أن التأثير الثقافي و

ات مع النظراء والبالغين. إن وجود مستوى مكثف من المشاركة حٍد سواء، ونحن نتفهم أن مرحلة المدرسة اإلعدادية هي فترة الشباب الستكشاف الخيارات، وبناء الثقة، وتطوير العالق
في  Montera؛ كلها عوامل تضمن نجاح مدرسة Monteraوالدعم من أولياء األمور، وجهة تدريس متناسقة ومخصصة، وهيئة طالبية راغبة في تحقيق التوقعات العالية لمدرسة 

أيًضا الطالب  Monteraجارة، والموسيقى، والفنون، واللغات األجنبية، والقيادة الطالبية، والحاسب اآللي. كما تدعم مدرسة جميع الجوانب. إننا نوفر دورات اختيارية في ورش الن
ات تدخل للسلوك . إننا نلتزم بتطبيق نموذج استراتيجيMonteraذوي االحتياجات الخاصة من خالل مجموعة متنوعة من البرامج. وكدعم إضافي، نفخر ببرامجنا للتقوية في مدرسة 

 اإليجابي مصمم خصيًصا، باإلضافة إلى استخدام ممارسات العدالة التصالحية لتوجيه رؤيتنا. انطلقوا يا مصارعي الثيران!
 

 .ال يوجد زي موحد، يتم فرض نظام الرتداء المالبس بصرامة وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 51:5ص إلى  5108 ساعات الدراسة

 . ص في كل يوم مدرسي لجميع مستويات الصفوف 5-1يوفر برنامج مدينة تورو لما قبل المدرسة رعاية لما قبل المدرسة من  رسةبرامج ما قبل المد
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
ا  Eagle Villageحيث توفر منظمة . لتوفير برنامج شامل لما بعد المدرسة Eagle Villageشراكة مع منظمة  Monteraلقد أقامت مدرسة  ا معتمد  نموذج 

 Ever Forward Boys، وTechbridgeومن ضمن النوادي المتوفرة للطالب؛ رقص الهيب هوب، و. على النوادي يركز على الجوانب األكاديمية واإلثرائية
Clubيعمل برنامجنا من . معمارية، والفريسبي المطلق، وكرة السلة، والجري، والجيتار للمبتدئين، باإلضافة إلى الرياضيات، والهندسة، والعلوم والهندسة ال
 .م 4144إلى  5154

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 444، و488، و485، و484، و408، و404، و407، و4:5أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %77: معدل قبول الخيار األول

 %76: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 767: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

8% 
 %58 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:7 النسبة المئوية لالتينيين
 %74 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Parker Elementary  

0828 Ney Avenue, 94605  |  879-1440 

www.ousd.org/parker 
 010|  كود الخيارات   022كود الموقع 

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن
ف مدرسة  األكاديمي،  وقاالبتدائية هدفها بأن تكون مركًزا للتعلم والتفوق. فمن خالل الشراكات الفعالة مع األسر والمجموعات المجتمعية، نعمل على تشجيع التف Parkerتعرِّ

لصناعة نموذج من الطالب يتميز بالتركيز  Parker، نعمل على رعاية التعليم األكاديمي ودعم طالب مدرسة Parkerوتعزيزه، وتوصيله لتخريج طالب متميزين. ففي مدرسة 
يومية لتحقيق اإلنجاز األكاديمي، وممارسات ألعاب غير تنافسية، واالنضباط الذاتي في نفس الوقت. إن طالبنا يشاركون في تجارب تعلم قوية ومفيدة، مع حصولهم على فرص 

وتؤثر بإيجابية في العالم بأسره. وهدفنا هو وأنشطة بدنية، وفنون جميلة في بيئة مدرسية داعمة. إن هدفنا هو تشكيل حافز وأساس لتدريب األجيال القادمة التي ستشكل قادة لمجتمعنا 
 تهم من جميع الجوانب: الجسد، والعقل، والروح.تعليم األطفال واالهتمام بتنشئ

 
الزي الموحد عبارة عن قميص بولو باللون األزرق الداكن أو  وصف الزي الموحد للمدرسة

يجوز للطالب . األبيض وسترات مكتوب عليها باللون الذهبي
ارتداء أي من البنطلونات الداكنة، أو الكنزات، أو التنانير كاكية 

يحصل الطالب على زي . اللون أو ذات اللون األزرق الداكن
 .موحد على هيئة قميص بولو وقميص بكم

 م 7108ص إلى  5178من  ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

المدرسة برامج ما بعد المدرسة داخل 
 أو بالقرب منها

Eagle Village - 2:45-6:00 م 
 الصفوف من األول إلى الثامن

 غير متوفر لروضة األطفال االنتقالية أو روضة األطفال

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا NL، و04، و81أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %188(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %188(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 667: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ات حول التقدم في تحقيق ومعرفة المزيد من المعلوم" سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:1% 
 %40 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %74 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض

 %0 المئوية لسكان جزر المحيط الهادئالنسبة 
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Roosevelt Middle School  

0822 08th Avenue, 94606  |  535-2877 

www.ousd.k12.ca.us/roosevelt 
 20|  كود الخيارات   202كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
اإلعدادية على تمكين الطالب لبناء مجتمعات أقوى من خالل تأهيلهم للحياة الجامعية والمهنية، وألن يكونوا مواطنين عالميين.   Roosevelt Middle Schoolتعمل مدرسة 

والرياضيات.  نحن مدرسة تعليم مخصص،  والمميزات األساسية للمدرسة هي توفير تعليم واقعي معتمد على المشروعات، وبناء الشخصية، وتسريع وتيرة التعلم في القراءة، والكتابة،
 حيث نستخدم التكنولوجيا لضمان تلبية احتياجات كل طالب أكاديمًيا وعاطفًيا.

 
 .ال، ولكن يوجد نظام صارم الرتداء المالبس ةوصف الزي الموحد للمدرس

 م 51:8ص إلى  51:8من  ساعات الدراسة
ا من الساعة  برامج ما قبل المدرسة نعم، يمكن للطالب تناول اإلفطار في الكافيتيريا بدء 

 .ص 1154

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 .م يومي ا 4من بعد المدرسة حتى .  5:-4:عمر .  نعم

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا بواسطة خطوط الحافالت  خيارات النقل العام
Transit  و04، و0:، و47، و::عن طريق الخطوط ،:. 

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 667: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

54% 
 %1: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %07 النسبة المئوية لآلسيويين
 %50 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 األصليينالنسبة المئوية لألمريكيين 
 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Roots International Academy  

0081 22th Avenue, 94621  |  639-3226 

www.ousd.k12.ca.us/roots 
 50|  كود الخيارات   222كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
Roots International Academy  ،بة هي مدرسة إعدادية عامة تقع في أوكالند. نحن نلتزم بخدمة مجتمعنا من خالل توفير أفضل تعليم ممكن لطالبنا في بيئة آمنة، ومرحِّ

 ومتاحة للوصول لجميع المتعلمين.
ويعني ذلك عدم اقتصار العملية التعليمية على العقول، بل إنها تشمل القلوب أيًضا. إن مجتمعنا يتكون من مجموعة من أفضل إننا نؤمن بأننا موجودون لخدمة "جميع جوانب الطفل". 

 الشباب الموجودين في أوكالند، وهذا هو السبب في شعورنا بامتنان كبير لرؤية األشياء االستثنائية التي يستطيعون القيام بها!
 

نعم، يمكن شراء زي موحد مكون من بنطلون أسود مع قميص  وصف الزي الموحد للمدرسة
ا شراء قطع علوية،  Rootsبولو  من المكتب، ويمكن أيض 

 .وكنزات، وزي موحد للتربية البدنية

 م :017 -ص  5178 ساعات الدراسة

 .ال برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
 4154-5154من  5-4نعم، الصف 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

أمام المدرسة  R:و :بالرقمين  AC Transitتقف خطوط نقل  خيارات النقل العام
ا Coliseum BARTتبعد محطة . مباشرة  .ميال  واحد 

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 687: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

57% 
 %54 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %85 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Sankofa Academy  

500 20st Street, 94609  |  654-7787 

www.ousd.k12.ca.us/sankofa 
 28|  كود الخيارات   080كود الموقع 

 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن
الطالب مما قبل المدرسة حتى الصف الثامن. كما توفر المدرسة أيًضا برنامًجا لروضة األطفال االنتقالية  Sankofa". تخدم أكاديمية Sankofa Wayنقطة الوصل المتينة هي "

قوة بأن النموذج الخاص باألكاديمية من روضة األطفال االنتقالية إلى وبرنامًجا لطيف التوحد للصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس )التعليم الخاص(. ونحن نؤمن ب
 الصف الثامن يؤدي إلى إيجاد مجتمع مدرسي موسع. 

 
أمثل عندما  هي مجتمع مدرسي متكامل الخدمات، ويركز على التأكيد على تمكين الطالب واالمتياز األكاديمي. نعتقد أن األطفال يتعلمون بشكل Sankofa Academyإن أكاديمية 

، والكتابة، والرياضيات، والعلوم، والدراسات يرتبطون بشكل نشط باإلجابة عن األسئلة المقررة حول العالقة بين مدرستهم وحياتهم الطبيعية. يتم تمكين جميع الطالب من إتقان القراءة
عمل وموارد للعائالت. وبصورة تقليدية، لدينا "برنامج اليوم الممتد" لطالبنا من روضة األطفال حتى االجتماعية، والفنون، والتكنولوجيا. لدينا "مركز موارد العائلة" الذي يقدم ورش 

 .Sankofaالصف الثامن ويهدف إلى توفير رعاية مستمرة في أكاديمية 
 

 جلسات صباحية ومسائية لنصف اليوم1 برنامج ما قبل روضة األطفال للوالية برنامج ما قبل روضة األطفال
والزي الرسمي لطالب الصفوف من السادس . ، الزي الرسمي لطالب الروضة وحتى الصف الخامس هو قميص أزرق داكن وبنطلون كاكي اللونSankofaفي  الزي الموحد للمدرسةوصف 

 .وحتى الثامن هو القمصان الذهبية، أو الصفراء، أو البيضاء مع البنطلونات كاكية اللون

 (اإلعدادي)م  5144 -ص  5154؛ (االبتدائي)م  7108ص إلى   5154 ساعات الدراسة

 ص 5154-5144. وجبة اإلفطار برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

  4144-7108برنامج اليوم الممتد 
 4144-7108الترفيهي  Bushrod Recreation Centerمن روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن؛ برنامج ما بعد المدرسة في مركز 

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اإلنجليزيةاللغة 
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .MacArthur BARTو Rockridge BARTمدرستنا، باإلضافة إلى محطتي  :8، وR:، و:أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول 
 %67(: عليا)معدل قبول الخيار األول 

 %188(: روضة األطفال، الصف السادس، الصف التاسع)معدل قبول الخيار األول من خارج الحي 
 %67(: عليا)معدل الخيار األول من خارج الحي السكني للخيار األول 

 676: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " المتوازن سجل النتائج المدرسية"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

8% 
 %:1 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:: النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



United for Success Academy  

2010 05th Avenue, 94601  |  535-3880 

www.ousd.k12.ca.us/ufs 
 50|  كود الخيارات   220كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
ومهمتنا هي حظر أي إساءات في مجتمعنا من خالل ضمان تأهيل جميع الطالب مدرسة إعدادية صغيرة في مجتمع فروتفيل بأوكالند.  United for Successتعتبر أكاديمية 

مام برنامجنا األكاديمي. نعرض برنامًجا مكثًفا لما أكاديمًيا واجتماعًيا للنجاح في المدارس الثانوية وما يليها. ولتحقيق هذه المهمة، قمنا بإبرام شراكات مع المجتمع لعرض الخدمات إلت
جموعات شبابية، ومركز وًحا للجميع وعيادة طبية ميدانية مع تقديم خدمات طب األسنان وأخصائيي الصحة العقلية داخل الموقع، باإلضافة إلى مستشار أكاديمي، ومبعد المدرسة مفت

 أُسري مفتوح بصورة يومية، وصفوف لتثقيف الوالدين، وغير ذلك الكثير. 
 

يعتبر الطالب قراًء وكتاًبا على مستوى عاٍل، كما أنهم متفوقون في الجبر وذوو مهارات تقنية. إنهم  -( اإلنجازات األكاديمية 0ق مهمتنا: إننا نعمل مًعا إلنشاء رؤية تقدم خدمات لتحقي
ألكبر. يحتفل الطالب بهواياتهم يشترك الطالب في عالقات إيجابية وصحية بالمدرسة وفي مجتمع فروتفيل ا -( دعم المجتمع 3يتعلمون ويظهرون تعليمهم بطرق شمولية ومتنوعة؛ 
يعتبر الطالب مفكرين ناقدين حيث يتسمون بالفضول الفكري، واإلخالص لتعليمهم، وتطبيق ما تعلموه،  -( إنشاء الحلول 3وخبراتهم كما يتبنون مجموعة متنوعة وغنية منها؛ 

يعد الطالب رواًدا حيث يستفيدون من خبراتهم، ومواهبهم، وإخالصهم بصورة جمعية  -ستمر ( تعاقب الرواد بشكل م0واالشتراك في دوائر حلول المشكالت أو االستفسارات؛ 
 ألنفسهم ولآلخرين وبهدف إحداث تغيير مجتمعي في المدرسة والمجتمع على حد سواء.

 
تُظهر  UFSAلمدرسة  Proudقطع علوية خضراء كاملة من  وصف الزي الموحد للمدرسة

تنانير، أو سراويل قصيرة باللون مع بنطلونات، أو  UFSAشعار 
 .يمكن شراء الزي الموحد من مكتب االستقبال. الكاكي

 م 5154ص إلى  51:4 ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

-4الصفوف )لما بعد المدرسة  Safe Passageبرنامج منظمة 
القدم، وكرة السلة، وكرة القدم األمريكية، وغيرها ، وكرة (5

 .الكثير
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

، 80أرقام  AC Transit، خطوط Fruitvale BARTمحطة  خيارات النقل العام
 558، و58، و04و

 
 %188: معدل قبول الخيار األول

 %188: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 986: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

08% 
 %0: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %18 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



Urban Promise Academy  

0100 East 18th Street, 94601  |  436-3636 

www.urbanpromiseacademy.org 
 51|  كود الخيارات   202كود الموقع 

 إلى الثامن المرحلة اإلعدادية من الصف السادس
لقد تبنينا نموذًجا تعليمًيا متناسًبا مع القرن مدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات معروفة جيًدا بنجاحها األكاديمي وقوة ثقافتها الطالبية.  Urban Promise Academyإن أكاديمية 

علمي اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى الحادي والعشرين يدمج التعليم المخصص، والمعتمد على المشروعات، واالجتماعي العاطفي. وقد حققت المدرسة معدالت إعادة تصنيف قوية لمت
 فعال لحل النزاعات والعديد من الخدمات لخدمة احتياجات طالبنا وأسرهم. وجود برنامج قراءة قوي. تتميز المدرسة بوجود برنامج

 
لدينا برنامج لدعم . نعم، بنطلون كاكي وقطعة علوية خضراء وصف الزي الموحد للمدرسة

يرتدي الجميع نفس . جميع الطالب في الحصول على زي موحد
 .الزي الموحد

م؛  0144 -ص  5144(1 4:، و8، و5الصفوف ) 7طالب القسم  ساعات الدراسة
ا حسب المسار ا أو متأخر   .يمكن صرف الطالب مبكر 

 للفترة اإلضافية 5144 برامج ما قبل المدرسة
 للجميع 5108
 االنصراف 5145

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

نعم، يوجد دعم أكاديمي قوي لبرنامج الفنون الحضرية، 
 . باإلضافة إلى دعم األلعاب الرياضية والفنون

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

، 04، و58و ،:7، و74أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" فروتفيل بارت"ومحطة  R:، و:و

 
 %67: معدل قبول الخيار األول

 %66: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 666: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

05% 
 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %57 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Westlake Middle School  

2228 Harrison Street, 94612  |  879-2130 

www.ousd.k12.ca.us/westlake 
 50|  كود الخيارات   200كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
عاًما من الخبرة، قمنا بتخريج العديد من شخصيات  03كواحدة من أولى المدارس اإلعدادية في أوكالند. وعلى مدار  0830اإلعدادية في خريف عام  Westlakeتم افتتاح مدرسة 

ينتر سيسترز"، ومعلمون أجالء أمثال أوكالند الشهيرة والالمعة، بما فيهم المبجل "رون ديلمس"، وصاحب الشهرة "فرانك روبنسون" الحائز على جائزة قاعة البيسبول، وفرقة "بو
 بنا الحاليون وحديثو التخرج. "كارولين"، و"جاري يي"، وغيرهم الكثير، وأيًضا طال

 
أنفسهم. نتعامل بمبدأ "االحترام" الذي يحدد ويفرض التزام  Westlakeالتي صممها وقام بكتابتها طالب  Westlake Wayاإلعدادية، نعيش على غرار  Westlakeفي مدرسة 

م في إيجاد بيئة تعليم يمكن بأكملها، بما في ذلك الطالب، والمعلمون، واإلداريون، وأولياء األمور، بالتعليم وتحسين مجتمعنا في أوكالند. ظهرت نتائج هذا االلتزا Westlakeعائلة 
، أنشئت Westlakeاستضافتها هنا في مدرسة  ( منظمة غير ربحية تجريEVCC) Eagle Village Community Centerلكل الطالب النجاح فيها أكاديمًيا. وُيعد مركز 

مدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات. إننا نسعى للحفاظ على الجو األسري على مستوى المدرسة من خالل توفير مركز لموارد أولياء األمور  Westlakeخصيًصا لضمان أن تصبح 
 قانونية، والعديد من الخدمات األخرى. وفصل للتدريب المالي ألولياء األمور مع فصول للحاسب اآللي، ومشورة 

مستشاًرا. كما ُيشرف  00طالًبا وطالبة من خالل تنسيق الخدمات االستشارية لدينا التي يتم تقديمها بواسطة  011خدمات الصحة النفسية ألكثر من  EVCCإضافة إلى ذلك، يوفر 
EVCC  وزارة التربية والتعليم باعتباره نموذًجا لبرامج ما بعد المدرسة، وتوفير نوادي التقارب مثل العلوم وكرة القدم، أيًضا على برنامج ما بعد المدرسة، الذي تم اختياره من قبل

برنامج عائلة  وجه العديد من الطالب صوبوتنظيم المشروعات، وغيرها الكثير. يتوفر أيًضا مركز الواجبات المنزلية لجميع الطالب، وهو ُمراقب من قبل المعلمين. وهذه هي أسباب ت
Westlake! 

 
يمكن . مع قميص أبيض أو أخضر بياقة( بطول الركبة على األقل)هو البنطلونات، والتنانير، والبنطلونات القصيرة الكاكية  Westlakeالزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

 .يمكن شراء مالبس الزي الموحد من أي متجر. الزي المدرسي للطالب ارتداء السترات الصوفية أو السترات باللون األخضر أو األبيض فوق
 م 451:8ص إلى  5178من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
سلسلة من برامج اإلثراء لما بعد المدرسة  Westlakeللخدمة المجتمعية، توفر مدرسة  Eagle Village Community Centerمن خالل شراكتنا مع مركز 

، (رقص) Destiny Arts، وOakland Lacrosse، وArtEsteem، و1Spark’s Young Leaders تتضمن برامج اإلثراء.  طالب ا يومي ا 84:لما يزيد عن 
، والتدريس الخاص من خالل الشركاء، ودعم الواجبات المنزلية (اإلنجاز في الرياضيات، والهندسة، والعلوم) MESA، و(كرة القدم) Bay Area SCORESو

 لجميع الطالب المسجلين في هذه النوادي
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 القادمون الجدد

ا على األقدام من خطوط الحافالت أرقام  ::رقم  AC Transitيخدم خط نقل  العامخيارات النقل  ا مسافة قصيرة سير  باإلضافة إلى . NL، و:8، و:مدرستنا وتبعد المدرسة أيض 
 .مباٍن عن الحرم 4حوالي  8th Street BART:ذلك، تبعد محطة 

 
 %96: معدل قبول الخيار األول

 %99: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 ة لليونانيينالنسبة المئوي
 

74% 
 %87 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0: النسبة المئوية لآلسيويين
 %78 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



West Oakland Middle School  

880 02th Street, 94607  |  874-6788 

www.ousd.k12.ca.us/woms 
 58|  كود الخيارات   212كود الموقع 

 المرحلة اإلعدادية من الصف السادس إلى الثامن
نظرائهم، واحترام ذواتهم، باإلضافة إلى  "نعمل على تنشئة طالب في ظروف مستحيلة"، هذا هو شعارنا. وهدفنا هو تمتع جميع معلمينا وطالبنا بالثقة الذاتية والمشاركة الفعالة مع

في إطار موقع صغير. وكمدرسة مجتمعية متكاملة الخدمات، تحتوي مدرسة احترام البالغين، لخدمة مجتمعهم بصورة أفضل. لدينا هنا مكان آمن يتوفر به مدرسون مراعون للطالب 
West Oakland Middle م، على عيادة داخل المدرسة، كي يمكن للطالب ترتيب المواعيد والعودة إلى الفصول بدون خسارة يوم دراسي كامل. إننا مدرسة تركز على العلو

الب الوصول مبكًرا لتناول اإلفطار. ونحن نرحب بأولياء األمور بأبواب مفتوحة لزيارة فصول أطفالهم ولقاء معلميهم. كما أن رابطة والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. يمكن للط
 أولياء األمور والمعلمين في عامها الثاني وما زالت تتوسع.

 
ا بألوان تختلف حسب مستويات الصفوف وصف الزي الموحد للمدرسة . ويحصل كل طالب في بداية العام على قميص بولو مجاني وحقيبة ظهر مجانية. يرتدي طالب المدرسة زي ا موحد 

الصف . األسودبنطلونات باللون الكاكي أو /قمصان بولو رمادية1 الصف السابع. بنطلونات باللون الكاكي أو األسود/قمصان بولو برتقالية1 الصف السادس
 .بنطلونات باللون الكاكي أو األسود/قمصان بولو سوداء1 الثامن

 م 3:31 -ص  0:31ساعات المدرسة االعتيادية  ساعات الدراسة

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
 م 4144 - 5154نعم، بعد نهاية اليوم الدراسي مباشرة  

 .مجان ا. يبدأ البرنامج من اليوم الدراسي األول حتى اليوم الدراسي األخير
 .يحصل الطالب على وجبة خفيفة أثناء هذا الوقت، باإلضافة إلى الحصول على وجبة عشاء قبل الذهاب إلى المنزل

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اإلنجليزيةاللغة 
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 55و 74رقما  AC Transitيخدم خطا نقل  خيارات النقل العام

 
 %97: معدل قبول الخيار األول

 %77: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 669: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:4% 
 %48 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %8 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
American Indian Public Charter School II 

000 02th Street, 94607  |  482-6000 

www.aimschools.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2102فبراير،  05الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
على  AIPCS IIطالًبا من داخل المدينة في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن. لقد ركزت دائًما مدرسة  911 3المستقلة العامة  American Indianتخدم مدرسة 

 %( ومعايير مناهج دقيقة، وهو ما يساعد على ضمان توفير االحتياجات األكاديمية للطالب. ومع تحقيق أعلى معدل نقاط في مؤشر88.1تحقيق معدالت حضور مثالية للطالب )
وطالبها على المعايير المنصوص عليها بواسطة قانون عدم إهمال الطفل كل عام. وديموغرافًيا، توجد  AIPCS Ilاألداء األكاديمي في العام الدراسي الماضي، تفوقت أيًضا مدرسة 

 % منهم من األقليات.88اقتصادًيا، و -من المحرومين اجتماعًيا  AIPCS II% من طالب مدرسة 30نسبة 
 

سجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لت يجب
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 تنانير وبنطلونات باللون الكاكي. قميص بياقة بيضاء. متاحة للمدرسة وصف الزي الموحد

 م 51:8 -ص  5144 ساعات الدراسة

 .لمزيد من التفاصيل، اتصل بالمدرسة. متاحة برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 ال يوجد

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

متعددة اللغات / برامج تعلم البرامج 
 اللغة اإلنجليزية

 تنانير وبنطلونات باللون الكاكي. قميص بياقة بيضاء. نعم

 بارت - 03محطة شارع  خيارات النقل العام
AC Transit 

 
 717: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
75% 

 %5: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %84 النسبة المئوية لآلسيويين
 %8 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
American Indian Public Charter School 

000 02th Street, 94607  |  482-6000 

www.aimschools.org 
 0-2مدرسة إعدادية الصفوف 

 2102فبراير،  05الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
على تحقيق معدالت حضور مثالية  AIPCS. لقد ركزت دائًما مدرسة 0-9طالًبا من داخل المدينة في الصفوف  311، وتخدم حالًيا 03th Streetحالًيا في  AIPCSتقع مدرسة 

 311على جائزة الشريط األزرق، التي يتم منحها ألفضل  AIPCS%(، وهو ما يساعد على ضمان توفير االحتياجات األكاديمية للطالب.  لقد حصلت مدرسة 88.1للطالب )
 AIPCS% من طالب مدرسة 33انون عدم إهمال الطفل كل عام. وديموغرافًيا، فإن نسبة مدرسة على المستوى القومي. كما اجتاز طالبنا أيًضا المعايير المنصوص عليها بواسطة ق

 % منهم يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية.31% منهم من األقليات، و88مؤهلون للحصول على وجبات غداء مجانية ومخفضة، و
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 تنانير وبنطلونات باللون الكاكي. قميص بياقة بيضاء. متاحة وحد للمدرسةوصف الزي الم

 م 51:8 -ص  5144 ساعات الدراسة

 .لمزيد من التفاصيل، اتصل بالمدرسة. متاحة برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 ال يوجد

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 تنانير وبنطلونات باللون الكاكي. قميص بياقة بيضاء. نعم

 بارت - 03محطة شارع  خيارات النقل العام
AC Transit 

 
 197: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
77% 

 %5: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %05 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:5 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Downtown Charter Academy 

010 02st Street, 94607  |  899-4806  |  www.amps-ca.schoolloop.com 
 0-2مدرسة إعدادية الصفوف 

 .2102فبراير،  02الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
ارس اإلعدادية أداًء في وسط مدينة أوكالند، واحدة من أفضل المدارس اإلعدادية فيما يخص األداء على مستوى مدينة أوكالند ومقاطعة أالميدا. فهي من أفضل المد DCAتعد أكاديمية 

 ، كما أنها مدرسة حاصلة على جائزة الشريط األزرق القومي في إيست أوكالند. Oakland Charter Academy (OCA)وهي المدرسة الشقيقة ألكاديمية 
على البنية وإنجازات الطالب في المناطق الحضرية المحرومة. يتم تحقيق هذا الهدف ملتزمة بتحقيق االمتياز والنجاح األكاديمي، وهو ما يظهر من خالل تركيزها  DCAإن مدرسة 
 من خالل:

 تحسين مستوى اإلنجاز األكاديمي لجميع الطالب.•  
 سد الفجوة في المستوى للطالب من أصحاب المستوى المنخفض تعليمًيا.•  
 التركيز على معدالت حضور الطالب.•  
 الفعالين.دعم المعلمين •  
 توفير بيئة تعليمية منظمة.•  
 تعزيز ثقافة مبنية على تقدير العمل الجاد.•  
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في 

 
، وبنطلون متوسط الضيق باللون DCAارتداء الزي الموحد للمدرسة الذي يتكون من قميص بولو أو كنزة عليهما شعار  DCAيجب على طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

 سمح بارتداء أقراط، أو وضع وشوم، أو ارتداء إكسسوارات.الكاكي، وحذاء أسود أو أبيض. ال يُ 

 م 13:31ص إلى  10:11من  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 تشمل البرامج: م.  9-3العديد من برامج ما بعد المدرسة لجميع الطالب من الساعة  DCAتوفر مدرسة 
-الكتاب السنوي  -التدريس الخاص  -الخدمة  -الفنون  -الكورال  -أعمال ورش النجارة  -الموسيقى  -المساعدة في الواجبات المنزلية  -التجديف  -الكتابة  -

 الشطرنج  
 الكرة الطائرة-

 Centerراسي بهدف إشراك الطالب في برنامج مركز الشباب الموهوبين للطالب المؤهلين في بداية العام الد SATيتوفر أيًضا التدريس الخاص الختبار 
for Talented Youth (CTY) مع جامعة جونز هوبكنز، حيث يحظى الطالب بفرصة الحصول على دورات جامعية وزيارة العديد من الكليات في ،

 الصيف. ويتم تقديم منح كاملة وجزئية على أساس الجدارة واالحتياجات.

 توفر المدرسة خدمات لطالب التعليم الخاص.  التعليم الخاصخدمات 
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 . AC Transitفي مركز المدينة ويمر بجوارها العديد من خطوط حافالت  BARTمباٍن عن محطة  3تبعد المدرسة  خيارات النقل العام

 
 697: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
:8% 

 %7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %54 المئوية لآلسيويينالنسبة 

 %8: النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Oakland Charter Academy 

2205 Foothill Boulevard, 94601  |  655-0540 

www.amps-ca.schoolloop.com 
 0-2مدرسة إعدادية الصفوف 

 .2102فبراير،  02الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
للمدارس العامة. وتعتبر المدرسة، التي تقع في ضاحية  Amethod Public Schools( العالمة الرئيسية في منظمة OCA) Oakland Charter Academyتعتبر أكاديمية 

نقطة وفًقا لمؤشر األداء األكاديمي، كما أنها المدرسة الوحيدة الحائزة على جائزة الشريط األزرق  811فروتفيل، هي المدرسة الوحيدة في المنطقة التي أحرزت معدل نقاط تجاوز 
 القومي في إيست أوكالند.

 
 في إعداد الطالب للمنافسة والتفوق في سوق عمل عالمي تنافسي. OCAويتمثل هدف مدرسة 

 
 كأول مدرسة مستقلة في أوكالند، وكانت في ذلك الوقت المدرسة المستقلة الرابعة عشرة المعتمدة في والية كاليفورنيا. 0880في خريف عام  OCAلقد تم افتتاح مدرسة 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

زًيا موحًدا يتكون من بنطلونات باللون الكاكي وقميص بولو باللون األزرق الفاتح يحمل شعار المدرسة. كما يتوفر أيًضا  OCAيرتدي الطالب في مدرسة  وحد للمدرسةوصف الزي الم
رسة. يجب أن تكون األحذية مغلقة للطالب خيار آخر بارتداء كنزة مغلقة سوداء برقبة ضيقة تحمل تميمة المدرسة، أو سترة رياضية سوداء تحمل شعار المد

 وباللون األبيض أو األسود. يشتري الطالب القطع العلوية للزي الموحد من مكتب المدرسة، وال تختلف حسب مستويات الصفوف.

 ص 0:31توقيت البداية  ساعات الدراسة
 م 3:11توقيت النهاية  

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

داخل المدرسة برامج ما بعد المدرسة 
 أو بالقرب منها

م من  3. يبدأ البرنامج من وقت االنصراف الساعة 3-9برنامًجا لما بعد المدرسة لطالب الصفوف  Oakland Charter Academyتوفر أكاديمية 
 م يوم الجمعة. 0:31م، وحتى الساعة  9اإلثنين إلى الخميس وحتى الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 دقيقا سيًرا على األقدام. Fruitvale BART 20. تبعد محطة 01رقم  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خط حافالت  خيارات النقل العام

 
 166: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
54% 

 %4: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:5 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
ASCEND 

0018 East 12th Street, 94601  |  436-5487 

www.efcps.org/our-schools/ascend 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2102يناير،  28الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
ASCEND  .هة، هي مدرسة ابتدائية من روضة األطفال حتى الصف الثامن، تركز على التعليم االستكشافي، ومعتمدة على دمج الفنون ويتضمن نموذجنا التعليمي القراءة الموجَّ

الذين تتم االستفادة من آرائهم في العمل  والتعليم المختلط، وتدريس الرياضيات والعلوم المعتمد على األبحاث. نحن نفخر بكوننا مدرسة حي تخدم أجياالً من األسر وأعضاء المجتمع
ي قيمة العمق في التناول على التعدد في الموضوعات في العملية التعليمية ونؤمن بأن الغوص في أعماق المحتوى هو أفضل المستمر لتعليم الطالب بأفضل صورة ممكنة. إننا نعل

ومتينة تعمل  بنا إقامة عالقات قويةطريقة لتسليح طالبنا بمهارات التفكير النقدي وامتالك المعرفة. ويضمن كوننا مدرسة من روضة األطفال حتى الصف الثامن وتواصلنا مع طال
 كأساس يجعلنا قادرين على تمييز وتخصيص التعليم لتلبية احتياجات الطالب بأفضل طريقة ممكنة.

 
نسيق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تيجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 نعم. نحن نحظر ارتداء األلوان المرتبطة بالعصابات لجميع مستويات الصفوف. وصف الزي الموحد للمدرسة
، أو أي ASCENDن. يمكن للطالب ارتداء كنزات من روضة األطفال وحتى الصف الخامس: قميص أبيض مع بنطلون باللون األزرق الداك

 كنزات أو سترات أخرى مالئمة.
أبيض أو أسود مع بنطلون باللون الكاكي. توجد سياسة زي موحد أكثر صرامة لطالب  ASCEND: قميص أو كنزة بغطاء رأس 9-0

ويجب عليهم عدم ارتداء أي سترات، أو كنزات،  المرحلة اإلعدادية من تلك الخاصة بطالب الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الخامس،
 أو شعارات أخرى مخالفة.

 م 3:01 - 0:31 -من روضة األطفال حتى الصف الثالث  ساعات الدراسة
 م 3:31 - 0:31 - 0-0

 إلفطار الطالب. ص 3:11برامج رعاية لما قبل المدرسة، ولكن يتم فتح الكافيتيريا في الساعة  ASCENDال تقدم  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب 
 منها

، ASCEND Sunset Warriors (ASW)نقوم بتنظيم برنامج لما بعد المدرسة للصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن تحت اسم 
ين إلى الجمعة من وقت االنصراف حتى الساعة . يخدم البرنامج الطالب من يوم اإلثنOakland Leafمن خالل شريكنا المجتمعي، مؤسسة 

مساًء للصفوف من روضة األطفال حتى الصف الخامس. وفي األيام القصيرة )األربعاء، الجمعة(، ينتهي عمل البرنامج لطالب المرحلة  9
أيًضا. ويتم  Sylvan. وGirls Incبرامج من منظمات  ASCEND، تستضيف مدرسة ASWم. وباإلضافة إلى  0اإلعدادية في الساعة 

 قبول الطالب في هذه البرامج حسب الحاجة وتوفر األماكن. 

 هي مدرسة تعمل بنظام اإلدماج الكامل. ASCENDمدرسة  خدمات التعليم الخاص
 حالًيا أي برامج متعددة اللغات. ASCENDال توفر مدرسة  البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية

 .AC Transitتبعد المدرسة مسافة مبنى واحد من محطة فروتفيل بارت، وهي قريبة من شارع إنترناشونال بوليفارد للوصول إلى خطوط  النقل العامخيارات 
 

 966: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
44% 

 %: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %80 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Aspire Berkeley Maynard 

2211 San Pablo Avenue, 94608  |  658-2900 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
berkley-maynard-academy 

 من روضة األطفال إلى الصف الثامن
 2102فبراير،  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من أعالم الكليات في BMAهي مخصصة إلعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire Berkley Maynard Academyأكاديمية 
ا يتطلب دراك معطيات حلم الكلية تحديً الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على الشهادة الجامعية. وتمثل مساعدة طالبنا على إ

لمحترفين في مجالهم؛ وأولياء األمور واألسر العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األكثر عمالً من ا
ائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية االحتياجات الفريدة لطالبنا لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود إسهامات شرك

 ومجتمعنا.
 

ق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسييجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان باللون األخضر وبنطلونات  وصف الزي الموحد للمدرسة

 باللون الكاكي. يمكن لآلباء شراء الزي الموحد من أي مكان.

 م 3:03 -ص  0:11من اإلثنين إلى الخميس:  ساعات الدراسة
 م 03 -ص  0:11الجمعة: 

 رعاية لما قبل المدرسة. BMAال توفر أكاديمية  برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
يخدم تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم.  

البرنامج الطالب في الصفوف من األول حتى الثامن. يعمل 
 9 - 3:31البرنامج من يوم اإلثنين إلى الخميس من الساعة 

 .9 - 03وأيام الجمعة من الساعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  33، و33أرقامM33، وR013، و. 

 
 677: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
54% 

 %07 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:8 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Aspire ERES Academy 

0802 Courtland Avenue, 94601  |  436-9760 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
eres-academy 

 روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن من
 2102فبراير،  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من ERESمخصصة إلعداد جميع الطالب من روضة األطفال إلى الصف الثامن للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire ERES Academyأكاديمية 
اعدة طالبنا على إدراك معطيات حلم الكلية أعالم الكليات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على الشهادة الجامعية. وتمثل مس

مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األكثر عمالً من المحترفين في مجالهم؛ وأولياء  تحدًيا يتطلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج
لداعمين التي تمكننا من تلبية االحتياجات األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود إسهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، وا

 بنا ومجتمعنا.الفريدة لطال
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 ة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقل

 
 نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان باللون الرمادي وبنطلونات باللون األزرق. يمكن لآلباء شراء الزي الموحد من أي مكان. وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 3:31 -ص  0من اإلثنين إلى الخميس:  ساعات الدراسة
 م 03 -ص  0الجمعة: 

الذي يدير برنامًجا للعلوم لما بعد المدرسة.  يخدم البرنامج طالب  Brookdale Park Science Discoveryشراكة مع مركز  ERESأقامت مدرسة  برامج ما قبل المدرسة
 .  مواعيد عمل البرنامج غير مؤكدة.  ال تتوفر معلومات كافية حول برامج ما بعد المدرسة األخرى في المنطقة.0-0الصفوف 

ة برامج ما بعد المدرسة داخل المدرس
 أو بالقرب منها

 م يومًيا باستثناء يوم األربعاء. باإلضافة إلى ذلك، نستضيف العديد من النوادي بعد المدرسة.  1 - 3:01يقدم المدرسون ساعات مكتب من 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 .001، و01، و900، و00أرقام  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام

 
 666: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
88% 

 %7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %87 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليينالنسبة المئوية 
 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Aspire Golden State College Prep 

0118 22th Avenue, 94621  |  562-8030 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
golden-state-college-preparatory-academy 

 02-2مدرسة إعدادية الصفوف 
 2102فبراير،  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من أعالم الكليات GSPب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في مخصصة إلعداد جميع الطال Aspire Golden State Preparatory Academyأكاديمية 
وتمثل مساعدة طالبنا على إدراك معطيات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على شهادة جامعية بنظام الدراسة ألربع سنوات. 

من المحترفين في مجالهم؛ طلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعة األكثر عمالً حلم الكلية تحدًيا يت
المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية وأولياء األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود إسهامات شركائنا 

 االحتياجات الفريدة لطالبنا ومجتمعنا.
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان أرجوانية وبناطيل باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة

 الكاكي. يجب على األسر شراء الزي الموحد. 
 م 3:31-ص 0:11 ساعات الدراسة

 
 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم.  يخدم 
البرنامج الطالب في الصفوف من الصف السادس إلى الصف 

عاًما(. تمتد ساعات عمل البرنامج من  01-03التاسع )عمر 
 م 9 -ص  13:01

  يوجدال خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  0، و0، و01أرقامR010، و. 

 
 676: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

71% 
 %4: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %57 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Aspire Lionel Wilson College Prep 

211 015th Avenue, 94603  |  568-3101 

www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
lionel-wilson-preparatory-academy 

2-02 
 2102فبراير،  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

؛ من أعالم LWPعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في مخصصة إل Aspire Lionel Wilson Preparatory Academyأكاديمية 
سنوات. وتمثل مساعدة طالبنا على إدراك  الكليات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على شهادة جامعية بنظام الدراسة ألربع

ة األكثر عمالً من المحترفين في لكلية تحدًيا يتطلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموعمعطيات حلم ا
سهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من مجالهم؛ وأولياء األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود إ

 تلبية االحتياجات الفريدة لطالبنا ومجتمعنا.
 

مكتب تنسيق  ا لتسجيل طفلهم. ال يقبليجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان خضراء وبناطيل باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة

الكاكي. يجب على األسر شراء الزي الموحد. ترتدي جميع 
 مستويات الصفوف نفس األلوان.

 م 3:11 -ص  0:31 ساعات الدراسة

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم. يخدم 

البرنامج الطالب في الصفوف من الصف السادس إلى الصف 
 عاًما(.  00-01الثاني عشر )عمر 

 م 9-3:11من اإلثنين إلى األربعاء 
 م 9-3:11الخميس 
 م 9 - 0:31الجمعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  01رقم. 

 
 991: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

75% 
 %5 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %: النسبة المئوية لآلسيويين
 %84 النسبة المئوية لالتينيين
 %4 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مستقلةمدرسة 



Bay Area Technology 

0250 Fontaine Street, 94605  |  382-9932  |  www.baytechschool.org 
2-02 

 2102فبراير،  28الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
Bay Area Technology School ناهج عالية الجودة ومعتمدة على هي مدرسة للصفوف من السادس إلى الثاني عشر، بدون مصاريف، وهي مدرسة عامة مستقلة تقدم م

 المعايير مع التركيز على الرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا. 
 

برنامًجا تعليمًيا فريًدا إللهام الطالب المسجلين في المدرسة كي يشعروا بفرحة التعليم، ويصلوا إلى أقصى إمكانياتهم؛ العقلية،  Bay Area Technology Schoolوتطبق مدرسة 
 واالجتماعية، والعاطفية، والجسدية.

 
 هي خدمة الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر: BayTechإن مهمة مدرسة 

 
 متمكنين في مجاالت العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.تمكين الطالب ليصبحوا 

ها لبيئة القرن الحادي والعشرين ذات تشجيع الطالب على أن يكونوا ذاتيي التحفيز، ومتعلمين مدى الحياة، ومجهزين بمهارات التواصل وعرض األفكار التي ال يمكن االستغناء عن
 التوجه التكنولوجي.

 صبحوا مواطنين مسؤولين ومتعلمين يملكون المهارات واإلدراك الالزم للمشاركة والعمل بصورة منتجة في مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات.إعداد طالبنا لي
 ي.اسب اآللتقديم مناهج معتمدة على المعايير تركز على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، مع توفير الدعم من خالل معامل العلوم والح

 توفير أنشطة أكاديمية وترفيهية بعد المدرسة لجميع الطالب، بما في ذلك الطالب أصحاب المعدالت األكاديمية المرتفعة والمنخفضة.
 توفير الفرص لمشاركة اآلباء في تعليم الطالب.

 
ة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرس

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

الداكن وتحمل شعار المدرسة، مع بنطلونات  تتبع نظام الزي المدرسي الموحد. يرتدي الطالب قمصان بولو باللون األزرق BayTech وصف الزي الموحد للمدرسة
 باللون الكاكي.

 م 3:31-ص 0:31 ساعات الدراسة
 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

طريق المعلمين، ونوادي برنامًجا لما بعد المدرسة. يتضمن برنامج ما بعد المدرسة تدريًسا خاًصا عن  BayTechتوفر مدرسة  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها
 التكنولوجيا، ووسائل الدعم، ومكاتب المذاكرة.

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية

 مدرستنا. 09رقم  AC Transitيخدم خط  خيارات النقل العام

 
 676: إجمالي المسجلين

 :التقييممعلومات 
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
:8% 

 %00 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %: لآلسيويينالنسبة المئوية 

 %:0 النسبة المئوية لالتينيين
 %4: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Castlemont Junior Academy 

0210 MacArthur Boulevard, 94605 

250-2811 

www.cctschools.org 
 الصف السادس

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات:
هي توفير تعليم عالي الجودة للصفوف من الصف السادس حتى الصف الثامن بحيث يساعد طالب إيست أوكالند على النجاح في  Castlemont Junior Academyإن مهمة 

واألبحاث في  لى المجتمع، والمشاركة،الحياة الدراسية والمهنية من خالل شحذ قدراتهم لتحويل حياتهم وحياة مجتمعهم إلى األفضل. ومن خالل تضمين أساليب التعليم المعتمدة ع
 ة االقتصاد العالمي.برنامج متماٍش مع معايير الوالية لألساس المشترك، سيصبح كل طالبنا من قادة القرن الحادي والعشرين القادرين على النجاح في إطار بيئ

 
لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة 

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 نعم. لمزيد من التفاصيل، اتصل بالمدرسة.  وصف الزي الموحد للمدرسة
 م  3:11 -ص  3:11 ساعات الدراسة

ستتوفر للطالب الفرصة للمشاركة في برامج ما قبل المدرسة كل  المدرسة برامج ما قبل
 ص.  3:11صباح بداية من الساعة 

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

االختيارية لما بعد المدرسة الطالب في  CJAستساعد برامج 
الصفوف من الصف السادس إلى الثامن على التفوق في المدرسة 

من خالل توفير موارد أكاديمية إضافية ومساحة آمنة وداعمة 
 لالستفادة من األنشطة البدنية واإلثرائية. 

بيئة التعلم في  سيكون التعليم الخاص جزًءا مركزًيا وأساسًيا من خدمات التعليم الخاص
CPA وحيث إن تعليم المدرسين يتواصل أثناء الصيف ومن .

خالل التدريب المستمر، فإن إحدى السمات المميزة لمدرسة 
CPA  هي التعليم المخصص ليلبي احتياجات الطالب من ذوي

الخلفيات السكانية المتنوعة. إن وجود نموذج فعال لتقديم خدمات 
ي في طريقة العمل التعليمية تلك. التعليم الخاص هو أمر ضرور

التي تقوم على عدم التمييز  CPAكما أن إجراءات القبول في 
 تتماشى مع مهمتها، وقوانين الوالية، والقوانين الفيدرالية.

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اإلنجليزية
 مهارات اللغة اإلنجليزيةتعليم مخصص ومختلط يدعم تنمية 

 Coliseumومحطة  13رقم  AC Transitيخدم خط  خيارات النقل العام
BART .مدرستنا 

 



 مدرسة مستقلة
Community School for Creative Education 

2000 International Boulevard, 94606  |  686-4131 

www.communityschoolforcreativeeducation.org 
 األطفال االنتقالية إلى الصف الثامنمن روضة 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
حريصة على إقامة شراكة مع األسر والمجتمعات لتقديم برنامج دقيق إلعداد الطالب للجامعة بحيث يكون  Community School for Creative Educationإن مدرسة 

صص بدرجة عالية، ومستوحى من تعليم والدروف بحيث يكون مناسًبا لطالب أوكالند متعددي الخلفيات، وذلك بهدف دعم المساواة مدمًجا في منهج غني ثقافًيا، ومتأثر بالفنون، ومخ
 ع دائم التغير ومتعدد الثقافات.جاح في تطور المجتموتجهيز متعلمين لمدى الحياة أكفاء ثقافًيا، وأصحاب عقلية تعليمية ثقافية واسعة لقيادة المجتمع، وللمساهمة في تنميته، وللمشاركة بن

 
 أنفسهم بصورة فنية.وتتميز المدرسة بتقديم تعليم عملي معتمد على المشروعات مع توظيف أسلوب والدروف باستخدام أنماط متعددة لألطفال للتعلم والتعبير عن 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 الفاتحيرتدي الطالب زًيا موحًدا: قمصاًنا بأزرار خارجية، أو قمصان بولو، أو قمصاًنا بياقات باللون األبيض، أو األزرق الفاتح، أو األصفر  وحد للمدرسةوصف الزي الم
 بنطلونات، أو سراويل قصيرة، أو تنانير، أو تنانير بسراويل داخلية، أو سترات بحماالت

 يوم الدراسة العادي  ساعات الدراسة
 روضة األطفال االنتقالية وروضة األطفال 3:31 - 0:31
 من الصف األول إلى الصف السابع 3:31 - 0:31

 لجميع الصفوف 03:01إلى  0:31يوم األربعاء من 

 ص.   0:11توفر المدرسة برنامج رعاية لما قبل المدرسة يبدأ الساعة  برامج ما قبل المدرسة

المدرسة داخل المدرسة برامج ما بعد 
 أو بالقرب منها

 م. 9:11إلى  3:31تتوفر خدمات ما بعد المدرسة لطالب الصفوف من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف السابع من الساعة 

 نعم. خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 غير متوفر

 33rd Avenueو International Avenueفي كل من  0Rو AC Transit Lines 1يمكن الوصول إلى المدرسة بواسطة خطوط  خيارات النقل العام
 .BARTمسافة ميل واحد عن مدرستنا وتوجد حافالت تغادر بانتظام من محطة  Fruitvale BARTتبعد محطة 

 
 191: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

75% 
 %78 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %08 النسبة المئوية لالتينيين
 %5: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Conservatory of Vocal & Instrumental Arts (COVA) 

0011 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110 

www.covaconservatory.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2105ديسمبر،  0الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
صف الثامن، هي تحقيق فوائد استثنائية من الموسيقى والتعليم األكاديمي عالي الجودة المتوفر للطالب الذين يدخلون الصفوف من روضة األطفال إلى ال COVAإن مهمة معهد 

سنوات على مستوى الوالية  3متوسط ل 033على معدل نقاط  COVAوتوفير بيئة منظمة يمكن للطالب فيها أن يصبحوا مبدعين، وواثقين من أنفسهم، ومنضبطين. لقد حصل معهد 
 01من بين  01مدارس فيما يخص جودة المدارس على مستوى الوالية، باإلضافة إلى المركز رقم  01من بين  8تبًعا لمؤشر األداء األكاديمي، مع حصول المدرسة على المركز رقم 

مناهج تعليمية عالية الجودة وذات نطاق أكاديمي واسع بما يشمل ممارسة الموسيقى وأداء األنشطة يعمل بكل جد لتقديم  COVAمدارس فيما يخص "المدارس المشابهة". إن معهد 
 الفنية يومًيا، باإلضافة إلى التعّرض إلى مجموعة متنوعة من اللغات من خالل ممارسة الموسيقى في الفصول الدراسية.

 
حيث يقرأ الطالب كتًبا وقصًصا منشورة فعلًيا في الصفوف من روضة األطفال حتى الصف الثامن. ويجعل ذلك  هو عبارة عن مدرسة معتمدة على األعمال األدبية؛ COVAإن معهد 

فرًصا متقدمة ر األساس المشترك، لكنه يوفر أيًضا من القراءة عملية أكثر جذًبا وإمتاًعا للطالب ويوفر قدًرا أكبر من العمق والفهم. وبالنسبة لمنهج الرياضيات؛ فهو ال يغطي فقط معايي
سيكونون مستعدين لمواصلة التقدم في  COVAللطالب المتقدمين في الرياضيات. ومن خالل انغماس الطالب في األنشطة الموسيقية والفنية في الصفوف المبكرة، فإن طالب معهد 

في مستويات الصفوف أو أعلى منها، وسيكونون مستعدين لمواصلة  COVAسيتخرجون من معهد  COVAمسار تعلم الموسيقى في المدرسة الثانوية والجامعة. إن طالب معهد 
الثانوية والجامعة حتى التخرج، فضالً  تحقيق اإلنجازات في سبيل اكتساب مهارات التعلم المواكبة لمعطيات القرن الحادي والعشرين من خالل مواصلة مسارهم التعليمي في المدرسة

 .COVAياتية/مهنية متنوعة نظًرا لما يملكونه من أداء قوي وأساس أكاديمي متميز من خالل التعلم في معهد عن تمتعهم بإمكانية الخوض في مسارات ح
 

تنسيق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
يجب أن يكون الزي الموحد للطالب عبارة عن بنطلون باللون األزرق الداكن، وقميص بولو باللون األزرق الفاتح ويحمل . نعم وصف الزي الموحد للمدرسة

 .COVA، وحذاء أسود باللون األزرق الداكن أو األسود الكامل، وسترة COVAشعار 
 م 0:11-ص. 0:11--روضة األطفال  ساعات الدراسة

 م 3:01 -ص  0:11 -من الصف األول إلى الثالث 
 م 3:11 -ص  0:11 -من الصف الرابع إلى الثامن 

 
 م 5104 -ص  5144من الصف األول إلى الثالث 

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة م 5184 -ص  5144الثامن  من الصف الرابع إلى

 ال يوجد برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها
 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .80رقم  AC Transitوخط حافلة  BART - Fruitvaleيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق محطة  خيارات النقل العام

 
 666: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:% 
 %84 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %8: النسبة المئوية لالتينيين
 %7: النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 مدرسة مستقلة



East Bay Innovation Academy 

0211 7-|  6  www.eastbayia.org9557  |  -Malcom Avenue, 94605  |  577 
 2102فبراير،  08الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

إن طالبنا يتعلمون أن يصبحوا متحدثين تعليًما مخصًصا يمنح الفرصة لكل طالب لتحقيق أهدافه األكاديمية بغض النظر عن مستوى تأهيله في السابق وخلفيته.  EBIAتوفر مدرسة 
ادة يتعاونون سوًيا، ويديرون التغيرات، ويأخذون لِبقين للدفاع عن مختلف القضايا التي يؤمنون بها، كما يتعلمون بناء األعمال الرقمية والدفاع عنها، باإلضافة إلى تنمية مهاراتهم كق

، وتركز على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات، مع تركيز فريد على المهارات االجتماعية والعاطفية زمام المبادرة.  باختصار، نحن مدرسة ذات أسلوب دقيق
 تقبل. ح؛ في الحاضر والمسالمطلوبة لهم كي يكونوا قادة.  إننا نهدف إلى تسليح الطالب بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من التنقل بين التحديات ومواجهتها بنجا

 
يشاركون ويعملون بفعالية كوكالء للتغيير اإليجابي في  EBIAعلى استخدام القدرات العقلية واليدوية؛ نحن نصنع األفكار وننفذها! إن طالب  EBIAإننا نعمل بكل جد في مدرسة 

، والنجاح هي مكان آمن للطالب ليكتشفوا أنفسهم؛ حيث يمكنهم استكشاف اهتماماتهم وتعلم دروس الحياة التي يتم تعلمها من خالل التكرار، والتجربة EBIAمجتمعاتهم. إن مدرسة 
قد أصبح يشكل السنوات  EBIAالطالب في مدرسة  النابع من الدروس التي يتم تعلمها من الفشل. إننا نؤمن، وقد بدأ أولياء األمور يشاركوننا نفس االهتمام، بأن الوقت الذي يقضيه

 التي ال ُتنسى والتي تسهم في تشكيل حياة الطالب.
 

العرقية، والثقافية،  تركز بشكل قوي على المجتمع؛ داخل المدرسة المستقلة وخارجها.  نحن نخدم طالًبا من خلفيات متنوعة، حيث يمثلون التنوعات الديموغرافية EBIAإن مدرسة 
 تماعية االقتصادية في أوكالند.واالج

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 المدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق ب
 

 ال يوجد زي موحد الزي الموحد
 م 3:31-ص 0:11 ساعات الدراسة

م من اإلثنين إلى الخميس، وحتى الساعة  1ص يومًيا، حتى الساعة  3:31بدايًة من الساعة  EBIAيتم استقبال الطالب في مدرسة  برامج ما قبل المدرسة
 م يوم الجمعة.  3:31

م يوم الجمعة. وتوفر المدرسة قاعة  31:31م من اإلثنين إلى الخميس وحتى الساعة  1أبوابها حتى الساعة  EBIAتفتح مدرسة  داخل المدرسة أو بالقرب منهابرامج ما بعد المدرسة 
 مذاكرة وساعات عمل يومًيا. وباإلضافة إلى ذلك، لدينا مجموعة متنوعة من النوادي واألنشطة الطالبية. 

نفس األنشطة والتوقعات السلوكية الدقيقة لكل طالب، بما في ذلك طالب االحتياجات الخاصة من أصحاب خطط  EBIAتدعم مدرسة  خدمات التعليم الخاص
التعليم الفردي.  حيث يحصل الطالب من أصحاب خطط التعليم الفردي على وسائل الدعم والخدمات الالزمة لتنفيذ خطط التعليم 

ل والتكيف مع المناهج األساسية.  يسمح التصميم التعليمي ووقت تعليم الطالب في مدرسة الفردي الخاصة بهم، وضمان الوصو
EBIA  للطالب من أصحاب االحتياجات التعليمية بالحصول على الدعم، والمعالجة، والعمل تجاه تحقيق أهداف خطط التعليم الفردي

 تقييًدا وموقع التعليم العام. الخاصة بهم دون إغفال معطيات التعليم الجوهرية في البيئة األقل

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية

 . EBIAميل من مدرسة  0/3على ُبعد حوالي  Foothillفي محطة  AC Transitتتوقف حافالت خطوط  خيارات النقل العام

 
 617: إجمالي المسجلين

-www.ousddata.org/balancedومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل : معلومات التقييم
scorecards 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

5% 
 %8: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %77 النسبة المئوية لالتينيين
 %58 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %0 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %0: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

http://www.eastbayia.org/


 مدرسة مستقلة
East Oakland Leadership 

2202 Seminary Avenue, 94605  |  562-5238  |  www.eolaistheway.com 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: يتم قبول الطلبات بدًءا من شهر يناير لبدء العام المدرسي في شهر أغسطس 
وعلى أساس االحتياجات الخاصة. ُيرجى التالي. وعلى الرغم من ذلك، نستمر في قبول الطلبات حتى شهر أكتوبر 

 االتصال بمكتب االستقبال للحصول على معلومات أكثر تفصيالً بخصوص التسجيل.
 East Oakland Leadershipهي مدرسة صغيرة تخدم الطالب في منطقة إيست أوكالند. وتحافظ أكاديمية  East Oakland Leadership Academyأكاديمية 

Academy  تحقيق معدالت نجاح عالية للغاية. ومن أهم سمات نجاح مدرسة دائًما علىEOLA  هو التحسن في مستوى إنجاز الطالب؛ على مستوى المدرسة وللمجموعات الفرعية
بة. ويفخر كل من مجلس ذات األهمية العددية، ونمو معدالت التسجيل ومعدالت الحضور المرتفعة، والمشاركة البارزة لآلباء، فضالً عن إيجاد بيئة مدرسية آمنة،  ونظيفة، ومرحِّ

بالتقدم الذي أحرزته المدرسة التي تواصل تقديم ما بدأته بنجاح فائق.  East Oakland Leadership Academyاإلدارة، والعاملين بالمدرسة، واإلدارة، واآلباء في أكاديمية 
ارك فيه اآلباء بانتظام، باإلضافة إلى االستحواذ على اهتمام كل من اآلباء والطالب بالبرنامج التعليمي. حيث يعبر ووفًقا لميثاقها األصلي، فقد نجحت المدرسة أيًضا في إيجاد مجتمع يش

هتمام ت التسجيل على ازدياد االاآلباء عن رضاهم عن خدمات المدرسة عبر مجموعة واسعة من المقاييس، باإلضافة إلى بذل جهد لضمان حضور أطفالهم. ويدل التزايد في معدال
 بالمدرسة كل عام.

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 س المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدار
 

تنورة باللون األزرق الداكن المصمت وقمصان /من بنطلون East Oakland Leadership Academyيتكون الزي الموحد لمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
ا باللون األزرق الداكن أو األبيض المصمت. بلوزات باللون األبيض/بولو الزي الموحد ال يختلف . ويجب أن تكون الكنزات والسترات أيض 

 .حسب مستوى الصف ويجب على الطالب شراء الزي الموحد من خارج المدرسة
 م 5144 -ص  5144الخميس  -من اإلثنين  ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة
ا 0:إلى  8نعم، يخدم برنامج ما بعد المدرسة الطالب من عمر  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها  .عام 

 1ساعات العمل
 م 4144 - 5144من اإلثنين إلى الخميس، 

 م 5144 - 144:الجمعة 
 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية

 .08و 04أرقام  AC Transitخطوط حافالت  خيارات النقل العام

 
 168: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:4% 
 %81 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %4 النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مستقلةمدرسة 
Epic Charter Academy 

0002 28th Avenue, 94601  |  689-2035 

www.efcps.org/epic 
 الصف السادس

 2102يناير،  28الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
مجتمعات تعليمية صغيرة مع ثقافات وهويات قوية توفر بيئة آمنة للطالب لتأسيس • أطفالكم في رحلة تحولية الستكشاف األبطال الكامنين داخلهم من خالل:  Epicتدعو مدرسة 

تعليم عملي • تقنيات ألعاب تستفيد من الرغبة الطبيعية لدى الطالب لتحقيق اإلنجاز والتعبير عن الذات، و• عالقات تعليمية ولتحقيق اإلنجازات على المستوى األكاديمي والشخصي، و
 ج يمكن للطالب من خالله إظهار المعرفة ويمكن من خالله أيًضا أن يتعلموا كيف يصبحون قادة. على مستوى المناه

 
وبرنامج التفكير المعتمد على التصميم  Epicالتفكير المعتمد على التصميم: مع التركيز على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات. إن مناهج • أسلوب التدريس 

التعليم المخصص: تتوفر للطالب خيارات بخصوص ما يمكن تعلمه، وتوقيت تعلمه، وكيف يتم تعلمه. • ن الطالب من إيجاد حلول مؤثرة ومبتكرة لمواجهة التحديات المعقدة. يمكنا
ج مواءمة عبر اإلنترنت، يتقدمون فيها فقط عندما يصلون إلى ويعمل الطالب عن قرب مع المعلمين لتحديد أهداف التعلم الخاصة بهم ودفعها إلى األمام، ويشاركون أيًضا في برام

قيادة بطرق المهام: المهام هي تحديات تفاعلية معتمدة على المناهج يقوم الطالب فيها بتطبيق ما تعلموه وُيظهرون التمكُّن من المعرفة ومهارات ال• مستوى التمكُّن في المحتوى. 
أيًضا مهمات تشاركية ترفع  Epicشخصيات التاريخية الشهيرة أو تصميم سفينة فضاء يمكنها أن تطير إلى كوكب المشتري(. كما توفر مدرسة إبداعية ومبتكرة )مثل تمثيل أدوار ال

لتقييم إلدراك عميق للمحتوى، عزيز وامستوى الطالب ليس فقط كمتعلمين، ولكن أيًضا كقادة، ومبتكرين، وأصحاب قدرة على حل المشكالت. لقد تم تصميم المهام بحيث تعمل على الت
 واألفكار، والذات.

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 مقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات ال
 

 بنطلونات أو تنانير سوداء وقمصان بولو رمادية أو قمصاًنا بيضاء من نوع أوكسفورد تحمل شعار المدرسة.  Epicنعم، يرتدي طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 5158ص إلى  5178 ساعات الدراسة
 .م 8174ينتهي البرنامج الساعة .  1-4نعم، لطالب الصفوف  برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 .Seneca Family of Agenciesخدمات التعليم الخاص من خالل الشراكة مع وكالة  Epicتوفر مدرسة 

ا مختلط ا عبر اإلنترنت بعدة لغات Epicتوفر مدرسة  خدمات التعليم الخاص  .تعليم 

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 .أمام المدرسة :7رقم  AC Transitتقف حافلة خط . مباٍن عن مدرستنا Fruitvale BART 3تبعد محطة 

 م 5158ص إلى  5178 خيارات النقل العام

 
 179: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

00% 
 %:: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %55 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %4 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مدرسة مستقلة
KIPP Bridge 



880 02th Street, 94607  |  874-7255www.kippbayarea.org/schools/bridge 
5-0 

 2102يناير،  01الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
لة للجامعة، تقع في ويست أوكالند وتخدم الطالب في الصفوف من الخامس إلى الثامن. ويذهب  KIPP Bridge Charter Schoolمدرسة  هي مدرسة مجانية عامة مستقلة، مؤهِّ

 KIPP San Francisco Collegeالثانوية المؤهلة للجامعة في سان لورنزو أو مدرسة  KIPP King Collegiateديد من أعضاء اتحاد طالب المدرسة إلى مدرسة الع
Prep  .المؤهلة للجامعة في سان فرانسيسكو 

 
هي تنمية المعرفة، والمهارات، وصفات الشخصية األكاديمية الالزمة كي يحقق الطالب النجاح في أفضل المدارس الثانوية  KIPP Bridge Charter Schoolإن مهمة مدرسة 

 والجامعات، عالوًة على تحقيق النجاح في العالم التنافسي ما بعد الجامعة.
 

 يلتزم جميع طالبنا بما يلي:
 م أيام األربعاء والجمعة 3:31ص إلى  3:31م أيام اإلثنين، والثالثاء، والخميس؛ والحضور من الساعة  1:31ص إلى  3:31الحضور إلى المدرسة من الساعة •  
 م 03ص إلى الساعة  8حضور الجلسات المخصصة لمدرسة يوم السبت من الساعة •  
 إتمام متوسط ساعتين من الواجبات المنزلية كل ليلة•  
 اإللزاميةأسبوع من المدرسة الصيفية  3-0حضور •  
 

أن جميع الطالب بإمكانهم تحقيق أعلى النتائج والوصول إلى  KIPP Bridgeومع وجود جدول ممتد للمدرسة، وتوقعات عالية لإلنجاز، وتركيز دقيق على النتائج؛ تثبت مدرسة 
في الصف الخامس يكونون متأخرين بمستوى صف واحد على األقل  KIPP% من الطالب الذين ينضمون إلى مدرسة 11أعلى المستويات؛ وسيحققون ذلك بالفعل. حيث إن أكثر من 

% منهم 30من تحقيق مستوى النمو المستهدف لهم في القراءة ونجح  KIPP% من طالب مدرسة 38، تمكَّن 3100في القراءة و/أو الرياضيات. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في عام 
% من هيئتنا الطالبية من المدارس 81، تخرجت نسبة 3113أبوابها ألول مرة عام  KIPP Bridgeت. منذ أن فتحت مدرسة في تحقيق مستوى النمو المستهدف لهم في الرياضيا

 % منهم في الجامعة. 01الثانوية وتم قبول نسبة 
، Dillard University، وSpelman Collegeل دفعات من الهيئة الطالبية من المدرسة الثانوية وتم تسجيلهم في العديد من الجامعات المرموقة مث 0حيث تخرجت أول 

 .UC Merced، وUC Berkeley، وHoward University، وGeorge Washington Universityو
 

م. ال يقبل مكتب تنسيق ا لتسجيل طفلهيجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
، وبنطلون ا KIPPويشمل الزي الموحد قميص بولو الخاص بمدرسة . ارتداء زي موحد KIPP Bridge Charter Schoolيجب على جميع طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة

ا أسود أو بني ا، وحذاء  لكرة المضرب ويمكن للطالب شراء  KIPPوتوفر المدرسة لكل طالب قطعتين مجانيتين من قميص بولو الخاص بمدرسة . كاكي ا، وحزام 
 . قمصان أخرى عند الحاجة

 م يوم اإلثنين، والثالثاء، والخميس 8144 -ص  1154 ساعات الدراسة
 يومي األربعاء والجمعةم  5154 -ص  1154

ا  KIPP Bridgeوتوفر مدرسة . م كل يوم مدرسي 4الفرصة للمشاركة في برامج ما بعد المدرسة حتى الساعة  5-8يملك جميع الطالب في الصفوف  برامج ما قبل المدرسة برنامج 
 !قوي ا لألنشطة المسرحية والموسيقية، باإلضافة إلى األنشطة التكنولوجية

بعد المدرسة داخل المدرسة برامج ما 
 أو بالقرب منها

بوجود برنامج  KIPP Bridgeوتتميز مدرسة . بأن توفر لكل طالب الموارد والبرامج التي يحتاجونها للنجاح KIPP Bridge Charter Schoolتلتزم مدرسة 
 .KIPP Bay Area Schoolsتعليم خاص موسَّع تتم إدارته من خالل المكتب اإلقليمي لمدارس مجموعة 

 . برنامج انغماس في اللغة اإلنجليزية لجميع الطالب الذين يتم تصنيفهم كمتعلمين للغة اإلنجليزية KIPP Bridge Charter Schoolتوفر مدرسة  خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

ا على بُعد . 55و 74أرقام  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت   7th street:مباٍن تقريب ا من محطة  1وتقع المدرسة أيض 
BART . 

، وبنطلون ا KIPPويشمل الزي الموحد قميص بولو الخاص بمدرسة . ارتداء زي موحد KIPP Bridge Charter Schoolيجب على جميع طالب مدرسة  خيارات النقل العام
ا  ويمكن للطالب شراء  KIPPوتوفر المدرسة لكل طالب قطعتين مجانيتين من قميص بولو الخاص بمدرسة . أسود أو بني ا، وحذاء  لكرة المضربكاكي ا، وحزام 

 . قمصان أخرى عند الحاجة

 
 698: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
:4% 

 %:4 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %78 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Lazear 

022 28th Avenue, 94601  |  689-2000 

www.efcps.org/lazear-charter-academy 
 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن

 2102يناير،  28الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
 Education forديرها منظمة هي مدرسة عامة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن في حي فروتفيل، وت Lazear Charter Academyأكاديمية 

Change Public Schoolsو  .Lazear   .هي مدرسة للعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات تدمج األساليب التكنولوجية في العملية التعليمية لرفع مستوى التدريس
)التعليم المعتمد على المشروعات( إلعطاء طالبنا  Project Lead the Way( و)الهندسة في المرحلة االبتدائية Engineering is Elementaryويسعدنا استخدام مناهج 

تر محمول ويستخدم أجهزة المهارات والفرص الالزمة الستغالل معارفهم لحل مشكالت العالم الفعلي.  حيث يحصل كل طالب من طالب المدرسة اإلعدادية على جهاز كمبيو
 علم، وممارسة القراءة، والكتابة، والرياضيات، وعرض تقدمهم في المناهج التعليمية.الكمبيوتر يومًيا للقيام باألبحاث؛ والت

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 كالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أو
 

( وبنطلونات باللون الكاكي.  ويرتدي طالب Lazearقمصاًنا موحدة باللون الكستنائي )تحمل شعار  Lazearيرتدي طالب المرحلة االبتدائية بمدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
( وبنطلونات باللون الكاكي.  يمكن شراء القمصان والسترات Lazearقمصان بولو باللون الفيروزي )تحمل شعار  Lazearالمرحلة اإلعدادية بمدرسة 

.  ويتم توفير الزي الموحد للطالب الذين ليس بمقدورهم تحمل التكاليف المادية لقمصان Family Resource Centerالخاصة بالزي الموحد من مركز 
 الزي الموحد حسب الحاجة.

 المدرسة االبتدائية -م  3:11-0:31 ساعات الدراسة
 المدرسة اإلعدادية -م  3:31 - 0:31

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

، وهي شريك مجتمعي غير هادف Spanish-Speaking Citizens Foundationلما بعد المدرسة مؤسسة  Lazearتقوم على إدارة برنامج مدرسة 
لما بعد المدرسة خدمات التعليم الخاص، واإلثراء األكاديمي،  Lazearللربح يقدم خدمات الدعم للمواطنين والموارد األسرية.  ويوفر برنامج مدرسة 

فال االنتقالية إلى الصف الثامن مؤهلين للحصول على ودروس التقوية األكاديمية، واألنشطة الرياضية، والترفيهية، والفنية.  ويعد كل الطالب من روضة األط
 Cesarم.  باإلضافة إلى ذلك، توفر كل من مكتبة أوكالند في الحي ومكتبة  9:31-3:31خدمات البرنامج، ويتم تقديم خدمات البرنامج يومًيا من الساعة 

Chavez Libraryذين هم في عمر المراحل االبتدائية واإلعدادية.، برامج منتظمة لما بعد المدرسة على مدار العام لألطفال ال 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 نحن نوفر للطالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن برامج لالنغماس المنظم في اإلنجليزية والوافدين الجدد.  

.  ويمكن الوصول Lazear، على ُبعد خمسة مباٍن من مدرسة East 12th Streetو 30th Avenueفي كل من  Fruitvale BARTتوجد محطة  خيارات النقل العام
 .0R، و0، و010، و93، و30، و31أرقام  AC Transitعن طريق خطوط حافالت  Lazearأيًضا إلى مدرسة 

 
 966: إجمالي المسجلين

 :التقييممعلومات 
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

84% 
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي

 %: لآلسيويينالنسبة المئوية 
 %84 النسبة المئوية لالتينيين
 %: النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Lighthouse Community 

222 Hegenberger Road, 94621  |  562-8801 

www.lighthousecharter.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2102يناير،  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
من  Lighthouse، لالستجابة لفجوة اإلنجازات الخاصة بالطالب محدودي الدخل واألطفال الملونين في أوكالند. وقد نما حجم مدرسة 3113عام  Lighthouseتم تأسيس مدرسة 

لثاني عشر ولتتخرج طالًبا في كل الصفوف من روضة األطفال إلى الصف ا 311طالًبا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف السادس في عامها األول، لتخدم اآلن  83خدمة 
هي تأهيل مجموعة سكانية من الطالب للحياة الجامعية والمهنية حسب اختيارهم من خالل تسليحهم  Lighthouseمنها خمس دفعات من الطالب القدامى األوائل. إن مهمة مدرسة 

حفيز الذاتي. وليكون الطالب متعلمين ومؤهلين بشكل كامل للنجاح في القرن الحادي بالمعارف، والمهارات، والمبادئ التي تجعل منهم طالًبا متعلمين مدى الحياة ويتمتعون بالت
لها، وإظهار المسؤولية الشخصية والعشرين، فنحن نؤمن بأن كل طفل يجب أن يحافظ على حب االستطالع تجاه العالم، والسعي بال كلل لتحقيق أهدافهم، وتأسيس المعرفة وتوصي

نتائج  متعاونة مع اآلخرين، وإظهار التناسق في نموهم كمتعلمين. وبصفة خاصة، يتضمن ذلك وضع المبادئ التوجيهية التالية، التي تسهم في تحقيق واالجتماعية، والعمل بصورة
 .Lighthouseلمتعلمي مدرسة 

 
لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق  يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

بالزي الموحد عند الحضور إلى المدرسة بالنسبة للطالب من روضة األطفال حتى الصف الثاني عشر. ويرتدي  Lighthouseيجب أن يلتزم طالب مدرسة  وصف الزي الموحد للمدرسة
. يمكن Lighthouseطالب الصفوف من روضة األطفال حتى الصف الثامن بنطلونات باللون الكاكي مع قميص بلون الغابات األخضر يحمل شعار مدرسة 

 من متاجر التجزئة المحلية. للحصول على معلومات إضافية حول الزي الموحد، يمكنكم االتصال بالمكتب الرئيسي. شراء الزي الموحد عبر اإلنترنت أو

 م. 0:31م يتم صرف الطالب من المدرسة يوم األربعاء الساعة  3:11 -ص  0:31 ساعات الدراسة
ص ليبقوا في منطقة خاضعة لإلشراف قبل بداية اليوم الدراسي. ال يتم تنظيم  3:01بدًءا من الساعة يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة وتركهم في الحرم  برامج ما قبل المدرسة

 أي أنشطة. 

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

يدعم البرنامج التعليم األكاديمي الذي يتم % من طالبنا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر. 01يخدم برنامجنا لما بعد المدرسة حوالي 
-3:31عة تقديمه أثناء ساعات الدراسة مع وجود فرص إثراء إضافية لمساعدة الطالب على االستمتاع بحصص مرحة من اختيارهم. يبدأ البرنامج من السا

 م.  9:31-0:31م يومًيا باستثناء يوم األربعاء؛ حيث يعمل البرنامج من الساعة  9:11

 ال يوجد مات التعليم الخاصخد
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
حيث يتم تقديم حصص لمتحدثي اللغة اإلسبانية للطالب مزدوجي يحصل طالبنا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الرابع على دروس للغة األم. 

 اللغة مع فصل للغة اإلسبانية لطالبنا من غير متحدثي اإلنجليزية. 

 أمام المدرسة مباشرة.  30و 33بالرقمين  AC Transitميالً واحًدا عن الحرم. تقف خطوط نقل  Coliseum BARTتبعد محطة  خيارات النقل العام

 
 977: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

4:% 
 %7: أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %:5 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مستقلةمدرسة 



North Oakland Community 

0111 22nd Street, 94608  |  655-0540 

www.noccs.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2102فبراير،  08الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
( هي مدرسة عامة تخدم الطالب من روضة األطفال إلى الصف الثامن، وهي مخصصة NOCCS) The North Oakland Community Charter Schoolمدرسة 

 لمساعدة األطفال على أن يصبحوا مواطنين مفكرين، وواعين، ومحبين لالستطالع. 
 

الديناميكي الذي يستحث ملكات الطالب على تعميق هي مجتمع تعليمي متنوع ونابض بالحياة يسوده االحترام لتاريخ كل طفل وذكائه. ويعمل األسلوب التعليمي  NOCCSإن مدرسة 
 القدرات الفكرية واالجتماعية لكل طفل لدينا. 

 
 بوضع عشرة مبادئ أساسية تقود مجتمعنا وعمله، وتوفر رؤية نطمح إليها. North Oakland Community Charter Schoolلقد قام مؤسسو مدرسة 

 
 االحترام ألطفالنا وتعليمهم

 التوقعات العالية:
 تكوين مجتمع من المتعلمين يكون مراعًيا للمجتمع من حوله

 تقدير التنوع
 إيجاد روابط مع العالم

 االلتزام بالمساواة
 مساهمات األسر

 االحترام للمدرسين والتدريس
 اإلبداع

 التدريس المعتمد على الفهم
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 ال يوجد وحد للمدرسةوصف الزي الم
 م للصفوف من األول إلى الثالث 3:11 -ص  0:31م لروضة األطفال االنتقالية.  0:31 -ص  0:31 ساعات الدراسة

 م للصفوف من الرابع إلى الخامس 3:01 -ص  0:31
 ص. 0:01ص حتى فتح أبواب المدرسة الساعة  3:31نعم، يوجد برنامج اليوم الممتد ويبدأ الساعة  برامج ما قبل المدرسة

 م يومًيا. 9نعم، يخدم برنامج اليوم الممتد طالب الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثامن حتى الساعة  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
 ال يوجد اللغة اإلنجليزيةالبرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

)كالهما  00، رقم AC Transit Bus Lines F Transbayيمكن الوصول إلى المدرسة عن طريق خطوط حافالت   خيارات النقل العام
بإنزال الركاب على ُبعد ثالثة مباٍن من  13و 33يقوم بإنزال الركاب على ُبعد مبنى واحد من مدرستنا(. تقوم الخطوط أرقام 

 مباٍن عن مدرستنا. MacArthur BART6مدرستنا. تبعد محطة 

 
 667: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
0% 

 %8: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %4: النسبة المئوية لالتينيين
 %58 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %4 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %77 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 مدرسة مستقلة



Oakland Military Institute 

0000 Lusk Street, 94608  |  594-3900 

www.oakmil.org 
2-02 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: قبول الطلبات مستمر
مناهج أكاديمية موسعة  OMIهي أكاديمية للتأهيل للجامعة توفر أساًسا أكاديمًيا قوًيا مدعوًما بثقافة عسكرية مضافة.  توفر أكاديمية  Oakland Military Instituteأكاديمية 

واألجهزة اإللكترونية الفردية للطالب العسكريين.  إننا نوفر برامج  مصممة لتلبية متطلبات الدخول إلى الجامعة. وتعمل مدرستنا على إدخال التكامل التكنولوجي، والشبكات الالسلكية،
م في المستوى ومتابعة األداء. إن دعائمنا شاملة لما قبل المدرسة وما بعدها لتوفير إثراء وتقوية أكاديمية. ونحن نعمل على إيجاد برنامج قيادة مدرسي قوي يؤدي إلى تسهيل التقد

اب شخصية، والتزام، سية هي القيادة، والمواطنة، واللياقة البدنية.  تسهل القيادة البرامج األكاديمية والعسكرية التي يتم دمجها لتخريج بالغين شباب أصحالثالث ونقاط تركيزنا الرئي
ا العسكريين. ويتم دعم اللياقة البدنية بواسطة برنامج األلعاب ورؤية سديدة.  بينما توجه المواطنة تركيزنا على القيم الشخصية من إنكار الذات، والفخر، والنزاهة ليتم غرسها في طالبن

 الرياضية الذي يعزز من مستوى الصحة والتنافسية.
 

مكتب تنسيق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
متاحة. يتكون الزي الموحد للطالب العسكريين في الصف ب  وصف الزي الموحد للمدرسة

من قميص أبيض بأزرار مخفية مع كتافات )المدرسة الثانوية(، 
افات )المدرسة اإلعدادية(، وقميص أسمر بأزرار مخفية مع كت

 وبنطلون أسود، وأحذية سوداء.

 ساعة 0111-ساعة 1011 ساعات الدراسة
 م 3:11-ص 0:11

قادة الشخصية" للطالب  -يسمح برنامج "الدعم العسكري  برامج ما قبل المدرسة
 ص. 9:31العسكريين بالحضور إلى المدرسة الساعة 

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 برنامج التعليم والسالمة لما بعد المدرسة
 الدعم األكاديمي

 اإلدماج وعالج التحدث واللغة خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
ه بالمناهج -االنغماس المنظم في اإلنجليزية   الموجَّ

 ACإلى مدرستنا عن طريق المواصالت العامة )يمكن الوصول  خيارات النقل العام
Transit ومحطة )McArthur BART . 

 
 797: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:0% 
 %:7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %1: النسبة المئوية لآلسيويين
 %85 النسبة المئوية لالتينيين
 %5 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %4 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Oakland Unity Middle 

2100 Brann Street, 94605  |  635-7170 

www.unitymiddle.org 
2-0 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
 Oakland Unity، نفخر بأن نقدم لمجتمع إيست أوكالند مدرسة Unity High Schoolعاًما من النجاح في برنامجنا للمدرسة الثانوية،  03اعتماًدا على صغيرة. آمنة. داعمة. 

Middle School (OUMS اإلعدادية. حيث توفر مدرسة )OUMS صغيرة تضع الطالب وتضع نفسها  مكاًنا مثالًيا ألولياء األمور والطالب الذين يرغبون في االلتحاق بمدرسة
، لدينا التزام بتلبية احتياجات الطالب على مستوى مناسب لهم تماًما. حيث يحصل كل طالب OUMSعلى مستوى توقعات مرتفع مع توفير مستويات عالية من الدعم. وفي مدرسة 

اإلنترنت وممارسة مهارات التفكير النقدي الالزمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين.  على جهاز كمبيوتر محمول شخصي، من جانب المدرسة، للوصول إلى منصات التعليم عبر
فيها الطالب لبعضهم الدعم األكاديمي. إننا  كما يعد جميع الطالب أيًضا جزًءا من مجلس استشاري، وهو مجموعة صغيرة تلتقي مرتين يومًيا لبناء المهارات االجتماعية العاطفية ويوفر

اليوم، يعمل طالبنا بصورة ى إبقاء طالبنا على مستوى معايير مرتفع من حيث السلوك والتصرف لمساعدتهم على التركيز على الجامعة من اليوم األول. وفي كل فترة من نحافظ عل
 متواصلة على المهارات والعادات الالزمة للنجاح عندما يصلون إلى هدفهم فيما يخص الجامعة.

 
قبل مكتب تنسيق ر الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال ييجب على أولياء األمو

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

يجب أن تكون األحذية . تكون البنطلونات باللون األسود أو الكاكي. يرتدي طالبنا قمصان ا بنصف كم باللون األبيض، أو األسود، أو األصفر أو قمصان ا بياقات وصف الزي الموحد للمدرسة
 .إضافية للشراء تتوفر قمصان وسترات.  يحصل كل طالب على قميص مجاني عند االلتحاق بالمدرسة. باللون األسود، أو األبيض، أو األصفر فقط

 م 51:4 -ص  5178 ساعات الدراسة
م كل يوم  4م والرعاية ما بعد المدرسة حتى الساعة  8154يملك طالب الصفوف السادس، والسابع، والثامن الخيار لاللتحاق ببرامج ما بعد المدرسة حتى الساعة  برامج ما قبل المدرسة

 .م 4م وتنتهي الرعاية ما بعد المدرسة الساعة  5154هي برنامج ما بعد المدرسة الساعة في يوم األربعاء، ينت. باستثناء يوم األربعاء

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 .يملك طالبنا وصوال  إلى فصول الموارد، والتضمين، وعالج التحدث واللغة

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

برامج تعلم البرامج متعددة اللغات / 
 اللغة اإلنجليزية

،85L، 08، 104 خارج المدرسة مباشرة ، ويخدم خطوط الحافالت أرقام Eastmont Transit Centerيقع مركز   57،  73،  657،  805،  NL،  840،  
NX3،  NXC. 

يجب أن تكون األحذية . تكون البنطلونات باللون األسود أو الكاكي. بياقاتيرتدي طالبنا قمصان ا بنصف كم باللون األبيض، أو األسود، أو األصفر أو قمصان ا  خيارات النقل العام
 .تتوفر قمصان وسترات إضافية للشراء.  يحصل كل طالب على قميص مجاني عند االلتحاق بالمدرسة. باللون األسود، أو األبيض، أو األصفر فقط

 
 



 مدرسة مستقلة
Oakland School for the Arts (OSA) 

501 00th Street, 94612  |  873-8800 

www.oakarts.org 
2-02 

فبراير  00يناير، والثاني يوم  20ديسمبر الختبار  00الموعد النهائي لتقديم الطلبات: الموعد األول يوم الجمعة، 
 مارس. 5الختبار 
منهج أكاديمي شامل، بما يوفر للطالب فرصة فريدة للتعلم، واالبتكار، للفنون على إحداث توازن بين برنامج شامل للفنون و Oakland School for the Artsتعمل مدرسة 

للفنون والجوانب األكاديمية على ترسيخ االنضباط والثقة في نفوس الطالب، وإعداد الطالب الشباب بفعالية ليحققوا ذاتهم في مجاالت  OSAوالتعبير، والنمو الشخصي. وتعمل برامج 
  الفنون وخارجها.

 
فلهم. ال يقبل مكتب تنسيق لياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طيجب على أو

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 ال يوجد زي موحد للمدرسةوصف الزي الموحد 
 1المدرسة اإلعدادية ساعات الدراسة

 م 7184:-ص 51:4 -اإلثنين 
 م 71:4:-ص 51:4 -الجمعة  -الثالثاء 

 1المدرسة الثانوية
 م 7184:-ص 51:8 -اإلثنين 
 م 01:8-ص 51:8 -الجمعة  -الثالثاء 

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

المساعدة في الواجبات /توفر المدرسة مركز مساعدة للتعلم
المنزلية في أيام االنصراف المبكر؛ يوم اإلثنين حتى الساعة 

 .8154الخميس حتى الساعة  -وأيام الثالثاء  5154

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

المخرج .  8th street:من المدرسة هي  BARTأقرب محطة  النقل العامخيارات 
يصل العديد من خطوط .  على الجانب اآلخر من المدرسة مباشرة  

إلى المدرسة؛ حيث تقع المدرسة في وسط  AC Transitحافالت 
 .حي الجزء األعلى من المدينة

 
 696: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

:% 
 %:7 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %0: النسبة المئوية لالتينيين
 %07 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8: النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Urban Montessori 

5020 Brann Street, 94619  |  842-1181 

www.urbanmontessori.org 
 من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
وتخطط المدرسة لتوسيع نطاق هي مدرسة عامة مستقلة تخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية حتى الصف الخامس.  Urban Montessori Charter Schoolمدرسة 

لجميع األطفال المقيمين في والية كاليفورنيا. خدمتها ليشمل الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثامن عبر السنوات الثالث القادمة. تقع المدرسة في أوكالند وهي مفتوحة 
قتصادي، والعرقي، والثقافي نظًرا ألننا نؤمن بأن جميع األطفال يتعلمون معلومات حول خلفيات ومناظير مختلفة اال -وتخدم المدرسة مجتمع أطفال متنوًعا على المستوى االجتماعي 

 من خالل الحياة والعمل مع أشخاص من هذه الخلفيات والمناظير.
 

ة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشر
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات. متاحة وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 5 -ص  51:8 ساعات الدراسة
 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 الصف الخامس -من روضة األطفال االنتقالية 
 م 4-5اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة 

 م 4 - 7154:األربعاء 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اإلنجليزيةاللغة 

 .توفر المدرسة تدريس اللغة اإلسبانية للصفين الرابع والخامس

 .Seminaryو Macarthurمسارات حافالت  خيارات النقل العام

 
 669: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
74% 

 %8: النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %5 النسبة المئوية لآلسيويين
 %78 النسبة المئوية لالتينيين
 %50 النسبة المئوية للبيض
 %: النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %: النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %: %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %5 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Yu Ming 

0102 Alcatraz Avenue, 94608  |  452-2063 

www.yumingschool.org 
 من روضة األطفال إلى الصف الثامن

 2102فبراير،  20الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
ة. فرصة فريدة لألطفال في منطقة باي أريا ليصبحوا ثنائيي اللغة في اللغة الصينية المندرينية واإلنجليزية في بيئة تعليم اجتماعية داعم Yu Ming Charter Schoolتوفر مدرسة 

ليدية؛ الرياضيات، والعلوم، والدراسات االجتماعية، تقحيث توفر المدرسة تعليًما أكاديمًيا دقيًقا وشامالً باستخدام نموذج االنغماس المزدوج ثنائي االتجاه. ويتعلم الطالب جميع المواد ال
نهم ذلك من اكتساب الكفاءة في اللغتين مًعا.  والتاريخ؛ باللغتين. ويمكِّ

 
 تكون عقول األطفال مستعدة لتعلم اللغة ويعد االنغماس أفضل طريقة لألطفال الكتساب لغة ثانية.•  
 على النمو بطريقة تحسن من قدرتهم على حل المشكالت والتفكير بإبداع. يساعد تعلم اللغات في عمر مبكر عقول األطفال•  
 يسجل الطالب ثنائيو اللغة معدالت نقاط أعلى في االختبارات الشفهية واختبارات الرياضيات.•  
 يعطي التحدث بلغة ثانية بطالقة ميزة تنافسية لألطفال في الجامعة أو العمل.•  
 

 ؟Yu Mingحول مدرسة  ما الذي ينبغي معرفته أيًضا
 نحن ال نهتم فقط باالنغماس اللغوي.

 
 لدينا برنامج تعليمي واسع النطاق يشمل فرًصا تعليمية عملية ومخصصة، باإلضافة إلى العديد من الرحالت الميدانية المثيرة.•  
 زة من خالل موظفين مدربين وخبراء.توفر المدرسة فصوالً رائعة إلثراء المهارات، مثل الفنون والموسيقى، وخدمات دعم ممتا•  
 ألمور على مدار العام.لدينا مجموعة من أولياء األمور الداعمين والمساهمين الذين يشاركون في بناء المجتمع من خالل استضافة الفعاليات وفرص تعليم أولياء ا•  
 

 عالمي.نحن فريق مخصص للعمل في شراكة مع طالبنا وأسرهم لتوفير تعليم على مستوى 
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
 رداء سفلي باللون األزرق الداكن )بنطلون، تنورة، فستان بحماالت؛ سراويل منسوجة ُيسمح بها في األيام الحارة( الزي الموحد للمدرسةوصف 

 Yu Mingقمصان بأزرار مخفية أو قمصان بولو تحمل شعار مدرسة 
اب يحمل شعار مدرسة   باللون العنابي Yu Mingكنزة، أو صديري، أو رداء خارجي بسحَّ

 أحذية داكنة
 جوارب حتى الركبة، أو جوارب كاحل، أو جوارب ضيقة باللون األبيض، أو الكريمي، أو العنابي، أو األزرق الداكن

 م 3ص إلى  0:01من روضة األطفال إلى الصف الثاني؛  ساعات الدراسة
 م 3:01ص إلى  0:01من الصف الثالث إلى الصف الخامس؛ 

 ص كل يوم. 0:11ص إلى  3:11نعم، من  قبل المدرسةبرامج ما 
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
في كل األيام الدراسية من وقت االنصراف حتى الساعة  YMCAبرنامًجا لما بعد المدرسة من خالل مركز  Yu Ming Charter Schoolتوفر مدرسة 

 الطالب من روضة األطفال حتى الصف الخامس، وبه دعم لطالب برنامج الغذاء المجاني والمخفض.م يومًيا. والمركز مفتوح لجميع  9

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 هي برنامج لالنغماس بالصينية. Yu Ming Charter Schoolمدرسة 

 013، و33M، و33Rأرقام  AC Transitخطوط حافالت  خيارات النقل العام
 للوصول إلى المدرسة أو المغادرة منها. BART: يوجد العديد من الخيارات الستخدام BARTقطارات 

  
 

 666: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
:4% 

 %0 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %00 النسبة المئوية لآلسيويين
 %8 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %4 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %4 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %51 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 
 



 مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

 من الصف التاسع وحتى التخرج
 

CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
1068 MacArthur Boulevard, 94605 
 6728-036: فاكس 8600-036: هاتف

 
COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  

8366 00th Avenue, 94621 
 3786-036: فاكس 3768-036: هاتف

 
FREMONT HIGH SCHOOL 

6086 Foothill Boulevard, 94601 
 7681-636: فاكس 2722-636: هاتف

 
LIFE ACADEMY (6-12) 

7868 32th Avenue, 94601 
 6713-236: فاكس 6717-236: هاتف

 
MADISON PARK UPPER CAMPUS 

(MADISON 6-8, 9-10) 
666 Capistrano Drive, 94603 
 7266-030: فاكس 7268-030: هاتف

 
MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 

7062 Myrtle Street, 94607 
 3260-126: فاكس 1062-723: هاتف

 
METWEST 

8866 Third Avenue, 94606 
 2663-628: فاكس 2667-628: هاتف

 
OAKLAND HIGH 

8673 MacArthur Boulevard, 94610 
 3022-126: فاكس 3020-126: هاتف

 
OAKLAND INTERNATIONAL HIGH 

6278 Webster Street, 94609 
 6767-262: فاكس 6712-262: هاتف

 
OAKLAND TECHNICAL 

6328 Broadway, 94611 
 2671-626: فاكس 2666-626: هاتف

 
SKYLINE 

87726 Skyline Boulevard, 94619 
 2760-617: فاكس 2866-617: هاتف

STREET ACADEMY 
682 76th Street, 94609 
 3033-126: فاكس 3033-126: هاتف
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1068 MacArthur Boulevard, 94605  |  639-1466 
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( ] كاسلمونت الثانوية[ على إعداد كوادر من القادة المؤهلين لقيادة التغيرات المجتمعية في مجتمعاتهم وعلى النطاق األكبر. CHS) Castlemont High Schoolستعمل مدرسة 
دية، فضالً عن جعلها استدامة اقتصا ونحن نؤمن بأن التعليم ضروري إليجاد مجتمع يتسم بالعدالة، واإلنصاف، والديمقراطية التي تجعل من المجتمعات بيئات آمنة، وصحية، وذات
عشر، جزًءا من تحالف يدعم أطفال شرق أماكن جميلة ومرغوبة للعيش بها. وتعد مدرسة كاسلمونت، التي تقع داخل حرم يخدم الطالب من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني 

قوم شبابنا بممارسة وتنمية المهارات، وقوة الفعل، والعقلية الصحيحة الالزمة لتطوير أوضاعهم أوكالند من المهد إلى الحياة المهنية. وجنًبا إلى جنب مع شركائنا المجتمعيين، ي
لحياة. ستقوم مدرسة وأوضاع مجتمعاتهم بصورة إيجابية. حيث يؤدي اكتساب المعرفة وحب الذات، واألسرة، والمجتمع إلى أن يصبح الشباب رحماء ومتعاونين مدى ا

Castlemont High School ،ر للعمل على التي تؤمن إيماًنا راسًخا بالقيم األساسية المتمثلة في التعاطف، والطموح، والدعم، والثقة، والمشاركة، مع المنظمات المجتمعية واألس
رات في تطوير اللغة اإلنجليزية ومجموعة دو Castlemontتحقيق هدف تخريج جميع الطالب وهم مؤهلون ومستعدون للنجاح في الحياة الجامعية، والمهنية، والمجتمعية. كما تقدم 

والقيادة، والدراسات الثقافية، والصحة العامة،  أخرى متنوعة من الدورات التدريبية االختيارية والثرية بالمهارة والمعرفة في الفنون البصرية، وفنون األداء، وفنون الوسائط الرقمية،
برنامًجا أكاديمًيا قوًيا يعد بمثابة جسر انتقال من المرحلة اإلعدادية إلى المرحلة الثانوية. سيعكف  Castlemontلتاسع، تقدم والتصميم الحضري المستدام. وبالنسبة لطالب الصف ا

للنجاح في المدرسة ز" في الصف التاسع، بما في ذلك الدراسات العرقية والبيئة الحضرية، وإعدادهم -دورات تدريبية "أ 4على إكمال  Castlemontطالب الصف التاسع بمدرسة 
أيًضا للطالب خدمات متكاملة من خالل نموذج المدرسة المجتمعية متكاملة الخدمات، بما يضمن أن يكون جميع الطالب آمنين، وأصحاء،  Castlemontالثانوية. كما توفر مدرسة 

 ومشاركين.
 

 الثانوية )من الصف التاسع إلى الثاني عشر( Castlemontأكاديمية التصميم العمراني المستدام في مدرسة 
 1| كود الخيارات  168كود الموقع 

الجامعية، ولخوض غمار المسار الوظيفي تقوم "أكاديمية التصميم العمراني المستدام" بتأهيل الطالب من خالل بيئة تعليمية داعمة، وقوية، وجذابة لتخريج طالب جاهزين للمرحلة 
يكتسب الطالب من خالل الدورات األكاديمية المعرفة والفهم باألنظمة البيئية والبشرية التي تؤثر بشكل كبير على   ين وقادة يبدعون لنا عالًما مستداًما وعادالً.والحياة، ولتخريج مصمم

ني مع التركيز على األعمال الزراعية، والعلوم الزراعية، والغابات، حيواتنا. تقوم األكاديمية بتأهيل الطالب للقطاع الزراعي وقطاع الموارد الطبيعية من خالل منظور التصميم العمرا
ثها صناعة المواد الغذائية على استهالك الطاقة والموارد الطبيعية، وزراعة البساتين. يتعرف الطالب على الفرق بين الُنظم الغذائية المحلية واألخرى التقليدية، والتأثيرات التي تحد

ثانوية شاملة.  ى كيفية تصميم ُنظم غذائية حضرية أكثر كفاءة وصحة لألشخاص، وللمجتمعات، وللكوكب ككل. إنها أكاديمية الشراكة بكاليفورنيا ضمن مدرسةوالنفايات، باإلضافة إل
وكالة إعادة تنمية المجتمع بمدينة أوكالند، ، ومكتب عمدة مدينة أوكالند، وBe A Mentorتعتمد مشاركة الطالب في األكاديمية على مدى اهتمامه. شركاء المجتمع ومستشاروه: 

المجتمعية، والمبادرات المستدامة لقطاع أوكالند للمدارس الموحدة، وحديقة  Merritt، ومعهد التصميم المستدام لالقتصاد والتعليم والبيئة، وكلية East Bay Green Corridorو
، ومشروع الحد من نفايات المدارس، ومركز المدينة والمدارس الموجودة في Stopwaste.org، وموقع People United for a Better Oaklandحيوان مدينة أوكالند، و

  .Youth Uprisingجامعة كاليفورنيا ببيركلي، و
 

 (21-9الصف ) Castlemont High Schoolالصحة العامة في مدرسة 
 1كود الخيارات |  102كود الموقع 

حيث يقوم الطالب . للصحة العامة الطالب على النمو ليصبحوا مهنيين صحيين قادرين على حل المشكالت التي تواجهها مجتمعاتهم Castlemontيساعد مسار الصحة العامة بمدرسة 
مر المتوقع لمجتمع إيست سط العفي مسار الصحة العامة على استكشاف وتطوير حلول للمشكالت الصحية التي تؤثر على جودة الحياة، ووسائل كسب العيش، والصحة العامة، ومتو

تأثير الضغوط والعنف، وإساءة ومن خالل أعمال األبحاث المرتكزة على المجتمع، يتناول الطالب موضوعات مثل التغذية، والرعاية الصحية، والوصول إلى الغذاء الطازج، و. أوكالند
دأ الطالب في مسار الصحة العامة دورات تدريبية جامعية تضعهم على مسار المهن الصحية، مثل علم ، يبCastlemontوأثناء الدراسة في مدرسة . استخدام المواد، والسموم البيئية

الرعاية /وتوجد فرصة للطالب إلتمام فترة تدريب مع أحد شركاء الصناعة في الصحة العامة. األوبئة، واإلدارة الصحية، والخدمات اإلنسانية والتغذية، باإلضافة إلى مجاالت أخرى
 .ة والحصول على دعم لالنتقال إلى الجامعة أو الحصول على شهادات اعتماد تقودهم إلى الحصول على وظائف تكفي معيشة األسرةالصحي

  
 



 
 ال يوجد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 3:32-ص  1:36 ساعات الدراسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
، وهي الوكالة الرئيسية لبرنامج Youth UpRisingتوفر وكالة 

لما بعد المدرسة، مجموعة من البرامج  Castlemontمدرسة 
، بما في ذلك التدريب الوظيفي Castlemontلطالب 

والتوظيف، والتأهيل للجامعة، واالستكشاف المهني، والصحة 
العقلية وإدارة الحاالت، والفنون، والرقص والموسيقى، وتنمية 

 .مهارات القيادة

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 فصول تقوية اللغة اإلنجليزية

 .مدرستنا 22رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 %200: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 505: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

71% 
 %36 من أصل أفريقيالنسبة المئوية لألمريكيين 

 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %26 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %0 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Coliseum College Prep Academy 
8196 00th Avenue, 94621  |  639-3201 

www.coliseumcollegeprep.org 
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Coliseum College Prep Academy (CCPA .هي مدرسة صغيرة تخدم الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر في حرم "هافنسكورت" في إيست أوكالند )
ونسعى جاهدين إلنشاء ثقافة . Coliseumيتمثل التزامنا األساسي في خدمة الطالب القادمين من المجتمع المحيط من خالل توفير خيار عالي الجودة للمدرسة الثانوية في محيط 

كاديمي وبرامج ابآباء التي تهدف إلى المشاركة، االنتقال إلى الكلية بدًءا من المدرسة اإلعدادية التي ُتقر بأهمية المهمة المنوطة بها. نحن ندمج في عملنا بين استخدام برنامجنا األ
سام، لكل منها هدف واضح وبنية متطابقة لدعم هذا الهدف. يهدف القسم األول )للصفين السادس والسابع( إلى تحقيق األكاديمي إلى ثالثة أق CCPAوالدعم، والتعليم. وينقسم برنامج 

سم األول والرياضيات، يرتبط طالب الق نمو أكاديمي سريع. ولتحقيق هدفنا الذي يتمثل في وصول كل طالب إلى المستوى المطلوب عند الدخول إلى الصف الثامن في اللغة اإلنجليزية
ف. يمثل القسم الثاني لدينا )من الصف بنفس المدرسين لمدة عامين لبناء عالقات هادفة وكذلك للمشاركة في يوم إلزامي ممتد حتى الساعة الخامسة مساًء لتحصيل دعم أكاديمي مكث

ز  -ا بمادة الجبر في الصف الثامن، يستهدف طالب القسم الثاني لدينا إكمال معظم متطلبات أ الثامن إلى العاشر( هيكل المدرسة الثانوية التقليدية، مع التأكيد على اإلعداد للكلية. بدءً 
)الصف الحادي عشر والثاني عشر( في برنامج  خالل هذه الفترة. يتم أيًضا تقديم تدخل مكثف للطالب في مادة الرياضيات واللغة أثناء اليوم الدراسي. يشارك طالب القسم الثالث لدينا

"Make the Road أو في المدارس " في جدول مواعيد معدل لنصف يوم. كما أن لديهم خيار الحصول على الدورات التدريبية المؤهلة لالنتقال إلى الجامعة في مدارس إعدادية
 المشاركة في تدريب مهني. 

 

 Coliseum College Prepمسار العدالة االجتماعية في مدرسة 
 18خيارات |  كود ال  111كود الموقع 

ة لهذه ( لطالب المدرسة الثانوية الفرصة لتحديد المشكالت الموجودة في مجتمعهم والمشاركة في أعمال التأييد والتنظيم لحمالت لوضع حلول مجديSJSيوفر برنامج العدالة االنتقالية )
، ومؤيدين للسياسات العامة، وواضعين لالستراتيجيات القانونية متمكنين من أساليب كمنظمين اجتماعيين أصحاب مهارات SJSالمشكالت االجتماعية. ويتطور الطالب في برنامج 

كثر مالءمة للمشكلة محل النظر. ومن خالل متعددة لخلق تغيرات مجتمعية. ويتعلم الطالب كيف يقومون استراتيجًيا باختيار األسلوب المناسب للتأييد والتنظيم الذي يؤمنون بأنه األ
ملين بالخدمة العامة. العملي، وزماالت الحمالت، وبرامج التدريب، وفصول الجامعة المتوازية، سيتمكن الطالب من تكوين عالقات مهنية مع مجموعة واسعة من العادورات التدريب 

 اتيجية حملة تعتمد على نظرية التغيير المفصلة.وفي سنة التخرج، ُيظهر طالب برنامج العدالة االجتماعية تمكنهم من مهارات التنظيم والتأييد من خالل وضع وتنفيذ استر
 

 )من الصف التاسع إلى الحادي عشر( Coliseum College Prepللتجارة واألعمال في  BUILDأكاديمية 
 11|  كود الخيارات   111كود الموقع 

يشارك الطالب في هذا المسار في فصلين دراسيين لألعمال التجارية لمدة عامين. في الصف التاسع، . BUILDتم تطوير مسار التجارة واألعمال من خالل تكوين شراكة مع برنامج 
عاًما في تطوير األعمال، وكتابة خطط األعمال، والمشاركة في العديد من العروض التقديمية لعرض الممارسات استعداًدا لمسابقة  BUILDيقضي الطالب المشاركون في برنامج 

اية لألعمال ببيركلي. كل هذا من أجل تأهيل الطالب في سنتهم الثانية لطرح أعمالهم ألصحاب رؤوس األموال المستثمرين للتمويل الفعلي والبد HAASية بمدرسة العرض الرئيس
نيع، واالقتصاد، والمبيعات، والسياسة. يعمل الصف منصبة على إدارة أعمالهم، والتص E2الناجحة إلدارة أعمالهم. يحصل الطالب في الصف العاشر على دورة تدريبية في األعمال 

E2  عليها في الصف الحادي عشر. أيًضا على تأهيل الطالب للدخول والمشاركة بشكل فعال في كل من األعمال التي تركز على التدريب وأخذ دورات في كلية مجتمعية، سيحصلون
 ثالث ساعات إضافية من التوجيه والعمل بشكل مباشر مع معلمي المجتمع من قطاعات األعمال المختلفة. وخالل هذين العامين، يشارك الطالب في قسم ليلي حيث يتلقون



 
 

قمصان ( الصفان السادس والسابع)يرتدي طالب القسم األول  وصف الزي الموحد للمدرسة
يرتدي طالب القسم الثاني . بولو خضراء وبنطلونات كاكية اللون

قمصان بولو خضراء ( رمن الصف الثامن حتى العاش)
الصفان )يرتدي طالب القسم الثالث . وبنطلونات كاكية اللون

قمصان بولو خضراء وبنطلونات ( الحادي عشر والثاني عشر
تتوفر قمصان الزي الموحد البولو والكنزات للشراء . كاكية اللون

دوالًرا والكنزات  82تكلفة القمصان البولو . من خالل المدرسة
 .دوالًرا 72

 .تختلف ساعات الدراسة حسب القسم ساعات الدراسة
ص  2:36يمكن اصطحاب الطالب إلى المدرسة بدايةً من الساعة  برامج ما قبل المدرسة

يتم تقديم اإلفطار يوميًا من . ويتم تشجيعهم على تناول اإلفطار
 .ص 2:26ص حتى  2:36

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

يتم تضمين برنامج ما بعد المدرسة ضمن البرنامج اليومي . نعم
وتتوفر برامج ما . للطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن

بعد المدرسة للطالب في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر من 
 .م 2:36م إلى  3الساعة 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 
 اللغة اإلنجليزية

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

 62، و8R، و8أرقام  AC Transitتخدم خطوط الحافالت  خيارات النقل العام
 .مدرستنا" كولسيوم بارت"ومحطة 

 
 %51: معدل قبول الخيار األول

 %10: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 674: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

30% 
 %87 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل

 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %10 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Fremont High School 
0086 Foothill Boulevard, 94601  |  434-5257 

www.ousd.k12.ca.us/fremont 
 0|  كود الخيارات   161كود الموقع 

9-81 

عوا بحياة فكرية ثرية نظاًما تعليميًا دقيقًا لهيئة طالبية متنوعة؛ بحيث يُغرس في الطالب روح اإلبداع، والتفكير، النقدي والمهارات التكنولوجية كي يستمت Fremontتوفر مدرسة 
التفكير المعتمد على التصميم، والتعليم المعتمد على ويتمكن الطالب من تنمية مهاراتهم من خالل مسارات مرنة، و. ويكونوا مستعدين للحياة الجامعية والمهنية حسب اختيارهم

 .المشروعات، وأسلوب تدريس األقران، وفرص القيادة

Engineering and Architectural Design at Fremont High School 
Site Code 302  |  Options Code 5 

.  ، نشدد على األكاديميين التقليديين في ظل جهودنا المضنية لتأهيل طالبنا للمرحلة الجامعية(CPAA)عمارية في أكاديمية التأهيل للكلية والهندسة الم: التصميم الهندسي والمعماري
نا على بناء ونحن نؤمن بقدرت.  صفوف تصميم الهندسة المعمارية والبناء التي توفر فرًصا للطالب لتصميم المشروعات اإلبداعية CPAAفباإلضافة إلى المواد األساسية التقليدية، توفر 

يمكن للطالب خريجي األكاديمية متابعة برامج التدريب المهني على مستوى الكليات المجتمعية والدورات .  مستقبلنا بأيدينا من خالل بناء عالقات قوية وعن طريق تشجيع بناء المجتمع
إنها أكاديمية الشراكة في جميع المدارس . منصب تدريبي فني باالستعانة بقدرات الحياة المهنيةالتعليمية بعد الثانوية في مجاالت ذات صلة أو االنضمام مباشرةً للقوى العاملة في 

، Sheet Metal Workers Local 104، وTradeswomen Inc، وEast Bay Municipal Utilities District، وCrucible: شركاء المجتمع ومستشاروه. بكاليفورنيا
 .Unity Councilو، Carpenters Local Union 2236و
  

Digital Media and Technology at Fremont High School 
Site Code 302  |  Options Code 6 

إن . الثانوية هي برنامج تعليم فني مهني يركز على التمكن والبراعة في اإلعالم والتكنولوجيا Fremont High Schoolأكاديمية اإلعالم في مدرسة : اإلعالم الرقمي والتكنولوجيا
 .جتمعيالمحرك األساسي لعمل األكاديمية هو اإليمان الراسخ بأن جميع الشباب يجب أن يحصلوا على المعرفة، والمهارات، والفرصة إلحداث تغيير م

لمهنيين، د الطالب للمشاركة الناجحة في الجامعة، والحياة المهنية، والحياة المجتمعية من خالل إيجاد شراكات داعمة بين الطالب، والموظفين، واإن الهدف من أكاديمية اإلعالم هو إعدا
من خالل تطوير المهارات الالزمة للقيام . طلقةإن األكاديمية ملتزمة بأن توفر للطالب الفرص الالزمة الختبار تجاربهم الحياتية بصورة عميقة وتحويلها بصورة م. والهيئة الطالبية

 .بتحليل نقدي للمجتمع وللذات، سيكون الطالب قادرين على التعبير عن وجهات نظرهم من خالل المنصات اإلعالمية والتكنولوجيا الجديدة
،YMCA: شركاء المجتمع والمستشارون  Whatdoyouwant2be.org،  Eye of the Tiger،  Mills College،  Alameda Newspaper Group،  Howard Ruffner 

Photography،  Fox-KTVU،  KECG Public Radio،  Yaccos. com،  Writer’s Coach Connection،  Youth Radio. 
  

 Fremont High Schoolالدراسات العالمية والخدمة العامة في مدرسة 
 7كود الخيارات |    101كود الموقع 

إلى توفير الفرصة لكل طالب في أوكالند للمشاركة والنجاح في األسس األكاديمية  Mandela Law & Public Service Academyتسعى أكاديمية : ة العامةالدراسات العالمية والخدم
ويصبح طالب أكاديمية . رات التعلم المعتمدة على العملوالعملية للقانون والخدمة العامة من خالل المشاركة المتسقة مع األنظمة األكاديمية الدقيقة، واحترام وجهات النظر المتنوعة، وخب

Mandela ة الجامعية، والمهنية، نشطين، وواضحي الرؤية، ومتعاطفين، وأصحاب مهارة في التفكير النقدي لمواجهة عدم العدالة والنجاح في المستقبل حسب اختيارهم في الحيا
 .والمجتمعية

  



 
 م 3:82-ص 1:82 ساعات الدراسة

ما بعد المدرسة داخل المدرسة  برامج
 أو بالقرب منها

بتوفر العديد من  Alternatives in Actionتتميز منظمة 
. م، جميع الصفوف 0:66-3:82. البرامج األكاديمية واإلثرائية

 .يتم دائًما تقديم العشاء في حالة بقاء الطالب بعد المدرسة

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

برامج تعلم / متعددة اللغات البرامج 
 اللغة اإلنجليزية

 القادمون الجدد

، 62، و66، و86، و8أرقام  AC Transitتعمل خطوط حافالت  خيارات النقل العام
 .في نطاق ربع ميل من المدرسة 166، و168، و061، و068و

  .مسافة ميل واحد عن المدرسة Fruitvale BARTتبعد محطة 
 %200: ولمعدل قبول الخيار األ

 %200: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 122: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

63% 
 %70 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %المئوية للفيلبينيين النسبة 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



Life Academy 
1868 16th Avenue, 94601  |  534-0282 

www.lifeacademyhighschool.org 
 86|  كود الخيارات   116كود الموقع 

0-81 

 Life Academyطالب من خلفيات متنوعة في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر. وتوفر أكاديمية  400، 1002، التي تم تأسيسها عام Life Academyتخدم أكاديمية 
لة من ال الصحة، ونلتزم بتوفير تجارب تعليمية أصيلطالبها تعليًما أكاديمًيا دقيًقا يركز على الصحة والعلوم البيولوجية. إننا نهدف إلى إعداد الطالب ليصبحوا محترفين مستقبالً في مج

، يشارك جميع طالب Life Academyمية خالل التعليم المعتمد على المشروعات، والرحالت الميدانية، وبرامج التدريب المهني الممتدة والتي تركز على الصحة والعلوم.  في أكادي
ذا كانت لديك رغبة في دراسة العلوم وتفكر في العمل في المجال الطبي يوًما الصفوف الثامن، والحادي عشر، والثاني عشر في تدريب مهني يركز على الصحة والعلوم البيولوجية.  إ

 هي المدرسة المثالية بالنسبة لك! Life Academyما، فإن أكاديمية 

 
قمصاًنا أو سترات  Life Academyيرتدي طالب أكاديمية  وصف الزي الموحد للمدرسة

ن شراء بغطاء رأس.  ألوان المدرسة هي األزرق واألسود. يمك
 الزي الموحد من مكتب المدرسة.

 م. 0::: -ص  5:28ساعات الدراسة االعتيادية هي من  ساعات الدراسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 Life Academyيتم تنسيق برنامج اليوم الممتد في أكاديمية 
.  تحصل Alternatives in Actionمن خالل منظمة 

 -م  0:::على فصول أكاديمية وإثرائية من  5-6الصفوف 
 م.   6:00

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 

 اللغة اإلنجليزية
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

، 3:، و12، و10، و2أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 ومحطة "فروتفيل بارت" مدرستنا. 84، و40و

 
 

 %57: معدل قبول الخيار األول

 %1: معدل قبول الخيار األول

 غير متوفر: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 غير متوفر: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 612: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

36% 
 %1 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %0 النسبة المئوية لآلسيويين
 %13 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 
Madison Park Upper Campus 



066 Capistrano Drive, 94603  |  636-2701 
www.ousd.k12.ca.us/madison 

 01|  كود الخيارات   186كود الموقع 
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هي توفير تعليم دقيق، ومتكامل الخدمات، ويعمل على استثارة الفكر لجميع الطالب بما يمكنهم من أن يصبحوا  Madison Park Business and Arts Academyإن مهمة أكاديمية 
الند إننا نعمل على استنفار قدرات كل طالب من طالبنا من خالل توفير فرص فريدة في قطاع أوك. مواطنين منتجين ومسؤولين، باإلضافة إلى النجاح في الحياة الجامعية وما بعدها

تشمل )باإلضافة إلى مجموعة ثرية من الدورات التدريبية للمستوى المتقدم . حيث يحصل كل طالب على جهاز كمبيوتر محمول لالستخدام في المدرسة وفي المنزل. للمدارس الموحدة
، تعمل أكاديمية (الواليات المتحدة، والدورات التدريبية للمستوى المتقدم في الفيزياءالدورات التدريبية للمستوى المتقدم للغة اإلنجليزية، والدورات التدريبية للمستوى المتقدم لتاريخ 

MPA صول على ساعات معتمدة على مع كليات مجتمع بيرالتا كي توفر للطالب دورات تدريبية جامعية يتم تدريسها داخل الحرم بواسطة أساتذة جامعيين، بما يسمح للطالب بالح
، يتوفر للطالب وصول لفريق جامعي استشاري يوفر مشورة فردية 88-6الثانوية، التي تقدم خدمات حاليًا لطالب الصفوف  MPAفي مدرسة . ة والجامعةمستوى المدرسة الثانوي

ومن خالل . ية تشمل مواصلة التعليممخصصة، بما يضمن محافظة الطالب على المسار الصحيح بعد التخرج من المدرسة الثانوية وأن تكون لدى كل طالب خطة لمرحلة ما بعد الثانو
تظهر في معدالت نقاط  MPAإن الدقة األكاديمية لمدرسة . الفريق االستشاري الجامعي، يتصل الطالب بمجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك البرامج الصيفية والتدريب المهني

فلدينا أيًضا . MPAوعلى الرغم من ذلك، فتلك ليست الصورة الكاملة لكل ما تقدمه مدرسة . ط السائد في القطاعاختبارات الوالية والقراءة، التي تكون أعلى بصورة ملحوظة من المتوس
وخدمات ويضمن وجود كل من مركز اآلباء، والعيادة الصحية في الموقع، .  برنامج رياضي يتضمن حاليًا الكرة الطائرة، وكرة القدم األمريكية، وكرة السلة، والمضمار، وكرة القدم

 .استشارات الصحة العقلية أن يتمتع طالبنا وأسرهم بالصحة التي تمكنهم من النجاح
  

 Madison Parkاألكاديمية المالية في 
 00|  كود الخيارات   186كود الموقع 
ية، واألعمال الحرة، والفنون الرقمية لتقديم مناهج دراسية تغطي لألعمال التجارية والفنون على ربط طالب المدرسة الثانوية بعالم الخدمات المال Madison Parkتعمل أكاديمية 

 مجاالت الخدمات المصرفية واالئتمانية، والتخطيط المالي، والتمويل العالمي، واألوراق المالية، والمحاسبة.

 Madison Parkأكاديمية التكنولوجيا والفنون الرقمية في 
 06| كود الخيارات  186كود الموقع 

واإلدارة، والشبكات الرقمية، وغيرها أكاديمية تكنولوجيا المعلومات بإعداد الطالب للحصول على فرص عمل في البرمجة، وإدارة قواعد البيانات، وتصميم المواقع اإللكترونية، تقوم 
 من المجاالت األخرى في أماكن العمل الرقمية ابآخذة في التوسع.



 
سياسة زي موحد في مدرستنا، ويتكون الزي الموحد لدينا من قمصان بولو مدرسية وزي موحد خاص بالتربية البدنية نعم، توجد  وصف الزي الموحد للمدرسة

، (قميص بولو رماديًا)، ويرتدي طالب الصف السابع (قميص بولو أبيض)يرتدي طالب الصف السادس . يستخدمه الطالب يوميًا
 (. قميص بولو ذهبي)، ويرتدي طالب المدرسة الثانوية لونًا واحًدا هو (قميص بولو كستنائيًا)ويرتدي طالب الصف الثامن 

 م  3:62ص إلى  1:66من   ساعات الدراسة
وساعات عمل البرنامج هي الساعة األكاديمية التالية . نعم، يوفر الحرم برنامًجا لما بعد المدرسة للطالب يعمل خمسة أيام في األسبوع برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها

 . يخدم البرنامج فقط الطالب في الصفوف من السادس إلى التاسع. م في الساعات اإلثرائية 0:66 -م  3:62م ومن  3:62 -م  7:62

 متوسط -معتدل  لخاصخدمات التعليم ا
 القادمون الجدد برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

 .مدرستنا 62رقم  AC Transitيخدم خط نقل  خيارات النقل العام

 
 %59: معدل قبول الخيار األول
 %20: معدل قبول الخيار األول

 %64: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 %41: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول

 516: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
www.ousddata.org/balanced-scorecards 

 المئوية لليونانيينالنسبة 
 

36% 
 %81 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %26 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



McClymonds High School 
1062 Myrtle Street, 94607  |  238-8607 

www.ousd.k12.ca.us/mcclymonds 
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9-81 
الثانوية كبيئة تعلم تحويلية للطالب والمعلمين في مناخ يتبنى فكر المسؤولية الديمقراطية والفردية مع تعزيز روح االحترام تجاه  McClymonds High Schoolتعمل مدرسة 

رياضيات(، ُتظهر مدرسة فنون، والابآخرين. ومن خالل خدمة المسار التعليمي المخصص للطالب من خالل المهارات والمعرفة في مجاالت )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، وال
McClymonds .تراثها كمحور للتمكين المجتمعي يمثل عنصًرا جوهرًيا في وست أوكالند 

 
إننا نؤمن بأنه عندما يرى الطالب أنفسهم في المناهج ويدركون بالشراكة مع مجتمعنا، نلتزم بمساعدة كل طالب على النجاح في الحياة الجامعية، والمهنية، وكمواطنين في العالم. 

يير إيجابي من خالل االستعداد للحياة ارتباطها بحياتهم في الحاضر والمستقبل، فسيشاركون بعمق أكبر في تعليمهم. إننا نعمل على بناء شبكة من الخريجين المتمكنين إلضفاء تغ
 ز، والخدمة المجتمعية، وأهمية صوت الطالب وقيمته. -هرون متطلبات أ الجامعية والمهنية. وسيدرك الطالب وُيظ

 
وًبا معتمًدا على نقاط القوة لغرس بذور إن برنامج المسار المخصص الذي يتضمن التركيز على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات على مستوى المدرسة يمثل أسل

اليوم وفي الب، ويوفر وسائل دعم لزيادة اإلدراك باإلمكانيات الذاتية، والقضايا واالحتياجات المجتمعية، ويوفر للطالب األدوات الالزمة للنجاح اإلمكانيات المتأصلة في كل ط
األكاديمي، واالستعداد للجامعة، والصحة السلوكية، المستقبل. ويملك الطالب وأسرهم وصوالً إلى الموارد ووسائل الدعم لتلبية االحتياجات متعددة األبعاد، بما في ذلك الصحة، والدعم 

 والصحة العامة.
 

سار واضح للحياة المهنية في التكنولوجيا إننا نعمل على توسعة آفاق طالبنا من خالل الشراكات مع األطراف الرائدة في علوم الكمبيوتر والصناعات الهندسية، حيث نعمل على بناء م
يل طالبنا رين. إن شراكاتنا مع األعمال المحلية، والمجتمع، ومنظمي الفعاليات الفنية تتماشى مع فرص التعليم المعتمدة على العمل، والدعم، وتوصوبيئة عمل القرن الحادي والعش

باالبتكار واإلبداع، مع إعدادهم للحياة الجامعية بالتوجهات الصناعية والقادة الخبراء. إننا نحاول أن نجعل حياة طالبنا مرتبطة بالواقع من خالل المناهج، عن طريق السماح للطالب 
 والمهنية، وتسجيلهم بصفة متزامنة في فصول جامعية مجاًنا، وإشراكهم في شراكات، ومن خالل االستفادة من التعليم عبر اإلنترنت.

  
 (81-9الثانوية ) McClymondsأكاديمية الهندسة بمدرسة 
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، وتأهيل الطالب للقبول في (على المستويين الشخصي والفني)للهندسة المسار الذي يدعم تطوير المهارات في القرن الحادي والعشرين  McClymondsتُعد أكاديمية : مية الهندسةأكادي

والخدمات من خالل تسلسل دورات تدريبية متعمقة ومتكاملة في جميع ، وتشجيع المشاركة المجتمعية (STEM)الوظائف المرتبطة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات 
 .التخصصات



  
 ال يوجد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 3:36ص إلى  1:36من  ساعات الدراسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
: ساعات العمل. 78-87نعم، نخدم الطالب في األعمار من 

م  8:36 -األربعاء . م 0:36 -م  3:36اإلثنين، الثالثاء، الخميس  
تشمل البرامج فرًصا . م 2:36 -م  3:36 -الجمعة . م 2:36 -

 .أكاديمية وإثرائية

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 .المعلومات اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من

 27R، و27، و11، و70أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 .مدرستنا

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 %200: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 114: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

0% 
 %16 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %6 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



MetWest High School 
180 E 10th Street, 94606  |  451-5902 

www.ousd.k12.ca.us/metwest 
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األشخاص الموجودين في  ، لن تجد بعض األشياء المعينة التي تتوقع وجودها في المدرسة الثانوية مثل الخزائن، أو جدول الحصص السبع التي تفصل بينها أجراس، أوMetWestفي 
 .وعوًضا عن ذلك، ستحظى بفرصة للتعرف على حقيقتك وستصبح جزًءا من مجتمع مدرسي قوي وحقيقي يحظى باالحترام. مالردهة الذين ال تعرفه

 
يعني أنك وهذا ال . عليمهممدرسة صغيرة للطالب الذين هم على استعداد للعمل بجد من أجل أنفسهم والمجتمع من حولهم وألخذ زمام المبادرة للمساعدة في تشكيل طرق ت MetWestإن 

ما عليك سوى . وينطلقون من مستويات متأخرة إلى مستويات متقدمة MetWestيأتي الكثير من الطالب إلى مدرسة . بحاجة إلى الحصول على عالمات ممتازة من المدرسة اإلعدادية
أخذ اهتماماتك، وواجباتك المدرسية، ومستقبلك على محمل الجد، وأن تتعلم كيفية نطلب منك أن ت. أن تستعد الستكشاف عالم أرحب واالنطالق إلى ما هو أبعد مما كنت تعتاد القيام به

 .التواصل مع الفئات المختلفة من الناس
 

الستكشاف مواهبهم واهتماماتهم من خالل " منطقة الخليج"معظم أوقاتهم في أيام الثالثاء والخميس في المنظمات والشركات الموجودة في جميع أنحاء  MetWestيقضي طالب 
يركز المنهج الدراسي .  ثابة العائلة بالنسبة لهممستشاريهم الذين يعرفونهم جيًدا وأقرانهم الذين يصبحون بم/يتلقى الطالب تعليمهم في المدرسة في فصول صغيرة مع معلميهم. التدريب

بتغيير العالم عن طريق أخذ زمام الريادة في المدرسة وتصميم مشروعات في العالم الواقعي  MetWestيبدأ الطالب في . على تعلم سبب جمود العالم من حولنا وكيف يمكن تغييره
 . بالمجتمع ومن خالل برامج التدريب

 
التحقت دفعاتنا من عام . يدفعون رسوًما عالية التكلفة للغاية MetWestأثناء المدرسة الثانوية، مع العلم بأن خريجي مدرسة " كلية الني المجتمعية"ب في فصل يشترك معظم الطال

خريجينا بكلية لمدة عامين بعد المدرسة الثانوية،  من% 26سنوات بضعف معدالت المتوسط القومي بين المدارس التي تخدم سكاننا، في حين التحق  6بكليات لمدة  7686إلى  7660
  .www.metwest.orgتعرف على المزيد من خالل زيارة موقع !  محققين بذلك تفوقًا على جميع المدارس في البالد

 
 ال يوجد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 6:66ص إلى  1:36من  ساعات الدراسة
 بالقرب منهابرامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو 

 
 .م 6م، والجمعة حتى  2البرامج من اإلثنين إلى األربعاء حتى 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص
 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 

ليك "كما نقع أيًضا على مسافة قريبة من محطة . مدرستنا 86، و81، و66، و8، و88، و07أرقام  AC transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 ".ميريت بارت

 
 %11: معدل قبول الخيار األول

 :معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 242: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
78% 

 %72 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %06 النسبة المئوية لالتينيين
 %0 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Oakland High School 
8611 MacArthur Boulevard, 94610  |  874-3676 
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اعي والتحصيل الثانوية يتمثل في تقديم تعليم ممتاز لجميع الطالب في بيئة آمنة بحيث يحصل كل طالب على األساس الالزم لتحقيق النمو الشخصي واالجتم Oaklandإن هدف مدرسة 
للطالب  Oakland Highوتوفر مدرسة . بصورة دورية بإرسال العديد من الخريجين إلى جامعات وكليات عامة وخاصة مرموقة Oakland Highتقوم مدرسة . مي المرتفعاألكادي

 .ة، والرياضات بين المدارسالفرصة للمشاركة في فصول لإلدارة الحكومية والقيادة، وبرامج أكاديمية مهنية، ومجموعة متنوعة من نوادي الطالب، واألنشط
  

Visual Arts Academy Magnet Program (VAAMP) at Oakland High School (10-12) 
Site 304  |  Options Code 11 

الثانوية للمدرسة أحد برامج "أكاديمية الشراكة المهنية" لطالب الصفوف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر. يقدم البرنامج تأهيالً  Oaklandتقدم أكاديمية العلوم البيئية بمدرسة 
ات التقنية والمهنية في مجال العلوم ن الخدمأكاديمًيا قوًيا في العلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية. كما ستقوم األكاديمية بتأهيل الطالب لمواصلة العمل ضمن مجموعة واسعة م

 البيئية.
 

 الثانوية )من الصف العاشر إلى الثاني عشر( Oaklandأكاديمية العلوم البيئية في مدرسة 
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ا ومسؤولية تجاه مشكالت إن مهمة أكاديمية العلوم البيئية هي إعداد كل طالب للنجاح في بيئة العمل، والجامعة، والحياة المهنية كمواطنين عالميين يملكون وعيً أكاديمية العلوم البيئية: 
لتطبيقات العملية للتعليم، تعمل أكاديمية العلوم البيئية على تشكيل كوكب األرض. من خالل األنظمة األكاديمية الدقيقة، واإلدراك متعدد الثقافات، واالحترام لوجهات النظر المتعددة، وا

تحقيق العدالة البيئية لجميع األشخاص، عقلية الطالب بحيث يحافظون ويسهمون في زيادة التنوع البيولوجي واألماكن البرية، واحترام األبحاث األساسية وطبيعة العلوم، والسعي ل
 وتأييد هذه األهداف بقوة. 

يئي، والتواصل، ومهارات التفكير النقدي لدفع رؤية أكاديمية العلوم البيئية هي أن تكون بيئة دقيقة داعمة لجميع الطالب لتنمية قاعدة المعرفة، واالنضباط الذاتي، وقيم النظام البإن 
 للمحافظة على كوكب األرض المهدد بالفناء.أنفسهم لألمام بفعالية كعاملين ومواطنين، لتحقيق العدالة البيئية للجميع محلًيا وعالمًيا، و

 
Project Lead the Way —  مسار الهندسة(PLTW ) في مدرسةOakland High School (10-12) 

Site 304  |  Options Code 13 
Project Lead The Way: (PLTW هي المؤسسة الوطنية الرائدة في برامج العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر. تساعد )

دسة"، تعطي الجوانب المعتمدة على دئ الهنالمناهج ذات المستوى العالمي الطالب على تنمية المهارات الالزمة للنجاح في إطار االقتصاد العالمي. من خالل دورات تدريبية مثل "مبا
للطالب الفرصة لتطبيق ما تعلموه، وتحديد المشكلة، وإيجاد حلول فريدة، وقيادة مسارهم التعليمي، بدالً من أن يكونوا  Project Lead The Wayالمشروعات لمناهج منظمة 

واإلجابات، واالختيار من بين الصواب أو الخطأ. عندما يدرك الطالب كيف أن تعليمهم مرتبط بحياتهم  متلقين سلبيين للمعلومات في بيئة معتمدة على التعليم القائم على األسئلة،
، ولجنة Laney Community College، وChevron. شركاؤنا المجتمعيون هم PLTWومستقبلهم المهني، يصبحون أكثر اهتماًما وشغًفا، وهذا هو السبب في نجاح طالب 

 )الجمعية الوطنية لدعم الملونين(. NAACPند لجمعية التعليم في فرع أوكال
 

 (10-12) (PHAالثانوية ) Oaklandأكاديمية الصحة العامة بمدرسة 
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الثانوية برنامج مدته ثالث سنوات ويركز على الصرامة األكاديمية وتخطيط التعليم نحو المهن المتعلقة بالصحة  Oaklandأكاديمية الصحة العامة: إن أكاديمية الصحة العامة بمدرسة 
لعامة" يقوم خريجو "أكاديمية الصحة االعامة والسياسة. تضم المشكالت المتعلقة بالصحة العامة تلك التي تخص الشكل االجتماعي، والسلوكي، والقانوني، والطبي، واالقتصادي. س

 تطور للصحة العامة والسياسة.بعمليتي التطوير والتنفيذ للتدخالت التي تهدف إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم للمجتمعات الخاصة بهم، بينما يتم تقديمها للمجال الم
 

 Oakland High School (10-12)برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية للوافدين الجدد في مدرسة 
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سنوات في الواليات المتحدة األمريكية. وفي الغالب، يكون الطالب من  4إلى  0على االحتياجات األكاديمية للوافدين الجدد من عمر  OHSيركز برنامج الوافدين الجدد في مدرسة 
لجدد من الصينيين والفيتناميين. من السمات الفريدة لهذا البرنامج؛ االهتمام بجميع جوانب وسط أمريكا وفي أعمار صغيرة وبدون صحبة، ولكن يوجد أيًضا عدد كبير من القادمين ا

لمشاكل اللغوية على االنغماس في الطالب ككيان اجتماعي وعاطفي، بالتوازي مع مركز الصحة العامة، باإلضافة إلى موظفين من جميع القطاعات لمساعدة المتعلمين من أصحاب ا
 حتوى. ويمثل الوافدون الجدد أغلبية في فصول التربية البدنية، والفنون، واللغة اإلسبانية.جميع مجاالت الم

 
 Oakland High School (10-12)مسار كيبيرا في مدرسة 
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ار  المبدعين والطالب أصحاب حب االستطالع العقلي في مسار جامعي ومهني يركز على مسار كيبيرا: يسر مكتب منظمة دعم إنجازات الذكور األمريكيين األفارقة أن يوفر للنظَّ

 ريادة األعمال لألعمال الناشئة، واالبتكار االجتماعي، والمشاركة المجتمعية.
 

ارة األعمال من أي حجم في القرن الحادي والعشرين ولعب يجهز مسار كيبيرا الطالب بمهارات خلق األفكار، وتحليل المعلومات وتركيبها سوًيا، ومهارات حل المشكالت المطلوبة إلد
 أدوار قيادية هامة في أي منظمة. ويتعلم الطالب حل المشكالت المجتمعية وإدارة المؤسسات المجتمعية أثناء سنوات المدرسة الثانوية.

 



لعالمية لألفريقيين، وغيرهم، التي يكون التركيز فيها على المجتمع بدالً من مجرد تحقيق أرباح، وضمن مسار كيبيرا أيًضا، يتعلم الطالب أن العالم قد أصبح دائرة واحدة، وأن النظرة ا
م بالمجتمع والرأسمالية يمكن أن يؤدي إلى تؤدي إلى تحقيق التنمية االقتصادية وتحسين الظروف المجتمعية. إن الثقافة التي ُوجدت في أماكن مثل وادي السيليكون ُتظهر أن االهتما

 يجاد فرص هائلة وإحداث تأثير عميق.إ
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AVID يستهدف برنامج :AVIDKKمنهم  ، وهو برنامج معترف به وطنًيا لإلعداد للجامعة، خدمة الطالب الذين يرغبون في الذهاب إلى الجامعة ويودون العمل بجد.  وسيكون العديد
يقة لكل طالب، وغالًبا ما تتضمن أصعب أول من يذهب إلى الجامعة من أسرهم، كما أن العديد منهم من أسر محدودة الدخل أو من أسر األقليات.  ويتم وضع برامج لدورات دراسية دق

االختياري )الذي يوافي فترة واحدة من اليوم خالل كل األيام( يتعلم الطالب المهارات  AVIDالدورات الدراسية بالمدارس، مثل المناهج الرفيعة ودورات المستوى المتقدم. في برنامج 
النقدي، ويمتلكون قدرة االعتماد على الذات، ويشاركون في أنشطة إثرائية وتحفيزية )مثل مجموعة من الجوالت الجامعية  التنظيمية والدراسية، ويعملون على اكتساب مهارات التفكير

الفصول، بعدة طرق. حيث يمكن أن توفر الكليات متحدثين في  AVID( تمكن الطالب من دخول الكلية. ُتظهر الكليات على مستوى الوالية دعمها لبرامج SATواإلعداد الختبار 
من خالل  AVIDودعمهم أثناء مساراتهم الجامعية. ويدعم المجتمع  AVIDفي برامج إقامة، وبرامج صيفية أكاديمية التوجيه، باإلضافة إلى متابعة طالب  AVIDوتضمين طالب 

 .AVIDتوفير متحدثين ودورات تدريب مهني لطالب 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 3:82ص إلى  1:86من  دراسةساعات ال

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

م إلى  3:36من  -خدمات تدريس خاص أكاديمي لما بعد المدرسة، في جميع المواد الدراسية، من اإلثنين إلى الجمعة  Oakland High Schoolتوفر مدرسة 
وتلتقي الفرق المدرسية وتمارس الرياضة على مدار العام في رياضات متنوعة منها كرة القدم .  Oakland High Schoolم في مكتبة مدرسة  2:36

الميدانية على سبيل  األمريكية، وكرة السلة، والمصارعة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكرة اللينة، والسباحة، ورياضات المضمار، والرياضات
 .  المثال ال الحصر

 متوسط -معتدل  التعليم الخاصخدمات 
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 برنامج المبتدئين للمهاجرين مؤخًرا

 .مدرستنا 81، و022، و22أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 %200: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 21525: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 ئوية لليونانيينالنسبة الم
 

77% 
 %32 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %32 النسبة المئوية لآلسيويين
 %73 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
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% من الطالب هم من المهاجرين حديثي 200هي مدرسة عامة للمهاجرين حديثي الوصول ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.  Oakland International High Schoolمدرسة 
 الوصول ويتعلمون اللغة اإلنجليزية. 

موعات متجانسة ليس فقط لتعلم اللغة لغة مختلفة. يعمل الطالب عن قرب في مج ::دولة مختلفة ويتحدثون أكثر من  18وبوصفنا مدرسة شديدة التنوع، يأتي طالب مدرستنا من 
نجليزية، يوجد تركيز على القراءة، اإلنجليزية، ولكن أيًضا للحصول على ساعات معتمدة أخرى، بما في ذلك الرياضيات، والتاريخ، والعلوم. وألن كل الطالب متعلمون للغة اإل

 نجليزية وتعزيزها. والتحدث، والكتابة، واالستماع في كل فصل لدعم تعلم مهارات اللغة اإل
طالب فقط. ويسمح لنا حجمنا الصغير وتشكيل الفريق بإمكانيات التخصيص،  200، ال يوجد طفل مجهول. في كل مستوى صف يوجد Oakland Internationalفي مدرسة 

مدرسين. في السنوات األولى واألخيرة،  8الفريق المكون من  ، يظل الطالب مع نفسOakland Internationalوالنمو، والنجاح لطالبنا. ففي أول عامين للطالب في مدرسة 
ة، وحتى المنظمات المجتمعية.  تتوفر لطالب السنوات النهائية الفرصة للحصول على فترات تدريب مهني وخدمة مجتمعية في مواقع مختلفة، من األعمال إلى المكاتب الحكومي

رنيا متعددة الوسائط التي توفر الفرصة للطالب الكتساب المهارات التكنولوجية الالزمة للنجاح في الحياة الجامعية والمهنية في ويشارك جميع الطالب في أكاديمية الشراكة بكاليفو
 القرن الحادي والعشرين.

 
 (81-86الثانوية الدولية )من الصف  Oaklandأكاديمية الوسائط المتعددة في مدرسة 

لقد هاجر جميع طالبنا إلى الواليات المتحدة خالل السنوات األربع   سة حكومية ثانوية صغيرة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الوافدين حديًثا.الثانوية الدولية مدر Oaklandإن مدرسة 
لعاشر إلى الثاني عشر، الذين لم يكن لديهم ن االماضية. تعمل أكاديمية الوسائط المتعددة لدينا على توفير التكنولوجيا األساسية والمتقدمة والمهارات اإلعالمية للطالب في الصفوف م

الطالب في تعلم اللغة اإلنجليزية أثناء تعليمهم  خبرة أو كانت لديهم خبرة قليلة سابقة في التعليم الرسمي أو الوسائط الجديدة. يستخدم جميع المعلمين لدينا الوسائط المتعددة لمساعدة
 Refugee، وOTX Westالتعليم أو العمل في مجاالت اإلعالم، والفنون، والتكنولوجيا. شركاء المجتمع ومستشاروه: المهارات التي يحتاجونها لتحقيق مزيد من فرص 

Transitionsو ،Katahdin Productionsو ،Bay Area Video Coalition.وكلية الني، وتحالف المؤسسات اإلعالمية ، 
 

 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 3:36ص إلى  1:76من  الدراسةساعات 

تختلف مواعيد برامج ما بعد المدرسة كل يوم، ولكن بشكل عام تعمل البرامج من . 78-86نعم، يخدم البرنامج الطالب بعمر  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها
 .م يوميًا 0 - 3:83

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص

 القادمون الجدد برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 
 .مدرستنا 22، و022، و28، و8R، و8أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 غير متوفر: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 110: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

61% 
 %3 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %72 النسبة المئوية لآلسيويين
 %22 النسبة المئوية لالتينيين
 %1 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
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ية )ُتعَرف الثانو Oakland Technical في بيئة تحظى بالهدوء واالحترام، يكتسب جميع الطالب الفنيين المهارات الالزمة لخلق مواطنين منتجين ومتعلمين مدى الحياة. تقع مدرسة
 56. يوجد إجمالي Broadway Terrace :816. يقع الحرم العلوي في Techفداًنا شمال أوكالند. يوجد َحَرمان في مدرسة  :2"( على مساحة Techبشكل غير رسمي باسم "

مج اإلبداعية والمتينة والداعمة، فضالً عن استمرار العمل على على تاريخ طويل من تقديم البرا Oakland Techفصالً، ومكتبة، وأربعة معامل كمبيوتر، وعيادة طبية. تحتوي 
على تقديم الخدمات لجميع الطالب، والموظفين، وأولياء األمور بهدف العمل بشكل متعاون والتواصل بشكل محترم في  Oakland Techتحسين تلك البرامج. تركز رؤيتنا لمدرسة 
نقدم مجموعة واسعة من البرامج األكاديمية والمتخصصة، بما في ذلك مجاالت الصحة، والهندسة، والكمبيوتر، والموضة، والفنون، بيئة تتسم باالحترام، والسالمة، واألمان. 

 ، والفنون التعبيرية.(PAIDEIAوالتصميم، والتكنولوجيا الحيوية، وتربية المواطن الصالح )
 

 صف العاشر إلى الثاني عشر(الفنية )من ال Oakland Technicalأكاديمية الحوسبة بمدرسة 
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ق المشكالت ذات الصلة بالحياة اليومية يعمل برنامج األكاديمية على تنمية مهارات الطالب في ممارسات التفكير الحاسوبي لتطوير اللوغاريتمات، وحل المشكالت، والبرمجة في سيا
 للطالب. 

 
 أكاديمية الحاسب ابآلي:نتائج مسار الطالب في 

 تطوير، واستخدام اللوغاريتمات )معالجة( لحل المشكالت، وإيجاد حلول مناسبة وابتكارها بصورة جوهرية. 
 . أن يكون الطالب واعين بالمعطيات العالمية، ومتمكنين من التكنولوجيا، ومسؤولين مجتمعًيا، وأن ُيظهروا المشاركة/المسؤولية المجتمعية

 والدعم، واالستخدام للتكنولوجيا الرقمية بأسلوب أخالقي وإدراك تأثيرها على المجتمع. التطوير، 
 إظهار مهارات التواصل الفعال باستخدام وسائط متعددة على مستوى موضوعات متعددة وعلى مستوى فرق متعددة الوظائف والمهام.

 ماعية في تصميم وتنفيذ خطة عمل تنفيذية لحل مشكلة معقدة، أو إتمام مهمة متعددة الروابط.التعاون بصورة مسؤولة مع مجموعات متنوعة لرفع مستوى الخبرة الج
 

 ما الذي يتعلمه الطالب في السنوات الثالث:
المحيط باإلنسان مثل تصميم  طارمناهج الصف العاشر مصممة لتعريف الطالب بنطاق مجال علوم الحاسب ابآلي بصورة موسعة.  ويتعلم الطالب ويدركون القضايا المعاصرة في اإل

 القية لهندسة البرمجيات.واجهات الحاسب ابآلي، واألجهزة، وتصميم مواقع الويب، والبيانات، والروبوتات، وحدود أجهزة الحاسب ابآلي، والقضايا االجتماعية واألخ
راك كيف أن العلوم الحاسوبية تغير العالم.  وهذا هو العام الذي يتم فيه تعميق مستوى وتهتم مناهج الصف الحادي عشر بفكرة ممارسات التفكير الحاسوبي، وتساعد الطالب على إد

 إدراك وتعلم الطالب للمحتوى الحاسوبي، وتنمية مهارات التفكير الحاسوبي، والمشاركة في جوانب إبداعية للعلوم الحاسوبية.
إدراك وممارسة العلوم الحاسوبية التي تتضمن حل المشكالت، واستراتيجيات ومنهجيات التصميم، وتنظيم أما مناهج الصف الثاني عشر، فتعمل على إثراء مهارات الطالب في 

 البيانات، وأساليب معالجة البيانات، وتحليل الحلول الواقعية والمحتملة، وابآثار األخالقية واالجتماعية للحوسبة.
 

 تدريب مهني:
Oakland Technology Services، Oakland Technology Exchange، East Bay Municipal Utility District، BART، AC Transit، City of 

Oakland، Dave Reality and Investments، University Of California Berkeley 
 

 الفنية )من الصف العاشر إلى الثاني عشر( Oakland Technicalاألكاديمية الهندسية بمدرسة 
 16د الخيارات | كو 166كود الموقع 

الثانوية منهًجا دراسًيا إبداعًيا ومفعًما بالحيوية للطالب المهتمين بالرياضيات والعلوم. تهدف األكاديمية إلى أن يدرس  Oakland Technicalتعرض األكاديمية الهندسية بمدرسة 
 التي تعتبر مجموعة متميزة من كٍل من مجالي الدراسات األكاديمية والمهنية.الطالب درجة الماجستير في آليات الفيزياء من خالل الدورة التدريبية المتواصلة 

 
 الثانوية )من الصف العاشر إلى الثاني عشر( Oakland Technicalأكاديمية فنون األزياء والتصميم بمدرسة 

6101 Broadway Terrace, 94618  |  654-7446 
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، التي تقع في الحرم العلوي، على دمج الفنون في المنهج الدراسي األساسي لتقديم أسلوب تعليمي بصورة إبداعية وعملية. كما تم (FADAفنون األزياء والتصميم )تعمل أكاديمية 
ن في مجتمعاتهم. واألساس في هذا العمل هو التأكيد على تصميم البرنامج لتعزيز عملية تطوير الطالب ليكونوا مفكرين مبدعين، وأفراًدا يتمتعون بالوعي الذاتي، وأعضاء إيجابيي

ة الطالب وتنمية مهاراتهم فيما يتعلق شراكات األسرة والمجتمع وتطوير الحس والمسؤولية لدى الطالب. ففي "أكاديمية فنون األزياء والتصميم"، تعد أولويات التعلم هي محو أمي
، لمجتمعية. بالنسبة للطالب الذين يتمتعون بالطالقة ويشعرون بالراحة مع الكلمة المكتوبة والمنطوقة، والتكنولوجيا، والثقافة المعاصرةبالتفكير النقدي، والوعي الذاتي، والمشاركة ا

تصميم". حيث نقوم بتعليم الطالب تلك المعرفة وال والتنوع، والتاريخ، ووسائل اإلعالم، والرياضيات، والعلوم، والفنون، والبيئة، فإنهم سوف يكتسبون الثقافة في "أكاديمية فنون األزياء
طالب وتطويرهم كمعلمين ومواطنين مسؤولين. األساسية واستخدامها للتأثير، والتطبيق، والفعل. يساعد الطاقم الذي يعمل لدينا، باإلضافة إلى األسرة والمجتمع، في عمليتي توجيه ال

ول بتصميم حديث وفنون مرئية وتصميم رسومي للصفوف الدراسية من العاشر حتى الثاني عشر. وتتضمن أكاديميتنا العديد من وتتميز "أكاديمية فنون األزياء والتصميم" بوجود فص
يستمر ثالث سنوات . يقدم البرنامج الذي السمات المميزة لحركة إصالح المدارس الثانوية، مثل خلق جو أسري مألوف، ودمج التعليم األكاديمي والمهني مًعا، وإنشاء شراكات تجارية

ارات الجامعية والمهنية من خالل تمييز فرص للطالب منهًجا دراسًيا قائًما على المشاريع، وبرنامًجا توجيهًيا، ومتحدثين باسم الفصول الدراسية، ورحالت ميدانية، واستكشاًفا للخي
 العمل وبرامج التدريب.

 
 الثانوية )من الصف العاشر إلى الثاني عشر( Oakland Technicalأكاديمية الصحة والعلوم البيولوجية بمدرسة 
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. ونحن نطبق 2354للصحة والعلوم البيولوجية تساعد الطالب في اإلعداد لوظائفهم الحياتية في مجالي الصحة والبيولوجيا منذ عام  Oakland Techكانت وما زالت أكاديمية 
للطالب،  يوف المحليين ومؤسسات الخدمات الصحية والمدارس المهنية التي تقدم فرًصا للرحالت الميدانية، والمرحبين بالضيوف، والبرامج التوجيهيةشراكات فاعلة مع الض

كيل فريق متنوع من الطالب الذين يتشاركون والمشروعات الخدمية المتعلقة بالصحة. كما يكمن سر نجاحنا كبرنامج ونجاح شراكاتنا مع مؤسسات الرعاية الصحية في التعاون مًعا لتش
 االهتمامات ذاتها في مجال الصحة المجتمعية لدينا.

 الفنية )من الصف العاشر إلى الثاني عشر( Oakland Technicalأكاديمية التكنولوجيا الحيوية بمدرسة 
 11| كود الخيارات  166كود الموقع 
لتوفر لطالب الصفين الحادي عشر والثاني عشر مساًرا لتعلم التكنولوجيا الحيوية. وتعمل أكاديمية  Biotech Partnersشراكة مع منظمة  Oakland Techأقامت مدرسة 

Biotech Academy حضور مية مع على إعداد الطالب للدخول في مجال التكنولوجيا الحيوية.  حيث يكون لدى الطالب في هذه األكاديمية الفرصة لمواصلة الدراسة في األكادي
 مستعدين لوظائف المبتدئين في مجال التكنولوجيا الحيوية. Biotechفصول دراسية في كليات بيرالتا. وبعد إتمام الدراسة، يصبح طالب 

 
 .ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة

 م 3:82ص إلى  1:76من  ساعات الدراسة
تختلف مواعيد برامج ما بعد المدرسة كل يوم، ولكن بشكل عام تعمل البرامج من . 78-86نعم، يخدم البرنامج الطالب بعمر  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها

 . م يوميًا 0 - 3:83
 التضمين خدمات التعليم الخاص

 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/ البرامج متعددة اللغات 
،8R، 8 خيارات النقل العام  45،  18،  57،  MacArther BART. 

 
 %56: معدل قبول الخيار األول

 %60: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 11026: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

1% 
 %36 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %86 النسبة المئوية لآلسيويين
 %86 النسبة المئوية لالتينيين
 %73 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %3 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Skyline High School 
81166 Skyline Boulevard, 94619  |  482-7109 

www.ousd.k12.ca.us/skyline 
 10|  كود الخيارات   160كود الموقع 

9-81 

تم افتتاح المدرسة طالب مسجلين في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.  2300الثانوية هي مدرسة عامة ثانوية متكاملة للدراسة بنظام أربع سنوات تضم  Skyline Highمدرسة 
معتمدة بواسطة مفوضية الرابطة الغربية للمدارس الثانوية وتحمل عضوية في مجلس الكليات  Skyline. إن مدرسة 2368وتم تخريج أول دفعة نهائية في ربيع  2362في خريف 

مة ومناهج دقيقة يمكنهم من خاللها تطوير مهاراتهم األكاديمية، ومواهبهم اإلبداعية، لجميع طالبها بيئة داع Skylineواالتحاد الوطني الستشارات القبول في الكليات. وتوفر مدرسة 
فداًنا في قمة تالل أوكالند. ويأتي ويغادر أغلب طالب المدرسة يومًيا بواسطة المواصالت العامة.  44الثانوية في حرم جميل على مساحة  Skylineوقيمهم المدنية. تقع مدرسة 

بالمئة من طالبنا مؤهلون للحصول على وجبة غداء  84نوع مجتمعها الطالبي من خالل تمثيل مجموعة واسعة النطاق من الخلفيات االقتصادية واإلثنية. حوالي وتتميز المدرسة بت
 مجانية أو بسعر مخفض.

 

 (81-86الثانوية ) Skylineأكاديمية الفنون البصرية والمسرحية بمدرسة 
 16| كود الخيارات  160كود الموقع 
 SVPAديمية للفنون البصرية والمسرحية مساًرا دراسًيا دقيًقا للطالب الذين يسعون إلى الحصول على مهن في الفنون البصرية أو المسرحية. وتركز أكا Skylineتوفر أكاديمية 

ت داخل األقسام وفيما بينها.  ويستفيد الطالب من حضور فصول متميزة يقوم بالتدريس فيها على المناهج الفنية التي تبرز صوت الطالب من خالل التعاون المعتمد على المشروعا
مواهبهم، ويشاركون في الحوار المجتمعي  SVPAفنانون ضيوف، ومحاضرات من محترفين بالصناعة، ويقومون بجوالت دراسية للتعلم من الخبراء في المجال.  وُيظهر طالب 

دورة استبيانية نية المعاصرة. وداخل األكاديمية، يختار الطالب الدراسة في أحد فروع الفنون المسرحية أو الفنون البصرية. ويتضمن تتابع مسار كل فرع والتعلم من الممارسات الف
على إبداع أعمال رقمية  SVPAيعمل الطالب في أكاديمية للطالب الجدد، ودورة تمهيدية لطالب السنة الثانية، ودورة تدريبية مكثفة للمبتدئين، ودورة ختامية لطالب السنة النهائية. و

 ُتظهر قدراتهم األكاديمية والمهنية.

 (81-86الثانوية ) Skylineأكاديمية الطاقة الخضراء بمدرسة 
 10| كود الخيارات  160كود الموقع 

لطاقة الخضراء والتعليم ما بعد الثانوي في مجال التكنولوجيا البيئية. وتوفر أكاديمية هي أن توفر للطالب الفرصة للنجاح في المجال المهني ل Green Academyإن مهمة أكاديمية 
ة عملية. يمكن للطالب الخريجين من الطاقة الخضراء للطالب تجربة تعليمية شاملة تتكون من مناهج وأنشطة أكاديمية دقيقة معتمدة على المشاركة، باإلضافة إلى أنشطة تعليمي

ى العاملة في منصب تدريبي ة برامج التدريب المهني على مستوى الكليات المجتمعية والدورات التعليمية بعد الثانوية في مجاالت ذات صلة أو االنضمام مباشرًة للقواألكاديمية متابع
 فني باالستعانة بقدرات الحياة المهنية.

 (81-86الثانوية ) Skylineأكاديمية علوم الحاسب اآللي والتكنولوجيا بمدرسة 
 12| كود الخيارات  160كود الموقع 

جهاز كمبيوتر شخصي في  1:، وiMacفي معمل  iMacجهاز  1:أكاديمية الحاسب ابآلي: يستفيد الطالب في هذه األكاديمية بميزة التعلم في معمل حاسب آلي رائع ومتطور يشمل 
 على مدار األعوام األربعة، تتوفر الفرصة لكل طالب من أجل:معمل الكمبيوتر الشخصي، وأستوديو تسجيل لتسجيل الصوتيات والفيديو. و

 إنشاء صفحات ويب، ورسوم متحركة، وأفالم رقمية.• 
 المشاركة في مشروعات عملية مصممة لتوسيع نطاق خيالهم.• 
 .Electronic Artsو Pandoraحضور رحالت ميدانية لشركات التكنولوجيا المتطورة مثل • 
 دورات تدريب مهني على الحاسب ابآلي والتكنولوجيا في الصيف قبل السنة النهائية. التقدم لالشتراك في• 

 11| كود الخيارات  160( كود الموقع 81-86الثانوية ) Skylineأكاديمية التعليم بمدرسة 
تحليل تجارب التعليم الخاصة بهم، باإلضافة إلى حركات تاريخية  أكاديمية التعليم والصحة المجتمعية هي برنامج من ثالث سنوات يجعل الطالب أصحاب تفكير نقدي، وقدرة على

المدني بشأن قضايا متعلقة بالمجتمع الذي ومعاصرة في التعليم العام والصحة العامة. حيث يتعاون فريق التدريس لدينا لتنفيذ مشروعات متعددة الموضوعات إلشراك الطالب في العمل 
ت المهنية المخصصة لتحويل حياة الشباب: المعلمون، واألخصائيون النفسيون بالمدارس، والباحثون والناشطون بالتعليم، واإلداريون، نعيش فيه. ويستكشف الطالب المسارا

والمدربون، والعاملون بالعمل االجتماعي، وأخصائيو الرعاية الصحية.



 
البيج، أو  سراويل قصيرة باللون الكاكي، أو/تنانير/بنطلونات وصف الزي الموحد للمدرسة

 األسود
 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات ساعات الدراسة

 خفيف -التضمين؛ متوسط  خدمات التعليم الخاص
برامج تعلم / البرامج متعددة اللغات 

 اللغة اإلنجليزية
 .اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات

، 066، و060، و063، و031، و36تخدم خطوط النقل أرقام  خيارات النقل العام
 مدرستنا 007، و021، و026، و027، و026و

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 %200: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 21165: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 
 النسبة المئوية لليونانيين

 
82% 

 %33 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %80 النسبة المئوية لآلسيويين
 %66 النسبة المئوية لالتينيين
 %2 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



Street Academy 
082 19th Street, 94609  |  874-3630 

www.oaklandstreetacademy.org 
 181|  كود الخيارات   181كود الموقع 

9-81 
( في أن توفر للطالب مدرسة ثانوية صغيرة وآمنة مع التركيز OEZSA/Street Academy) Oakland Emiliano Zapata Street Academyتتمثل رؤية أكاديمية 

ويمكن للشباب المعرض لمخاطرة عالية، نتيجة العديد من المحددات االجتماعية، العمل للحصول على "فرصة ثانية" للحصول على دبلوم على العدالة االجتماعية واإلعداد للجامعة. 
وجميع الطالب مسجلون في  أو العملية. هنا. حيث تم تصميم المناهج الستنفار ملكات طالبنا الشباب، وإشراكهم، وإعدادهم بحيث يتخرجون على استعداد للنجاح في الحياة الجامعية

ت الطالب الذين يحتاجون إلى ز المطلوبة أثناء اليوم األساسي. وأثناء برنامج ما بعد الظهيرة، تكون جداول الفصول مخصصة لالحتياجات الخاصة للطالب لتناول احتياجا -دورات أ 
 لبدنية أو الفنون الجميلة.استعادة ساعات معتمدة، و/أو إثراء، و/أو أنشطة غير روتينية مثل التربية ا

 
ارتداء  Street Academyال يتطلب الحضور إلى أكاديمية  وصف الزي الموحد للمدرسة

 زي موحد، ولكن توجد سياسة زي يتم فرضها بصرامة.

 م 10:: -ص  5:80 ساعات الدراسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
جميع الطالب مسجلون في برنامجنا لما بعد الظهيرة، "عبِّر عن 
نفسك"!  يمكن للطالب الحصول على ساعات معتمدة في فصول 

ما بعد الظهيرة للتربية البدنية أو الفنون الجميلة مثل الفنون 
الحضرية، واليوجا، ورقص الدياسبورا. ويمكن للمشاركين في 

تعادة الساعات المعتمدة من برنامج "عبِّر عن نفسك" تسريع واس
عبر اإلنترنت، والمنافسة في  APEXخالل التسجيل في دورات 

الدوريات الصغيرة بالمدرسة لكرة السلة ودوريات كرة القدم 
Bladium والحصول على شهادة كمحضري طعام وإدراك ،

التعقيدات السياسية للوصول إلى األطعمة الصحية في دورات 
 ذاء.فنون الطهي وعدالة الغ

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

ومحطة "مك  82A، و2أرقام  AC Transitتخدم خطوط نقل  خيارات النقل العام
 مدرستنا. 23آرثر بارت" و"سترييت بارت" رقم 

 
 %200: معدل قبول الخيار األول

 غير متوفر: معدل الطالب من خارج الحي السكني للخيار األول
 220: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

81% 
 %26 لألمريكيين من أصل أفريقيالنسبة المئوية 

 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %36 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %3 الجنسياتالنسبة المئوية لمتعددي 



 مدرسة مستقلة
American Indian Public High School 

200 Grand Avenue, 94619  |  482-6000 
www.aimschools.org 

9-81 
 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: اتصل بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.

 110الثانوية  American Indian Public High Schoolعلى مستوى الدولة. وتخدم مدرسة  21نحن مصنفون باعتبارنا المدرسة الثانوية رقم واحد في كاليفورنيا، ورقم 
%(. وقد كان ذلك هو األساس لضمان تحقيق 34)على تحقيق معدالت حضور مثالية للطالب  AIPHSطالًبا من داخل المدينة من الصف التاسع إلى الثاني عشر. وتركز مدرسة 

 AIPHSا واقتصادًيا. وتوفر أيًضا مدرسة النجاح األكاديمي في األدب اإلنجليزي والرياضيات. لقد تم وضع المناهج بحيث تعزز من المهارات األكاديمية للطالب المحرومين اجتماعيً 
الكتابة، والعلوم، والعلوم االجتماعية، واألعمال، والعلوم اإلنسانية، بهدف تخريج أعضاء منتجين في مجتمع رأسمالي. ويكون  تعليًما يؤدي إلى تطوير المهارات األكاديمية للطالب في

نوات، ومنها في كليات بنظام األربع س AIPHS% من طالب مدرسة 200ذلك نتيجة تضافر جهود جماعية بين المدرسة، واألسرة، وأعضاء المجتمع. ففي كل عام، يتم قبول نسبة 
 كولومبيا البريطانية، وجامعة نيويورك.جامعة بيركلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكورنل، وكولومبيا، وجامعة كاليفورنيا؛ ديفيس، ودارتموث، وويسلين، وبرنستون، وجامعة 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 :نعم الموحد للمدرسةوصف الزي 
 قميص أبيض بياقة

 بنطلونات وتنانير باللون الكاكي

 م 6:36 -ص  2:36 ساعات الدراسة

 ال يوجد برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 ال يوجد

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اإلنجليزية اللغة

 ال يوجد

 اإلعداد للجامعة أكاديميات التعلم المرتبط

 Lake Merritt Bart خيارات النقل العام
AC Transit 

 
 

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
2% 

 %86 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %06 النسبة المئوية لآلسيويين
 %80 النسبة المئوية لالتينيين
 %7 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %6 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Oakland Charter High 

106 81th Street, 94607 |  893-8700  |  www.amps-ca.schoolloop.com 
9-81 

 .1680فبراير،  81الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
( هي مدرسة معتمدة بواسطة الرابطة الغربية للمدارس الثانوية، وهي مدرسة عامة ومستقلة تؤمن بأهمية العمل الجاد OCHS) Oakland Charter High Schoolمدرسة 

وهي تقع في  1004عام  OCHSللطالب أصحاب الخصائص المتنوعة من حيث وجهات النظر، والظروف االجتماعية االقتصادية، والخلفيات، والمواهب. تم تأسيس مدرسة 
ذين يرغبون في االنضمام إلى المدرسة. كما ضاحية وسط المدينة بأوكالند. وتوفر المدرسة برنامًجا أكاديمًيا دقيًقا يعزز من المهارات األساسية وأخالقيات العمل لجميع الطالب ال

أو التي تعيش أسفل خط الفقر الفيدرالي، أو التي لم يذهب الوالدان فيها أبًدا إلى الجامعة. ومع هيئة  نحرص أيًضا على التواصل مع األسر التي تعيش في المناطق محدودة الدخل،
لذين ويحصل الطالب اطالًبا فقط، ندرك جيًدا كل شيء يخص طالبنا؛ من حيث السلوكيات الغريبة، ونقاط القوة، والعقبات التي يواجهونها، وأهدافهم ودوافعهم.  80:طالبية مكونة من 

عاليات المدرسة ومساعدة المدرسين. يواجهون صعوبات في التعلم على ساعات إضافية من التدريس في مجموعات صغيرة، بينما نعطي الطالب المتفوقين أدواًرا قيادية، في تنظيم ف
لجوانب األكاديمية. ونشجع طالبنا على تولي المسؤولية عن أفعالهم وتعليمهم. وتهتم إدارة المدرسة بالمحافظة على بيئة آمنة في "حرم مغلق" إلزالة التشتيت وزيادة التركيز على ا

المدينة، نموذًجا لمناهج اإلعداد للكليات وأجواء مهيئة لجميع الطالب. إننا نؤمن بأن الكلية هي المسار األوحد للخروج من الفقر والعنف لشباب  OCHSعالوًة على ذلك، تقدم مدرسة 
على المستوى الوطني  داد الطالب لصالبة الحياة الدراسية في الجامعة. والنتيجة هي أن الطالب أصبحوا أكثر تنافسية؛ ليس فقط في أوكالند وكاليفورنيا، ولكنولذلك فهدفنا هو إع

 أيًضا. هدفنا هو االستعداد للكلية في المقام األول!
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 .يمكن شراء مالبس الزي الموحد من المدرسة. متاح وحد للمدرسةوصف الزي الم

 قميص بياقة باللون الرمادي الداكن أو األزرق الفاتح -
 كنزة باللون األسود أو الرمادي -
 سترة باللون األسود أو الرمادي -
 بنطلونات أو تنانير باللون الكاكي -
 حزام أسود -
 حذاء أسود أو أبيض مع نعل مطاطي -

 م 3:66ص إلى  1:66 اعات الدراسةس
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
م من اإلثنين إلى  2 -م  3تتوفر خدمة التدريس الخاص من . نعم، تتوفر خدمة التدريس الخاص بعد المدرسة لجميع الطالب من الصف التاسع إلى الثاني عشر

 (. أيامنا المختصرة)م أيام الجمعة  7 -م  8الخميس، والساعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 غير متوفر أكاديميات التعلم المرتبط
،8R، 8خطوط الحافالت . مباٍن عن مدرستنا Lake Merritt BART 8تبعد محطة . مبنيين عن مدرستنا 87th Street/City Center BARTتبعد محطة  خيارات النقل العام  

12،  18،  20،  31،  40،  58L،  62،  88،  314،  800،  801،  840 

 
 150: إجمالي المسجلين

-www.ousddata.org/balancedومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل : معلومات التقييم
scorecards 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

72% 
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %63 النسبة المئوية لآلسيويين
 %62 النسبة المئوية لالتينيين
 %3 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
ARISE 

1168 81th Street, 94601  |  436-5487 
www.arisehighschool.org 

9-81 
 .1680مارس،  8الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

الثانوية، ال  ARISE High Schoolما الذي يحتاجه الطالب للنجاح في أوكالند؟ هل أنت مستعد لتكون أنت التغيير الذي نحتاجه إليجاد مجتمع أكثر صحة وعدالة؟ في مدرسة 
قادة في أوكالند. إننا نوفر بيئة مدرسة  نخشى من مواجهة الجوانب الواقعية التي تواجهها مجتمعاتنا، ونعمل بكل جد لتمكين طالبنا من امتالك المعرفة والمهارة الالزمة ليصبحوا

، ال يتعلق التعليم فقط باألداء الجيد في االختبار. ARISEويدعمه في رحلته التعليمية. في مدرسة صغيرة نفخر بأننا نوفر فيها لكل طالب شخًصا بالًغا واحًدا على األقل يعرفه جيًدا 
ل حترام، والمثابرة، والبناء، والقيادة، نعمإننا مدرسة صغيرة تهتم بالتأكيد على معرفة الذات، والمجتمع، والتاريخ في إطار بيئة مخصصة وداعمة. من خالل قيمنا األساسية؛ وهي اال

تلتزم ببناء مجتمعات صحية والمحافظة عليها من خالل تطوير  ARISEعلى تنمية مجتمع من الطالب المستعدين للعمل بجد واألخذ بزمام المبادرة في مسارهم التعليمي. إن مدرسة 
التي يمثل طالبنا الجيل األول منها الذي يذهب إلى الجامعة، إلى مسارات أنشطة مجتمعية. ونحن نؤمن بأنه بإمكاننا البدء في تحويل مجتمعاتنا من خالل توفير الوصول إلى األسر، 
 جامعية ومهنية في التعليم، والخدمات االجتماعية، والعدالة المجتمعية، والصحة العامة، والسياسة العامة. 

 
 هل أنت مستعد للتحدي؟

 
لمستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس ا

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 ال يوجد زي موحد. وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 48:: -ص  0::5 ساعات الدراسة

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

يجب على الطالب المبتدئين وطالب السنة النهائية حضور 
 فصول جامعية. 

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 النشاط المجتمعي التعلم المرتبطأكاديميات 

ويمكن الوصول  Fruitvale BARTتقع المدرسة قرب محطة  خيارات النقل العام
إليها عن طريق خطوط الحافالت والقطارات التي تقف في 

 محور النقل هذا. 
 

 151: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
31% 

 %8 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %02 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 مدرسة مستقلة
Aspire Golden State College Prep 



8669 00th Avenue, 94621  |  562-8030 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-

golden-state-college-preparatory-academy 
0-81 

 1680فبراير،  10الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
؛ من أعالم الكليات GSPعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في مخصصة إل Aspire Golden State Preparatory Academyأكاديمية 

وتمثل مساعدة طالبنا على إدراك معطيات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على شهادة جامعية بنظام الدراسة ألربع سنوات. 
عة األكثر عمالً من المحترفين في مجالهم؛ الكلية تحدًيا يتطلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا هم المجموحلم 

إسهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من تلبية وأولياء األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً عن وجود 
 االحتياجات الفريدة لطالبنا ومجتمعنا.

 
ل مكتب تنسيق ا لتسجيل طفلهم. ال يقبيجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان أرجوانية وبناطيل باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة
 الكاكي. يجب على األسر شراء الزي الموحد. 

 م 8:::-ص 5:00 ساعات الدراسة

بعد المدرسة داخل المدرسة  برامج ما
 أو بالقرب منها

تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم.  يخدم 
البرنامج الطالب في الصفوف من الصف السادس إلى الصف 

عاًما(. تمتد ساعات عمل البرنامج من  28-21التاسع )عمر 
 م 6 -ص  28::0

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

متعددة اللغات / برامج تعلم البرامج 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 غير متوفر أكاديميات التعلم المرتبط

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام
Transit  2، و2، و48أرقامR502، و. 

 
 541: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
72% 

 %80 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %17 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Aspire Lionel Wilson College Prep 

066 866th Avenue, 94603  |  568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-

lionel-wilson-preparatory-academy 
0-81 

 1680فبراير،  10الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
؛ من أعالم LWPمخصصة إلعداد جميع الطالب للنجاح في الحياة الجامعية. لقد تم تصميم كل شيء في  Aspire Lionel Wilson Preparatory Academyأكاديمية 

سنوات. وتمثل مساعدة طالبنا على إدراك  الكليات في الرواق إلى التدريس الدقيق المعتمد على البيانات؛ لوضع طالبنا على الطريق للحصول على شهادة جامعية بنظام الدراسة ألربع
م المجموعة األكثر عمالً من المحترفين في يات حلم الكلية تحدًيا يتطلب العمل الجاد لكل عضو من أسرة المدرسة: إن طالبنا يحبون التعلم ويحققون نتائج مذهلة؛ كما أن موظفينا همعط

عن وجود إسهامات شركائنا المجتمعيين، والمتطوعين، والداعمين التي تمكننا من مجالهم؛ وأولياء األمور واألسر لدينا يشاركون في دعم جميع جوانب ثقافة ارتياد الجامعات؛ فضالً 
 تلبية االحتياجات الفريدة لطالبنا ومجتمعنا.

 
. ال يقبل مكتب تنسيق ا لتسجيل طفلهميجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

نعم. يتكون الزي الموحد من قمصان خضراء وبناطيل باللون  وصف الزي الموحد للمدرسة
الكاكي. يجب على األسر شراء الزي الموحد. ترتدي جميع 

 األلوان.مستويات الصفوف نفس 

 م 08:: -ص  5:18 ساعات الدراسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

تدير المدرسة برنامًجا لما بعد المدرسة داخل الحرم. يخدم 
البرنامج الطالب في الصفوف من الصف السادس إلى الصف 

 عاًما(.  25-20الثاني عشر )عمر 
 م 6-88::من اإلثنين إلى األربعاء 

 م 6-08::الخميس 
 م 6 - 8::2الجمعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 غير متوفر أكاديميات التعلم المرتبط
 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خط حافالت  خيارات النقل العام

Transit  48رقم. 

 
 692: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
71% 

 %3 أفريقي النسبة المئوية لألمريكيين من أصل
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %60 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مستقلةمدرسة 
Bay Area Technology 

1168 Fontaine Street, 94605  |  382-9932  |  www.baytechschool.org 
0-81 

 1680فبراير،  19الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
Bay Area Technology School  هي مدرسة للصفوف من السادس إلى الثاني عشر، بدون مصاريف، وهي مدرسة عامة مستقلة تقدم مناهج عالية الجودة ومعتمدة على

 المعايير مع التركيز على الرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا. 
 

جلين في المدرسة كي يشعروا بفرحة التعليم، ويصلوا إلى أقصى إمكانياتهم؛ العقلية، برنامًجا تعليمًيا فريًدا إللهام الطالب المس Bay Area Technology Schoolوتطبق مدرسة 
 واالجتماعية، والعاطفية، والجسدية.

 
 هي خدمة الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر: BayTechإن مهمة مدرسة 

 
 والهندسة، والرياضيات.تمكين الطالب ليصبحوا متمكنين في مجاالت العلوم، والتكنولوجيا، 

نها لبيئة القرن الحادي والعشرين ذات تشجيع الطالب على أن يكونوا ذاتيي التحفيز، ومتعلمين لمدى الحياة، ومجهزين بمهارات التواصل وعرض األفكار التي ال يمكن االستغناء ع
 التوجه التكنولوجي.

 لمهارات واإلدراك الالزم للمشاركة والعمل بصورة منتجة في مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات.إعداد طالبنا ليصبحوا مواطنين مسؤولين ومتعلمين يملكون ا
 اسب ابآلي.تقديم مناهج معتمدة على المعايير تركز على العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، مع توفير الدعم من خالل معامل العلوم والح

 مدرسة لجميع الطالب، بما في ذلك الطالب أصحاب المعدالت األكاديمية المرتفعة والمنخفضة.توفير أنشطة أكاديمية وترفيهية بعد ال
 توفير الفرص لمشاركة ابآباء في تعليم الطالب.

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

تتبع نظام الزي المدرسي الموحد. يرتدي الطالب قمصان بولو باللون األزرق الداكن التي تحمل شعار المدرسة، مع  BayTech وحد للمدرسةوصف الزي الم
 بنطلونات باللون الكاكي.

 م 10::-ص 5:10 ساعات الدراسة
برنامًجا لما بعد المدرسة. يتضمن برنامج ما بعد المدرسة تدريًسا خاًصا من خالل المعلمين، ونوادي  BayTechتوفر مدرسة  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها

 التكنولوجيا، ووسائل الدعم، ومكاتب المذاكرة.

 متوسط -معتدل  خدمات التعليم الخاص

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية

 غير متوفر المرتبطأكاديميات التعلم 

 مدرستنا. 46رقم  AC Transitيخدم خط  خيارات النقل العام

 
 141: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
82% 

 %66 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %8 النسبة المئوية لآلسيويين
 %68 النسبة المئوية لالتينيين
 %86 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %6 المئوية لألمريكيين األصليينالنسبة 
 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %3 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Civicorps 

868 Myrtle Street, 94607  |  763-1725 
www.cvcorps.org 

 10-81عمر 
Civicorps  هي مدرسة تعمل على مدار العام وتوفر ست فترات تعريفية لكل عام مدرسي.  تواريخ بداية

 18؛ و1686أكتوبر،  86؛ و1686أغسطس،  82: 80-1686دورات الفترات التعريفية للعام المدرسي 
 .1680أبريل،  0؛ و1680فبراير،  1؛ و1686ديسمبر، 

 868داية الفصل الدراسي. يمكن الحصول على أوراق الطلبات من يجب تقديم الطلبات قبل يوم الجمعة السابق لب
Myrtle Street  أو عبر اإلنترنت على عنوان الويبwww.cvcorps.org/programs/apply./ 

 
لقد نجحنا في إيجاد نموذج مثالي لمدرسة مجتمعية ناجحة متكاملة البالغين الصغار على تحويل حياتهم لألفضل من خالل التعليم والتدريب الوظيفي.  Civicorpsلقد ساعدت مدرسة 

على عالج عاًما ممن تسربوا سابًقا من المدرسة الثانوية. إن أنظمتنا األكاديمية الدقيقة، والتدريب الوظيفي المدفوع، وخدمات الدعم التي تركز  16-25الخدمات للبالغين بعمر 
هي  Civicorpsة الجامعية؛ هي كلها وسائل تساعد الشباب المرن على إطالق العنان لقدراتهم الداخلية وتحقيق أهدافهم األكاديمية والمهنية. الصدمات، والعناية العميقة والمساعد

دريب وظيفي مدفوع. وتساعد المسارات ت المنظمة الوحيدة في إيست باي سان فرانسيسكو التي توفر مساًرا أكاديمًيا بدبلوم معتمد للمدرسة الثانوية، باإلضافة إلى مسار مهني مع
ي عملي، ومواصلة التعليم ما بعد الثانوي، األكاديمية والمهنية التي نوفرها الشباب البالغين المتسربين من المدارس على الحصول على دبلوم مدرسة ثانوية، والحصول على تدريب مهن

 والبدء في مسيرة مهنية يمكنها إعالة األسرة.
 

م. ال يقبل مكتب تنسيق ء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهيجب على أوليا
الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.



 
 إلى برنامج التدريب المهني، يجب عليهم ارتداء زي موحد ومعدات حماية شخصية.  Civicorpsبمجرد ترقية طالب  وصف الزي الموحد للمدرسة

 أكاديمية التعليم ساعات الدراسة
 م 0::21 -ص  0::5م، الجمعة 00:: -ص  5:00الخميس  -اإلثنين 

 التدريب المهني
 م 0::21 -ص  0::5، الجمعة 6-4الفصول مرتين أسبوعًيا  —م  0::: -ص  0::4الخميس العمل  -اإلثنين 

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 ال يوجد

 تعمل بالتعاون مع قطاع أوكالند للمدارس الموحدة ومنطقة خطة التعليم الخاص المحلية لضمان توفير تعليم مجاني ومالئم لجميع الطالب من Civicorpsال، ولكن  خدمات التعليم الخاص
أخصائي ، تم توفير Corpsmember Academyذوي االحتياجات االستثنائية.  وتلبية الحتياجات النسبة الكبيرة من الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في 

 موارد بدوام كامل يعمل عن قرب مع الطالب، والموظفين، وأولياء األمور لضمان تلبية احتياجات هؤالء الطالب.

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

خرى بخالف اإلنجليزية في استبيان اللغة األم، يخضع الطالب يقوم طالب األكاديمية بإتمام استبيان اللغة األم في حزمة تسجيل الطالب.  في حالة اإلشارة إلى لغة أ
 يوًما لتقييم قدراتهم في االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة في اللغة اإلنجليزية. 0:( خالل CELDTالختبار تطور اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا )

 8:مساعدة بخصوص التقدم للحصول على وظيفة، من خالل إيجاد أماكن لشبابنا في واحدة من  Civicorpsشهًرا بعد التخرج، توفر مدرسة  21بالنسبة لفترة  أكاديميات التعلم المرتبط
وجودة في غير الم دورة تدريب مهني )في مؤسستينا االجتماعيتين ولدى شركاء األعمال المحليين ابآخرين(، والتسجيل في كلية المجتمع، والوصول إلى الخدمات

 حرم الكليات أثناء الفصول المسائية )التدريس الخاص، ودعم التعليم الخاص، واستشارات الحالة( باإلضافة إلى توفير الموارد.

 أميال عن المدرسة ويوجد مركز التدريب الوظيفي على الجانب ابآخر من الشارع. West Oakland BART 5تبعد محطة  خيارات النقل العام
 .21th STفي  AC transitأميال عن خدمات  8درسة أيًضا مسافة وتبعد الم

 
 

 11: إجمالي المسجلين
 :معلومات التقييم

ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 
 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
6% 

 %22 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %2 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %للفيلبينيين النسبة المئوية 
 %81 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Conservatory of Vocal & Instrumental Arts High (COVAH) 

1166 Mountain Boulevard, 94619  |  531-0110 
www.covaconservatory.org 

9-81 
 1686ديسمبر،  8الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

( المستقلة هي مدرسة ثانوية مخصصة للموسيقى/الكلية لتوفير تعليم موسيقي وأكاديمي عالي COVAH) Conservatory of Vocal/Instrumental Arts Highمدرسة 
لعروض الموسيقية. ويعمل الطالب في مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، والمسابقات، وا COVAHالمستوى للطالب في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. ويشارك طالب 

برنامًجا  COVAHألنماط اإلثنية. توفر مدرسة على تطوير مهاراتهم الموسيقية في العديد من األنماط الموسيقية، بما في ذلك الموسيقى الكالسيكية، والروك، وابآر آند بي، والبوب، وا
ا، بما يسمح لطالب المدرسة الثانوية بالحصول على ساعات معتمدة للكلية. ويمكن للطالب الحصول على ما يصل إلى أكاديمًيا قوًيا مع برنامج تسجيل متزامن من خالل كليات بيرالت

 رنت.أيًضا مجموعة واسعة من المناهج من خالل التعليم المختلط والدورات عبر اإلنت COVAHعامين من الساعات المعتمدة للكلية أثناء سنوات المدرسة الثانوية. وتوفر مدرسة 
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
 مالبس غير رسمية يومًيا ويرتدون زًيا موحًدا رسمًيا في العروض.  COVAHيرتدي طالب مدرسة  الزي الموحد للمدرسةوصف 

م، مع التقاء بعض مجموعات العروض والدورات التدريبية  0::4ص إلى  0::5من  COVAHتمتد ساعات الدراسة في  ساعات الدراسة
 أو المساء.الجامعية في نهاية فترة ما بعد الظهيرة 

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
م، مع توفير بعض الدورات التدريبية  0::4ص إلى  0::5بكونه أطول من المعتاد، من  COVAHيتميز اليوم المدرسي في 

 المدرسة.الجامعية في المساء، ولذلك ال توجد لدينا برامج لما بعد 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 Peralta Colleges أكاديميات التعلم المرتبط
Holy Names University Early Entry Program Chabot Science Center 

Fuel Ed Online Coursework 

 .AC Transitإلى  BARTأو  AC Transitبسهولة عن طريق  COVAHيمكن الوصول إلى  خيارات النقل العام

 
 117: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
8% 

 %20 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %82 النسبة المئوية لالتينيين
 %87 النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ

 %6 لألمريكيين األصليين النسبة المئوية
 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 

 %1 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات
 



 مدرسة مستقلة
Envision Academy for Arts & Technology 

8686 Webster Street, 94612  |  596-8901 
www.envisionacademy.org 

9-81 
 1680يناير،  80الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

( هي مدرسة ثانوية عامة مستقلة مجانية )للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر( في أوكالند، وهي EA) Envision Academy of Arts and Technologyأكاديمية 
للطالب تجربة أكاديمية دقيقة ومجتمًعا  Envision Academyمخصصة لتحويل حياة الطالب من خالل إعدادهم للنجاح في الحياة الجامعية وفي الحياة عامة. وتوفر أكاديمية 
 متنوًعا ومتعاطًفا لينموا فيه. ونعمل على إلهام طالبنا وتمكينهم ليصبحوا قادة في التعليم الثانوي وفي مجتمعاتهم.

 
اشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مب

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 ال يوجد زي موحد وصف الزي الموحد للمدرسة
 م 48:: -ص  0::5 ساعات الدراسة

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
اضات المضمار، واإلبحار، توجد لدينا رياضات ونواٍد تمارس األلعاب وتلتقي بعد المدرسة بانتظام. وتتضمن رياضاتنا كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وري

، وأندية أخرى تلتقي بعد (STEPات شطرنج، وأنشطة مسرحية، وبرنامج تعليم مدرسي الثانوي )والتشجيع. توجد لدينا هيئة طالبية موحدة، وكتاب سنوي، ومسابق
أو أعلى ويختلف عدد الساعات. ولدينا أيًضا عالقات مع العديد من  1.4المدرسة. جميع الرياضات واألنشطة مفتوحة ألي طالب بمتوسط نقاط للصف بمعدل 

 المنظمات المجتمعية. 

 جميع طالب التعليم الخاص لدينا موزعون على مختلف الفصول.  الخاصخدمات التعليم 

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 . الفنون، والتكنولوجيا، وريادة األعمال: هي مدرسة تحضيرية للجامعة وبها ثالثة مسارات EAإن أكاديمية  أكاديميات التعلم المرتبط

 . والعديد من خطوط الحافالت.21th St. و23th Stفي  BARTتقع مدرستنا في قلب وسط مدينة أوكالند، بين محطات  النقل العامخيارات 

 
 195: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
82% 

 %68 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %7 النسبة المئوية لآلسيويين
 %62 النسبة المئوية لالتينيين
 %3 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %3 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Lighthouse Community 

000 12-|  9  www.lighthousecharter.org8825  |  -Hegenberger, 94621  |  562 
 1680يناير،  11الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

من  Lighthouse، لالستجابة لفجوة اإلنجازات الخاصة بالطالب محدودي الدخل واألطفال الملونين في أوكالند. وقد نما حجم مدرسة 1001عام  Lighthouseتم تأسيس مدرسة 
لثاني عشر وتتخرج طالًبا في كل الصفوف من روضة األطفال إلى الصف ا 480طالًبا في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف السادس في عامها األول، لتخدم ابآن  31خدمة 

هي تأهيل مجموعة سكانية من الطالب للحياة الجامعية والمهنية حسب اختيارهم من خالل تسليحهم  Lighthouseمنها خمس دفعات من الطالب القدامى األوائل. إن مهمة مدرسة 
حفيز الذاتي. وحتى يكون الطالب متعلمين ومؤهلين بشكل كامل للنجاح في القرن الحادي بالمعارف، والمهارات، والمبادئ التي تجعل منهم طالًبا متعلمين لمدى الحياة ويتمتعون بالت

لها، وإظهار المسؤولية الشخصية والعشرين، فنحن نؤمن بأن كل طفل يجب أن يحافظ على حب االستطالع تجاه العالم، والسعي بال كلل لتحقيق أهدافهم، وتأسيس المعرفة وتوصي
حقيق نتائج ورة متعاونة مع ابآخرين، وإظهار التناسق في نموهم كمتعلمين. وبصفة خاصة، يتضمن ذلك وضع المبادئ التوجيهية التالية، التي تسهم في تواالجتماعية، والعمل بص

 .Lighthouseلمتعلمي مدرسة 
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.

 
على القمصان/الكنزات. قطع سفلية باللون األسود أو األزرق وقطع علوية باللون  Lighthouseيجب دائًما على طالب المدرسة الثانوية ارتداء شعار  وحد للمدرسةوصف الزي الم

ة الثانوية بتصميم شعار األبيض، أو األسود، أو الرمادي. يمكن شراء مالبس الزي الموحد عبر اإلنترنت أو من المدرسة. قام طالب فصل فنون المدرس
 خاص بهم وسيطبعون التصميم على قمصان للطالب بتكلفة منخفضة. 

 م 48::-ص 0::5 ساعات الدراسة

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة
برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 

 أو بالقرب منها
ويتم توفير فرص يمكن لطالب المدرسة الثانوية الذهاب إلى المراكز األكاديمية للمساعدة على دعم تعليمهم األكاديمي وتقديم مساعدة في التدريس الخاص. 

يوم األربعاء؛ حيث  م يومًيا باستثناء 6:00-0:::إثراء إضافية لمساعدة الطالب على االستمتاع بحصص مرحة من اختيارهم. يبدأ البرنامج من الساعة 
 م.  0::6-0::2يعمل البرنامج من الساعة 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

في حالة رغبة الطالب في اختيار لغة أخرى، يمكنه التسجيل لحضور فصل في ، والمستوى المتقدم. 1، و2يتم توفير دورات دراسية للغة اإلسبانية المستوى 
 بدفع الرسوم وتوفير المواد الدراسية.  Lighthouseالكلية المجتمعية المجاورة وستتكفل مدرسة 

وتوجد فرصة كبيرة . ة المتزامن مع الربيع في الصف الحادي عشريتم توصيل الطالب بشركات ومنظمات محلية إلتمام دورة تدريب مهني أثناء ربع السن أكاديميات التعلم المرتبط
 Reading، وLa Clinica De La Raza، و.A.C.Eوتضم قائمة المنظمات كالً من . للطالب الستكشاف فرص الحصول على وظيفة في مهنة معينة

Partnersو ،Museum of Children’s Artو ،Sharks Iceو ،Exploratoriumو ،California Capital Investment Groupو ،Buena Vista 
Horace Mannو ،Tech Hiveو ،Ready Set Connectو ،Hawthorne Health Groupوالعديد من المنظمات األخرى ، . 

 أمام المبنى مباشرًة.  53و 46أرقام  AC transitميالً واحًدا عن الحرم. تتوقف خطوط حافالت  Coliseum BARTتبعد محطة  خيارات النقل العام

 
 141: إجمالي المسجلين

-www.ousddata.org/balancedومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل : معلومات التقييم
scorecards 

 النسبة المئوية لليونانيين
 

37% 
 %1 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %16 النسبة المئوية لالتينيين
 %8 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %7 المئوية لمتعددي الجنسياتالنسبة 

http://www.lighthousecharter.org/


 مدرسة مستقلة
Leadership Public Schools (LPS) Oakland Research & Development 

1068 MacArthur Boulevard, 94605  |  633-0750 
www.leadps.org/oakland 

9-81 
 1680فبراير،  10الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

لخدمة مجتمع أوكالند من خالل توفير تعليم ممتاز  Leadership Public Schools (LPS) Oakland Research and Development Campusنسعى في مدرسة 
ب المدارس توفر تعليًما قوًيا لطال LPS Oakland R&Dلطالبنا، وغرس الثقة والمهارات الالزمة فيهم، والتي يحتاجونها ليصبحوا قادة فعالين للمجتمع في المستقبل. إن مدرسة 

ن بأن الطالب يتعلمون بشكل أفضل عند توفير الثانوية الذين يحتاجون إلى بيئة مدرسية صغيرة وآمنة لتحقيق أحالمهم بالتخرج من المدرسة الثانوية واالنضمام إلى الجامعة. إننا نؤم
توفير برنامج أكاديمي دقيق ومخصص، يتوفر لدينا العديد من العروض لدعم احتياجات معلمين مراعين وداعمين وفرص للربط بين تعليمهم والحياة الواقعية. وفي إطار جهودنا ل

إلجراء أعمال الدورات الدراسية. كما نوفر أيًضا برامج  2-2الطالب. وكمدرسة تعد الطالب لمهن مستقبلية، يحصل كل طالب على فرصة الوصول إلى جهاز كمبيوتر محمول بنسبة 
، وبرامج 2-2ل. وتشمل هذه البرامج توفير برنامج استشاري، وبرنامج صيفي للطالب الجدد وأكاديمية للطالب الجدد، ودعم استشاري للجامعة بنسبة مخصصة تبدأ من وقت التسجي

مسار تكنولوجيا علوم الحاسب ابآلي. للجامعة في الموقع من خالل برنامج "إطالق المسار الجامعي"، وخدمات الصحة العامة للطالب. في العام التالي، سنبدأ العمل التجريبي ل
العديد من الفرص للعمل بالشراكة مع  باإلضافة إلى ذلك، توفر المدرسة مجموعة من أنشطة ما بعد المدرسة واإلثراء، باإلضافة إلى فرص سنوية لزيارة الجامعات. وأخيًرا، نوفر

األوصياء، ومؤتمرات الطالب في كل فصل دراسي، وأياًما مجتمعية ربع سنوية توفر الفرصة لآلباء لاللتقاء المدرسة لدعم كل طالب. إننا نوفر اجتماعات لرابطة أولياء األمور/
 .LPSبالموظفين واألسر األخرى في 

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

ي، أو األبيض بدون يجب على جميع الطالب ارتداء الزي طبًقا لسياسة الزي بالمدرسة. حيث يجب أن يرتدي الطالب قمصاًنا بياقة باللون الرمادي، أو األرجوان وحد للمدرسةوصف الزي الم
 شعار. يجب على الطالب ارتداء قطع سفلية باللون األسود أو الكاكي يومًيا.

 م 40::-ص 5:00 ساعات الدراسة
 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 أو بالقرب منها

 عاًما. 25-24نعم. نحن نوفر برامج لما بعد المدرسة )رياضة، إلقاء شعر، نواٍد( لطالب المدرسة الثانوية لدينا بعمر 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 ال يوجد

 علوم الحاسب اآللي أكاديميات التعلم المرتبط

 .35، و46، و84أرقام  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام

 
 191: إجمالي المسجلين

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل : معلومات التقييم
 النسبة المئوية لليونانيين

 
36% 

 %6 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %10 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %7 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %6 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات



 مدرسة مستقلة
Oakland Military Institute 

1122 Lusk Street, 94608  |  594-3900 
www.oakmil.org 

0-81 
 الموعد النهائي لتقديم الطلبات: قبول الطلبات مستمر

موسعة  مناهج أكاديمية OMIهي أكاديمية للتأهيل للجامعة توفر أساًسا أكاديمًيا قوًيا مدعوًما بثقافة عسكرية مضافة.  توفر أكاديمية  Oakland Military Instituteأكاديمية 
الفردية للطالب العسكريين.  إننا نوفر برامج  مصممة لتلبية متطلبات الدخول إلى الجامعة. وتعمل مدرستنا على إدخال التكامل التكنولوجي، والشبكات الالسلكية، واألجهزة اإللكترونية

د برنامج قيادة مدرسي قوي يؤدي إلى تسهيل التقدم في المستوى ومتابعة األداء. إن دعائمنا شاملة لما قبل المدرسة وما بعدها لتوفير إثراء وتقوية أكاديمية. ونحن نعمل على إيجا
جها لتخريج بالغين شباب أصحاب شخصية، والتزام، الثالث ونقاط تركيزنا الرئيسية هي القيادة، والمواطنة، واللياقة البدنية.  تسهل القيادة البرامج األكاديمية والعسكرية التي يتم دم

يتم دعم اللياقة البدنية بواسطة برنامج األلعاب رؤية سديدة.  بينما توجه المواطنة تركيزنا على القيم الشخصية من إنكار الذات، والفخر، والنزاهة ليتم غرسها في طالبنا العسكريين. وو
 الرياضية الذي يعزز من مستوى الصحة والتنافسية.

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

نعم. يتكون الزي الموحد للطالب العسكريين في الصف ب من  الموحد للمدرسةوصف الزي 
قميص أبيض بأزرار مخفية مع كتافات )المدرسة الثانوية(، 

وقميص أسمر بأزرار مخفية مع كتافات )المدرسة اإلعدادية(، 
 وبنطلون أسود، وأحذية سوداء.

 ساعة 2800-ساعة 0500 ساعات الدراسة
 م 00::-ص 5:00

امج ما بعد المدرسة داخل المدرسة بر
 أو بالقرب منها

 برنامج التعليم والسالمة لما بعد المدرسة
 الدعم األكاديمي

 اإلدماج وعالج التحدث واللغة خدمات التعليم الخاص
 غير متوفر أكاديميات التعلم المرتبط

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

ه بالمناهج -باإلنجليزية  االنغماس المنظم  الموجَّ

 ACيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق المواصالت العامة ) خيارات النقل العام
Transit ومحطة )McArthur BART . 

 
 464: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
86% 

 %78 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %82 النسبة المئوية لآلسيويين
 %23 النسبة المئوية لالتينيين
 %3 النسبة المئوية للبيض
 %8 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %7 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %3 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

 



 مدرسة مستقلة
Oakland Unity High 

0611 12-|  9  www.unityhigh.org7170  |  -Street, 94605  |  635Brann  
 .1680مارس،  8الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

الالزمة لتحقيق النجاح األكاديمي وبصورة مطلقة،  في إيجاد مدرسة يمكن فيها لجميع الطالب اكتساب المهارات األساسية Oakland Unity High Schoolتتمثل رؤيتنا لمدرسة 
مساًرا دراسًيا دقيًقا يتم فيه إعداد الطالب للحياة الجامعية وما بعدها  Oakland Unity High Schoolالنجاح في المجتمع العالمي الحالي متعدد اللغات والثقافات. وتوفر مدرسة 

 مستديمة لمدى الحياة والعادات العقلية والقلبية، مع إحداث التوازن من خالل تجربة للمدرسة الثانوية تتميز بكونها ثرية، وممتعة، والمن خالل التركيز على تطوير المهارات المهنية ال
ؤدي إلى تحقيق آمالهم وصوالً لبرنامج تعليمي يساعد األطفال واألسر على التغلب على التحديات التي تواجههم بما ي Oakland Unity High Schoolُتنسى. وتوفر مدرسة 

 وأحالمهم لحياة أفضل في الواليات المتحدة.
 

 :Unityفيما يلي المميزات الخاصة لمدرسة 
مالًذا آمًنا ال يشعر فيه األطفال بالتهديد أو التهميش ويتم فيه احترام  Unityمناخ مدرسي آمن وشامل؛ في مجتمع غالًبا ما يتسم بوجود أحياء مضطربة داخل المدينة، توفر مدرسة •  

 ثقافتهم ومواطنهم األم.
 .برنامج دعم شامل لضمان حصول الطالب على الدعم الالزم للتركيز على النمو األكاديمي، من خالل الشراكة بين المدرسة، واألسر، والمجتمع•  
بتحقيق النجاح في القيادة والجوانب األكاديمية وأن يصبحوا مفكرين مبدعين، وأفراًدا متعاطفين، ومشاركين فعالين في مجتمع  Unity تجارب تعليمية تسمح لطالب مدرسة•  

 ديمقراطي متعدد الثقافات. 
 المساعدة المالية، والزيارات المنتظمة للجامعة.برنامج موسع لإلعداد للجامعة/االستشارات للطالب وأسرهم، بما في ذلك تقديم المشورة حول المتطلبات األكاديمية و•  
 

ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه
 مقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات ال

 
 

ي، أو يجب على جميع الطالب ارتداء الزي طبًقا لسياسة الزي بالمدرسة. حيث يجب أن يرتدي الطالب قمصاًنا بياقة باللون الرمادي، أو األرجوان وصف الزي الموحد للمدرسة
 أو الكاكي يومًيا.األبيض بدون شعار. يجب على الطالب ارتداء قطع سفلية باللون األسود 

 م 40::-ص 5:00 ساعات الدراسة
 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

 عاًما. 25-24متاحة. نحن نوفر برامج لما بعد المدرسة )رياضة، إلقاء شعر، نواٍد( لطالب المدرسة الثانوية لدينا بعمر  برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة أو بالقرب منها
 ال يوجد الخاصخدمات التعليم 

 ال يوجد البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم اللغة اإلنجليزية
خدمات : تركيز مخطط على. إليجاد مسارات للنجاح األكاديمي والتعليم المرتبط( Measure N)تطبيق التشريع : قيد التطوير: غير متوفر حاليًا أكاديميات التعلم المرتبط

 .والبناء والتصميم، والطب والتكنولوجيا الطبيةاألعمال والخدمات المالية، 

 .35، و46، و84أرقام  AC Transitيمكن الوصول إلى مدرستنا عن طريق خطوط حافالت  خيارات النقل العام

 
 122: إجمالي المسجلين

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق األهداف على عنوان الويب " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل : معلومات التقييم

 النسبة المئوية لليونانيين
 

76% 
 %2 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %6 النسبة المئوية لآلسيويين
 %16 النسبة المئوية لالتينيين
 %6 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %8 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %6 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %8 النسبة المئوية لمتعددي الجنسيات

Oakland School for the Arts (OSA) 
616 81th Street, 94612  |  873-8800  |  www.oakarts.org 

http://www.unityhigh.org/


0-81 
فبراير  81يناير، والثاني يوم  11ديسمبر الختبار  81الموعد النهائي لتقديم الطلبات: الموعد األول يوم الجمعة، 

 مارس. 6الختبار 
ون ومنهج أكاديمي شامل، بما يوفر للطالب فرصة فريدة للتعلم، واالبتكار، للفنون على إحداث توازن بين برنامج شامل للفن Oakland School for the Artsتعمل مدرسة 

للفنون والجوانب األكاديمية على ترسيخ االنضباط والثقة في نفوس الطالب، وإعداد الطالب الشباب بفعالية ليحققوا ذاتهم في مجاالت  OSAوالتعبير، والنمو الشخصي. وتعمل برامج 
  الفنون وخارجها.

 
ا لتسجيل طفلهم. ال يقبل مكتب تنسيق يجب على أولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مباشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعه

 الطالب في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الطلبات المقدمة لاللتحاق بالمدارس المستقلة.
 

 ال يوجد الموحد للمدرسةوصف الزي 
 المدرسة اإلعدادية: ساعات الدراسة

 21:80-5:20 -اإلثنين 
 21:20-5:20 -الجمعة  -الثالثاء 

 المدرسة الثانوية:
 21:80-ص 05:28 -اإلثنين 
 4:28-ص 05:28 -الجمعة  -الثالثاء 

 غير متوفر برامج ما قبل المدرسة

برامج ما بعد المدرسة داخل المدرسة 
 بالقرب منهاأو 

وأيام  0:::توفر المدرسة مركز مساعدة للتعلم/المساعدة في الواجبات المنزلية في أيام االنصراف المبكر؛ يوم اإلثنين حتى الساعة 
 .0::8الخميس حتى الساعة  -الثالثاء 

 ال يوجد خدمات التعليم الخاص

البرامج متعددة اللغات / برامج تعلم 
 اللغة اإلنجليزية

 يوجدال 

، التزلج (المدرسة الثانوية فقط)فنون الطهي، الوسائط الرقمية : مدارس فنية يمكن للطالب أداء االختبار لاللتحاق بها 86توجد لدينا  أكاديميات التعلم المرتبط
، (المدرسة الثانوية فقط)اإلنتاج ، تصميم (المدرسة الثانوية فقط)، موسيقى اآلالت والفنون األدبية (المدرسة اإلعدادية فقط)على الجليد 

 .المسرح، الفنون البصرية، الموسيقى الصوتية

.  المخرج على الجانب ابآخر من المدرسة مباشرًة.  يصل العديد من خطوط 23th streetمن المدرسة هي  BARTأقرب محطة  خيارات النقل العام
 ي الجزء األعلى من المدينة.إلى المدرسة؛ حيث تقع المدرسة في وسط ح AC Transitحافالت 

 
 761: إجمالي المسجلين

 :معلومات التقييم
ومعرفة المزيد من المعلومات حول التقدم في تحقيق " سجل النتائج المدرسية المتوازن"يمكنك تنزيل 

 www.ousddata.org/balanced-scorecardsاألهداف على عنوان الويب 

 النسبة المئوية لليونانيين

 
8% 

 %78 النسبة المئوية لألمريكيين من أصل أفريقي
 %2 النسبة المئوية لآلسيويين
 %86 النسبة المئوية لالتينيين
 %67 النسبة المئوية للبيض
 %6 النسبة المئوية لسكان جزر المحيط الهادئ
 %6 النسبة المئوية لألمريكيين األصليين

 %8 %النسبة المئوية للفيلبينيين 
 %82 المئوية لمتعددي الجنسياتالنسبة 

 



 لمحة عامة عن مدارس التعليم المستمر والمدارس البديلة

وذلك ألنها برامج متخصصة ذات متطلبات خاصة ال ُتشتمل عملية تسجيل الخيارات في مدارس التعليم المستمر والمدارس البديلة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة المذكورة أدناه. 
ب بأحد برامج مدارس التعليم المستمر يجب تلبيتها قبل اعتبار أهلية الطالب لاللتحاق بالبرنامج.  ولذلك يجب عليكم االتصال بمركز تنسيق الطالب حال اهتمامكم بإلحاق الطال

 والمدارس البديلة.

 Rudsdale، وDewey، وBuncheية مدارس التعليم المستمر: المدارس الثانو

 ليم المستمر للفوز بدبلومة المدرسة الثانوية.   تقدم مدارس التعليم المستمر التوجيه المكثف، ونظام االعتماد المتنوع، والتعليم الفردي. ومن َثم، تتوفر فرصة لجميع طالب مدارس التع

 معايير أولوية االلتحاق

 ب كي يكون مؤهالً لاللتحاق بمدارس التعليم المستمريجب توفر الشروط التالية في الطال
 عاًما أو أكثر، 71أن يكون عمره • 
 أتم عامين كاملين على األقل في المدرسة الثانوية،• 
 وحدة معتمدة في بداية الصف الثاني عشر، 711إلى  711وأتم ما بين • 
 عشر.وحدة معتمدة في بداية الصف الحادي  01إلى  01وأتم ما بين • 

عى في الوقت ذاته إلى النظر في إمكانية تأهل طفلها ننصح بشدة األسر المهتمة بااللتحاق ببرنامج التعليم المستمر لدينا بتقديم طلب تسجيل الخيارات للتقدم إلى المدارس الشاملة بينما تس
ر من الطالب بينما ال يتوفر إال عدد محدود من المقاعد.  وبالتالي فمشاركتكم في عملية تسجيل لاللتحاق بأحد برامج التعليم المستمر. حيث يتقدم لمدارس التعليم المستمر عدد كبي

 الخيارات تضمن التحاق طفلكم بإحدى المدارس الشاملة ليحضر فيها في فصل الخريف بينما ينتظر قبوله في إحدى مدارس التعليم المستمر. 

 ابحث عن المدارس والبرامج البديلة

غبون في المشاركة في أحد البرامج التعليم البديل بيئة تعليم مختلفة عن تلك التي يتسم بها تعليم المدارس الشاملة. حيث توفر هذه البرامج خيارات قابلة للتطبيق لمن يرتوفر مدارس 
 المخصصة لمعالجة ظروف معينة أو من يرغبون في المشاركة في بيئة تعلم مختلفة.

 المسار المتقدم رسمًيا(برنامج التعلم اإللكتروني )

ا وأكثر دعًما عن برنامج التعليم المستقل يمثل برنامج التعليم اإللكتروني أحد فروع برنامج التعليم المستقل. وهو برنامج شامل عبر اإلنترنت. حيث تكون الفصول فيه أكثر تنظيمً • 
 ز.-بات أالتقليدي. وتدمج فيه الدورات التدريبية مع التكنولوجيا لتلبية المتطل

 المدخل إلى الكلية 

 يجب اختبار الطالب المؤهلين في البرنامج. 

 يجب توفر الشروط التالية في الطالب المؤهلين لحضور الجلسات اإلعالمية:  
 عاًما 01و 71أن تتراوح أعمارهم بين • 
 أن يكونوا من المقيمين في أوكالند• 
 انوية أو متخلفين عن الوحدات المعتمدةأن يكونوا متسربين من الدراسة في المرحلة الث• 
 عاًما 07يستطيعون إتمام دبلومة المرحلة الثانوية قبل بلوغ • 
 يرغبون في الفوز بدبلومة المرحلة الثانوية ودرجة جامعية• 



 Sojourner Truthبرنامج الدراسة المستقلة بأكاديمية 

 امج بعد إتمام ما يلي:هو برنامج دراسة مستقل من المنزل للمراحل التعليمية بداية من روضة األطفال وحتى الصف الثاني عشر. ويعتبر الطالب مؤهلين لهذا البرن
 ه سبب رغبة إلحاق طفلهم بهذا البرنامجإذا كان الطالب في المراحل ما بين روضة األطفال وحتى الصف الخامس، فيجب على أولياء األمور كتابة خطاب يشرحون في• 
 إذا كان الطالب في المراحل ما بين الصف السادس والثاني عشر فيجب على الطالب كتابة مقال من صفحتين )في ورقتين( عما يلي:• 

 سبب رغبتي في االلتحاق ببرنامج الدراسة المستقل -7
 سبب توقع نجاحي في برنامج الدراسة المستقل -0
 مية التعليمسبب أه -3
 هدفي في الحياة بعد إتمام تعليمي -0

 اإلعداد للتطور التربوي العام

. ولكل من هذه McClymonds، وDewey، وRudsdaleيقدم قطاع أوكالند للمدارس الموحدة دورات اإلعداد للتطور التربوي العام في ثالث مناطق تشمل المدارس الثانوية 
 يرجى مراجعة المتطلبات الموضحة أدناه للتحقق من شروط العمر األساسية الالزمة قبل التقدم للبرنامج. البرامج متطلب عمري خاص بها. 

 عاًما 00أشهر و 0عاًما و 71بين  Rudsdaleيجب أن تتراوح أعمار طالب • 
 عاًما 01و 71بين  Deweyيجب أن تتراوح أعمار طالب • 
 أشهر. 0عاًما و McClymonds" 17لغين في يجب أن تكون أعمار طالب برنامج "تعليم البا• 

عاًما في برنامج التعليم البديل بأن يقدموا أيًضا طلب تسجيل خيارات للتقدم إلى المدرسة الشاملة في الوقت  71ننصح بشدة أولياء األمور المهتمين بإلحاق طفلهم الذي يقل عمره عن 
 ن التحاق طفلكم في إحدى المدارس الثانوية ليحضر فيها في فصل الخريف.ذاته. وبالتالي فمشاركتكم في عملية تسجيل الرغبات تضم

 خيارات المدارس المستقلة

 ما المدرسة المستقلة؟
امة األخرى شأن جميع المدارس العإن المدارس المستقلة هي سلسلة مدارس عامة بدون مصاريف دراسية تخضع لنظم مختلفة عن المدارس الخاضعة للقطاع. وشأن المدارس المستقلة 

لمستقلة في أوكالند اتفاقية )ميثاق( مع قطاع التي ال يجوز لها تدريس المناهج الدينية أو انتهاك الحقوق المدنية ألي شخص خالل عمليات التعليم فيها. وتربط كل مدرسة من المدارس ا
وف التي تحتوي عليها المدرسة، وكيف يتسنى للمدرسة تقديم فرص التعلم لطالبها، وكيف سُيجرى أوكالند للمدارس الموحدة، أو مقاطعة أالميدا، أو والية كاليفورنيا، تنص على الصف

حدث داخل المدرسة، ولذلك يختلف المنهج تقييم نجاح المدرسة. وتتم إدارة كل مدرسة من المدارس المستقلة بواسطة مجلس إدارة مستقل يدير شؤونها ويتحمل المسؤولية التامة لما ي
ألف طالب  77ما يزيد عن  ومكونات الفصل الدراسي، وغيرها من أنشطة المدرسة قليالً عن مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة التقليدية. وفي الوقت الحالي، يحضر الدراسي،

 مدرسة مستقلة معتمدة بواسطة قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. 31

 كيف يمكنني معرفة المزيد من خيارات المدارس المستقلة؟ 
ور المفتوحة أو الجلسات اإلعالمية أو غيرها من الفرص التي تمكنك من معرفة المزيد حول برنام جها. وإذا كنت تفكر بااللتحاق بمدرسة يستضيف معظم المدارس المستقلة فرص الدُّ

بإجراء حوار مع قادتها، وطالبها، وأولياء أمورهم؛ وراجع وثيقة الميثاق. وتستطيع معرفة المزيد من المعلومات أيًضا بتصفح الموقع مستقلة، فحاول زيارتها أثناء اجتماعها، وقم 
 وللمزيد من المعلومات حول مراقبة المدارس المستقلة، ُيرجى االتصال بمكتب المدارس المستقلة بقطاعاإللكتروني لكل مدرسة من المدارس المستقلة. 

ُيرجى االنتباه إلى أن مكتب المدارس المستقلة  .www.ousdcharters.netأو زيارة موقع الويب  7111-110( 171أوكالند للمدارس الموحدة على الرقم )
 يقوم بإدارة عملية التسجيل أو القبول في المدارس المستقلة. ال

 إلحاق طفلي بإحدى المدارس المستقلة؟ كيف أتمكن من
ولياء األمور الذين يرغبون في إلحاق طفلهم في الوقت الحالي، ال تعد المدارس المستقلة في أوكالند جزًءا من عملية التسجيل المفتوح في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. يجب على أ

اشرة لمعرفة الخطوات الالزم اتباعها لتسجيل طفلهم. حيث تختلف متطلبات القبول، وإجراءات التسجيل، والمواعيد النهائية بين كل بإحدى المدارس المستقلة االتصال بالمدرسة مب
مدرسة مستقلة وأخرى. 

http://www.ousdcharters.net/


)من روضة األطفال حتى الصف  Achieveأكاديمية 
 الخامس(

www.worldandachieveacademies.org 
7111 01th Avenue 

(510) 904-6400 
 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  

المستقلة العامة )من الصف  American Indianمدرسة 
 السادس حتى الصف الثامن(

www.aimschools.org/#!news/c185 
3131 Magee Avenue 

(510) 482-6000 
 0171يناير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  

)من  2المستقلة العامة  American Indianمدرسة 
 روضة األطفال حتى الصف الثامن(

www.aimschools.org 
717 70th Street 

(510) 893-8701 
 0171يناير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  

الثانوية العامة )من الصف  American Indianمدرسة 
 التاسع حتى الصف الثاني عشر(

www.aimschools.org/#!news/c185 
3131 Magee Avenue 

(510) 482-6000 
 0171يناير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  

الثانوية )من الصف التاسع حتى الصف  ARISEمدرسة 
 الثاني عشر(

www.arisehighschool.org/apply-for-student-
2 

3317 70th Street, Suite 205 
(510) 436-5487 

في الساعة  0171مارس  0آخر موعد لتقديم الطلبات:  
 مساءً  0:11

ASCEND )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 
www.ascendk8school.org 

3110 E. 12th Street 
(510) 879-3140 

 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات: 
)من روضة  Aspire Berkley Maynardأكاديمية 

 األطفال حتى الصف الثامن(
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll

-california 
1011 San Pablo Avenue 

(510) 658-2900 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات: 

)من روضة األطفال حتى  Aspire Collegeأكاديمية 
 الصف الخامس(

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll
-california 

1131 Atherton Street 
(510) 562-8030 
 0171فبراير،  01لبات:  آخر موعد لتقديم الط

)من روضة األطفال حتى الصف  Aspire ERESأكاديمية 
 الثامن(

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll
-california 

7031 Courtland Avenue 
(510) 436-9760 

 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 

لإلعداد للكليات الحكومية )من  Aspire Goldenأكاديمية 
 الصف السادس حتى الصف الثاني عشر(

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll
-california 

7110 11th Avenue 
(510) 562-8030 

 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  
اإلعدادية )من  Aspire Lionel Wilsonأكاديمية 

 الثاني عشر(الصف السادس حتى الصف 
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll

-california 
011 711th Avenue 

(510) 635-7737 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

)من روضة األطفال حتى  Aspire Monarchأكاديمية 
 الصف الخامس(

www.aspirepublicschools.org/schools/enroll
-california 

7001 717st Avenue 
(510) 568-3101 

 0171فبراير،  70آخر موعد لتقديم الطلبات:  
)من  Aspire Triumph Technologyأكاديمية 

 روضة األطفال حتى الصف الخامس(
www.aspirepublicschools.org/schools/enroll

-california 
3011 10nd Avenue 

(510) 638-9445 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

)من الصف السادس  Bay Area Technologyمدرسة 
 حتى الصف الثاني عشر(

www.baytechschool.org 
1017 Fontaine Street 

(510) 382-9932 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 بالغون( –)الصف الثاني عشر  Civicorpsأكاديمية 
www.cvcorps.org/programs/apply 

717 Myrtle Street 
(510) 992-7800 

 تقبل الطلبات بشكل مستمر
Community School for Creative 

Education –  مدرسة مستقلة بطريقة والدورف )من
 روضة األطفال حتى الصف الثامن(

www.communityschoolforcreativeeducation.
org 

0777 International Boulevard 
(510) 686-4131 

 0171فبراير  1آخر موعد لتقديم الطلبات:  
The Conservatory of Vocal/Instrumental 

Arts )من روضة األطفال حتى الصف الثامن( 
www.covaconservatory.org 

3111 Mountain Boulevard 
(510) 285-7511 

 0170ديسمبر،  7آخر موعد لتقديم الطلبات:  
ن روضة األطفال االبتدائية )م Castlemontأكاديمية 

 االنتقالية حتى الصف األول(
www.cctschools.org 

 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 

 )من روضة األطفال حتى الصف الخامس( Coxأكاديمية 
www.efcps.org 

0111 Sunnyside Street 
(510) 568-7936 

 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  
المستقلة )من الصف السادس حتى  Downtownأكاديمية 

 الصف الثامن(
www.amps-ca.schoolloop.com/admisssion 

317 70th Street 
(510) 444-1702 

 0171فبراير،  73آخر موعد لتقديم الطلبات:  
)من الصف السادس  East Bay Innovationأكاديمية 

 حتى الصف الثامن(
www.eastbayvia.org 

3011 Malcolm Avenue 
(510) 368-2943 

 0171فبراير،  73آخر موعد لتقديم الطلبات:  
)من روضة  East Oakland Leadershipأكاديمية 

 األطفال حتى الصف الثامن(
www.eolaistheway.com 

0170 Seminary Avenue 
(510) 562-5238 

 0171أبريل،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  
Envision Academy of Arts & Technology 

 )من الصف التاسع حتى الثاني عشر(
www.envisionacademy.org/apply-to-9th-

grade 
7171 Webster Street 

(510) 596-8901 
 0171يناير،  03آخر موعد لتقديم الطلبات:  

Epic )الصفان السادس والسابع( 
www.makeitepic.org 

7770 00th Avenue 
(510) 904-6377 

 0170ديسمبر  70آخر موعد لتقديم الطلبات:  
المستقلة بأوكالند )من روضة  Francophone*مدرسة 

 األطفال االنتقالية حتى الصف الثامن(
www.francophoneschool.org/enroll 

(510) 394-4110 
في الساعة  0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 مساءً  10:11
ستقلة )من الصف الخامس الم KIPP Bridgeمدرسة 

 حتى الصف الثامن(
www.kippbayarea.org/enroll 

007 70th Street 
(510) 874-7255 

 0171أبريل،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  
)من روضة األطفال حتى  Lazear Charterأكاديمية 

 الصف الثامن(
www.lazearcharteracademy.org 

100 00th Avenue 
(510) 689-2000 

 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  



Learning Without Limits  من روضة األطفال حتى(
 الصف الخامس(

www.lwlelementary.org 
0131 01th Avenue 

(510) 562-8825 
 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 

المجتمعية المستقلة الثانوية )من  Lighthouseمدرسة 
 الصف التاسع حتى الثاني عشر(

www.lighthousecharter.org 
000 Hegenberger Road 

(510) 562-8825 
 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  

المجتمعية المستقلة )من روضة  Lighthouseمدرسة 
 األطفال حتى الصف الثامن(

www.lighthousecharter.org 
000 Hegenberger Road 

(510) 562-8801 
 0171يناير،  31آخر موعد لتقديم الطلبات:  

LPS Oakland R & D  من الصف التاسع حتى الصف(
 الثاني عشر(

www.leadps.org/oakland 
1117 MacArthur Boulevard 

(510) 633-0750 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

)المدرسة المستقلة المجتمعية بشمال  NOCCSمدرسة 
 أوكالند( )من روضة األطفال حتى الصف الثامن(

www.noccs.org 
7111 00nd Street 

(510) 655-0540 
، في الساعة 0171فبراير  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

 مساءً  10:11
المستقلة )من الصف السادس حتى  Oaklandأكاديمية 

 الصف الثامن(
www.amps-ca-schoolloop.com/admission 

0071 Foothill Boulevard 
(510) 532-6751 

 0171فبراير،  73آخر موعد لتقديم الطلبات:  
المستقلة الثانوية )من الصف التاسع  Oaklandمدرسة 

 حتى الصف الثاني عشر(
www.amps-ca.schoolloop.com/admission 

301 70th Street 
(510) 893-8700 

 0171فبراير،  73تقديم الطلبات:  آخر موعد ل
لإلعداد  Oakland Military Instituteأكاديمية 

 للكليات )من الصف السادس حتى الثاني عشر(
www.oakmil.org/domain/26 

3111 Lusk Street 
(510) 594-3900 

 0171مايو،  00آخر موعد لتقديم الطلبات:  
Oakland School for the Arts  من الصف(

 السادس حتى الثاني عشر(
www.oakarts.org 

131 71th Street 
(510) 873-8800 

على أن تكون  0170ديسمبر  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  
على  0171فبراير  71، و0171يناير  00المراجعات في 

 0171مارس  70أن تكون المراجعات في 
اسع الثانوية )من الصف الت Oakland Unityمدرسة 

 حتى الثاني عشر(
www.unityhigh.org/wordpress/admissions 

1131 Brann Street 

(510) 635-7170 
 0171فبراير،  01آخر موعد لتقديم الطلبات:  

اإلعدادية )الصفان السادس  Oakland Unity*مدرسة 
 والسابع(

www.unitymiddle.org 
 0171مارس،  37آخر موعد لتقديم الطلبات:  

المستقلة )من روضة  Urban Montessoriمدرسة 
 األطفال حتى الصف الثامن(

www.urbanmontessori.org/admissions 
1301 Brann Street 

(510) 842-1181 
 0171فبراير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  

)من روضة األطفال حتى الصف  Vincentأكاديمية 
 الخامس(

www.vincentacademy.org 
7077 Union Street 

(510) 452-2100 
 0171يناير،  71آخر موعد لتقديم الطلبات:  

المستقلة )من روضة األطفال حتى  Yu Mingمدرسة 
 الصف الثامن(

www.yumingschool.org/enroll 
7111 Alcatraz Avenue 

(510) 452-2063 
 0171فبراير،  00آخر موعد لتقديم الطلبات:  

تاحها في العام *تشير إلى مدرسة جديدة مقرر افت
؛ ونود اإلشارة إلى أن هذا 0171/0171الدراسي 

الدليل قد ال يحتوي على جميع المعلومات الضرورية 
بسبب نشره مبكًرا، ولذلك يرجى التكرم بزيارة 
الموقع اإللكتروني للمدرسة لمعرفة المعلومات 

 الحديثة.

 برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي

 ما برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي؟ 

. ومعظم مدارس قطاع أوكالند للمدارس يشير مصطلح برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى البرامج الشاملة التي تمولها الحكومة ويقدمها القطاع بالتعاون مع شركاء المجتمع
رامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي. وتقدم هذه البرامج على أساس يومي حتى الساعة السادسة مساًء؛ حيث ُيقدم فيها الموحدة تدخل في شراكات مع منظمات محلية غير ربحية إلدارة ب

 دعم أكاديمي، وفقرات إثراء للمعلومات، وأنشطة رياضية تتماشى مع أهداف المدرسة. 

ارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة فرص تعلم مفيدة وآمنة بعد االنتهاء من اليوم الدراسي لما ، وفرت برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي في مد0171-0170في العام الدراسي 
 آالف طالب يومًيا.  0مدرسة. حضر هذه البرامج ما يقرب من  11ألًفا من أطفال مدينة أوكالند وشبابها على مستوى  71يزيد عن 

 ما أهمية برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي؟ 

الفصل مع تعزيز ثقتهم في  الشباب في تقاريرهم عن أهمية برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي في مساعدتهم على تحسين مهارات الدراسة لديهم واألداء بشكل أفضل فيأعرب • 
 إمكانية االلتحاق بالمدرسة الثانوية والجامعة. 

من نصف جميع الشباب الذين يحضرون برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي لمئة يوم أو أكثر على تقدير "خبير" أو في المئة  01تشير التقارير إلى أنه من المرجح أن يحصل حوالي • 
 ن األيام."متقدم" في "اختبار معايير كاليفورنيا" في فنون اللغة اإلنجليزية أو في الرياضيات بينما لم يحقق ذلك غيرهم ممن يحضرون عدًدا أقل م

في المئة من  11أشار أكثر من   اركون في برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي نسب حضور أعلى في المدرسة الثانوية ويشعرون بمزيد من االرتباط بالمدرسة.يحقق الشباب المش• 
 شكلون جزًءا منها.الشباب المشاركين إلى أن برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي تساعدهم على الشعور بأنهم أكثر ارتباًطا بمدرستهم وبأنهم ي

بالمئة من أولياء األمور إلى أنهم  11أشار ما يقرب من   كما يشعر أولياء األمور بأنهم أكثر ارتباًطا بالمدرسة نتيجة لمشاركة طفلهم في برنامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي.• 
ون بأنهم على حالة أفضل من االستعداد لمساعدة طفلهم على التعلم نتيجة لمشاركة طفلهم في بالمئة من أولياء األمور إلى أنهم يشعر 01يشاركون المدرسة بشكل أكبر وأشار 
 برنامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي.



 ما أهداف برنامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي؟ 

 ق ما يلي: يهدف مكتب برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة إلى تحقي
 دعم الشراكات القوية والفعالة بين المدارس وشركاء المجتمع؛  -7
ي وتحسن من صحتهم، وسالمتهم، ومن ضمان تلقي الطالب خبرات التعلم المستهدفة من برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي التي تساعد تطورهم األكاديمي، واالجتماعي، والعاطف -0

 معة، وأداء وظيفتهم فيما بعد، والمشاركة في المدرسة، والحضور إليها أيًضا؛استعدادهم لاللتحاق بالجا
 . دعم فرص التعلم الصيفي والتعلم فيما بعد انتهاء اليوم الدراسي في المدرسة وتوسعتها.3

 حة والقريبة من مدرستك.ننصحك بالتواصل مع مدرسك أو مع مدير المدرسة لمعرفة المزيد حول برامج ما بعد انتهاء اليوم الدراسي المتا

 لمحة عامة حول برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/برامج اللغات المتعددة

 لمحة عامة حول برامج تعلم اللغة اإلنجليزية/برامج اللغات المتعددة

. ويجب على أولياء أمور الطالب يظل الطالب من "متعلمي اإلنجليزية" مؤهلين للحصول على الخدمات والبرامج إلى أن ُيجرى تصنيفهم ضمن الطالب المتقنين للغة اإلنجليزية
لطالب باإلضافة إلى حقوقهم في تقديم طلب اإلعفاء االستثنائي ألولياء المؤهلين لتلقي خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية الحصول على توجيهات بشأن خيارات البرنامج التعليمي المتاحة ل

لم اللغة اإلنجليزية مقترًنا بتعلم لغة أخرى. األمور. حيث ُيقدم طلب اإلعفاء االستثنائي ألولياء األمور في حال رغبتك في مشاركة الطالب في برنامج بديل لتعليم اللغة يكون فيه تع
فهناك عدة أوجه هامة بمراجعة خيارات البرنامج التعليمي المتنوعة المتوفرة في جميع أنحاء القطاع وتحديد الخيار األنسب لتلبية احتياجات الطالب وأهدافه. وُينصح أولياء األمور 

ع المنهج، ونوع التعليم المقدم، وأهداف البرنامج. ولذلك فنحن يتعين على أولياء األمور وضعها في االعتبار قبل اختيار برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية. يتعلق بعض هذه األوجه باستطال
باستخدام هذه المعلومات كقوة دافعة لتتخذ ننصحك بأخذ الوقت الكافي لمعرفة الخيارات والخدمات المقدمة في برنامج توجيه متعلمي اللغة اإلنجليزية في كل من مواقعنا، كما ننصحك 

يمي التي فلك. ويرجى التكرم باالطالع على قسم "لمحة سريعة حول المدارس" في هذا الدليل لمعرفة المواقع الحالية لكل من خيارات البرنامج التعلقرارك لتحديد المدارس المناسبة لط
 يوفرها قطاع أوكالند للمدارس الموحدة.

 دة خيارات البرنامج التعليمية التالية:ولزيادة جودة التعليم في برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية، يوفر قطاع أوكالند للمدارس الموح

 االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية

( للطالب الذين يتمتعون بمعرفة المهارات األساسية األولية في اللغة اإلنجليزية. ويركز هذا البرنامج على تعليم الطالب SEIنوفر برنامج "االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية" )
نجليزية" تعليمات واالستماع، والقراءة، والكتابة باإلنجليزية بالحصول على منهج أساسي على مستوى الصفوف. ويشمل برنامج "االنغماس المنظم في اللغة اإلمهارات التحدث، 

غة والمحتوى يستفيد من مجموعة غنية من التقنيات لتطوير اللغة اإلنجليزية مخصصة لتتناسب مع كل مستوى يصل إليه الطالب في إتقان اإلنجليزية باإلضافة إلى تدريس متكامل لل
والقراءة والكتابة األكاديمية، والفهم التصوري،  واالستراتيجيات التعليمية. وتشمل بعض تقنيات التعليم المتبعة في برنامج "االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية" دعًما لتطوير اللغة

لمدارس ة األساسية، والمشاركة والعمل الجماعي، واستخدام وسائل المساعدة البصرية. ويتوفر برنامج االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية في اوالمناهج األساسية والتكميلية ودعم اللغ
 في جميع أنحاء قطاع المدارس الموحدة بأوكالند. 

( التقدم التعليمي الكبير والمستمر في 0إلنجليزية األكاديمية، والقراءة، والكتابة بها؛ باإلضافة إلى ( التقدم السريع في إتقان اللغة ا7األهداف الموجهة نحو متعلمي اللغة اإلنجليزية: 
 إتقان معايير محتوى مستوى الصف الدراسي.

 برنامج

 تعميم اللغة اإلنجليزية

نوا من مهاراتهم في التحدث، و االستماع، والقراءة، والكتابة باإلنجليزية لكنهم لم يصبحوا مؤهلين بعد إلعادة برنامج تعميم اللغة اإلنجليزية هو برنامج مصمم للطالب الذين حسَّ
ي اللغة اإلنجليزية، لكنها تحتوي على المزيد من تصنيفهم. وبالرغم من أنه برنامج تعليم عام إال أنه ينطوي على العديد من تقنيات التعليم المشابهة لمهارات برنامج االنغماس المنظم ف

 ديات اللغوية والقليل من الدعم. يتوفر برنامج تعميم اللغة اإلنجليزية في المدارس على مستوى مدينة أوكالند. أنشطة التح

محتوى مستوى  ( التقدم المعقول والمستمر في إتقان معايير0( التقدم السريع نحو تحقيق طالقة معقولة في اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى 7أهداف برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية: 
 الصف الدراسي.

 برامج اللغة البديلة

لبديلة في المدارس يمكن تطبيقهما وتنفيذهما.  برنامج توفر برامج اللغة البديلة خيار تدريس اللغة بلغتين: اللغة اإلنجليزية واللغة األساسية المستهدفة. ويتوفر نموذجان من برامج اللغة ا
على  ازدواج اللغة. ويمكن أن تكون برامج ازدواج اللغة في صورة انغماس تطوري أحادي االتجاه أو انغماس ثنائي االتجاه. انظر أدناه لالطالع اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة وبرامج

 شرح لكل من النوعين. 



 ة.حيث ُيقدم طلب اإلعفاء االستثنائي ألولياء األمور في حال رغبتك في مشاركة الطالب في برنامج بديل لتعليم اللغ

يعتمد هذا البرنامج على اللغة األساسية للطالب لدعم تحصيل مهارات اللغة اإلنجليزية واالنتقال التام قبل  – برنامج اإلنهاء المبكر ثنائي اللغة
هارات استخدام اللغة اإلنجليزية حيث يكتسب حيث ينمي الطالب مهارات القراءة والكتابة األولية في اللغة األساسية؛ وفي كل مستوى صف ينتقلون إليه، تزداد م الصف الثالث.

 اسية الالزم لتحقيق النجاح األكاديمي. الطالب المزيد من مهارات القراءة والكتابة باإلنجليزية. بينما ُتستَغل الدراسة باللغة األساسية لتوصيل قدر المعرفة والمهارات األس

( التقدم المعقول والمستمر في إتقان معايير محتوى مستوى 0دم السريع نحو تحقيق الطالقة المعقولة في اللغة اإلنجليزية، ( التق7األهداف الموجهة نحو متعلمي اللغة اإلنجليزية: 
تطبيقها على اللغة ( اإلتقان المبرهن لمعايير فنون اللغة/القراءة على مستوى الصف الدراسي في اللغة األساسية التي يمكنها 3الصف الدراسي باللغتين اإلنجليزية واألساسية، 

 اإلنجليزية، قبل نهاية الصف الثالث.

هذا البرنامج مصمم لدعم متعلمي اللغة اإلنجليزية، و/أو مزدوجي اللغة بصورة طارئة و/أو الطالب المعتمدين على اللغة  - برامج ازدواج اللغة
وتوفر   لكاملة في ازدواج اللغة ومهارات القراءة والكتابة للغتين.اإلنجليزية لوضع محتوى لغوي وأكاديمي بلغتين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة ا

 % من الوقت باللغة المستهدفة )اإلسبانية، المندرينية، إلخ(. 11كل من البرامج أحادية االتجاه وثنائية االتجاه تعليًما لما ال يقل عن 

الكفاءة في ازدواج اللغة ومهارات القراءة والكتابة للغتين، واإلنجاز الهدف من هذا البرنامج هو تحقيق  - البرامج التطورية أحادية االتجاه
  الًيا(.األكاديمي على مستوى الصف، والكفاءات اإليجابية المشتركة بين الثقافات للطالب المنتمين لمجموعة تغلب عليها لغة واحدة )اإلسبانية ح

إلى اللغة اإلنجليزية. وبالوصول إلى الصف يتم توفير تدريس مجاالت المحتوى بكل من اللغة اإلنجليزية واللغة المستهدفة. وسيواصل الطالب تنمية مهاراتهم بلغتهم األم، باإلضافة 
بة، والتحدث، واالستماع باللغتين. إذا كان هذا البرنامج عبارة عن فصل دراسي الخامس، ُيفترض أن يحقق الطالب أو يقتربوا من تحقيق الكفاءة الشفهية في مهارات القراءة، والكتا

اللغة اإلنجليزية لمنع العزلة اللغوية  واحد ضمن مدرسة أكبر، فيتعين أن تتضمن جميع البرامج التطورية أحادية االتجاه توفير وقت دمج يومي معتمد على المحتوى للطالب ببرنامج
 من التغيرات المشتركة بين الثقافات.  وضمان استفادة الطالب

يكمن الهدف من هذا البرنامج في اإلتقان التام للغتين ومهارات القراءة والكتابة بهما، وتحقيق اإلنجاز األكاديمي  – االنغماس ثنائي االتجاه 
 علمي اإلنجليزية والطالب المجيدين لإلنجليزية.المستهدف على مستوى الصف، والتمتع بالكفاءات الثقافية اإليجابية بين اللغتين لدى كل من مت

تعلمي/متحدثي اللغة المستهدفة. ويسهِّل وهذا البرنامج مفتوح للطالب من جميع الخلفيات اللغوية المختلفة. وتتكون الفصول من مزيج متوازن من متعلمي/متحدثي اإلنجليزية فقط وم
 في التعاون وتعلم المحتوى؛ مما ُيثري مهاراتهم في اللغتين على حد سواء. التدريس تعلم اللغة بين الطالب؛ حيث يشاركون سوًيا

 برامج الوافدين الجدد

ليل منها. ت التحدث باللغة اإلنجليزية أو يتمتع بالقُتصمم برامج الوافدين الجدد خصيًصا للطالب الذي يصل حديًثا إلى الواليات المتحدة الذي ال يتمتع بمهارات القراءة والكتابة أو مهارا
ليزية أثناء دراسة المنهج األساسي. كما يدعم ويعتمد النموذج التعليمي في هذا البرنامج على االنغماس المنظم في اللغة اإلنجليزية حيث يكون التركيز على تعليم الطالب اللغة اإلنج

القراءة، والكتابة، والمهارات األكاديمية في اللغة اإلنجليزية لدى الطالب في مراحل التعليم النموذج أيًضا المعرفة بأنظمة ومجتمعات المدرسة الجديدة. فهو برنامج مصمم لتعزيز 
القراءة والكتابة باللغة األساسية والتعليم االبتدائية العليا، واإلعدادية، والثانوية من المهاجرين الجدد ممن يصلون إلى الدولة في بعض األحيان ولديهم قدرات محدودة في معرفة 

ج االنغماس أو التعميم المنظم في اللغة لرسمي. والهدف من هذا البرنامج أن يتقن جميع الطالب مهارات التحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة باإلنجليزية والمشاركة في برناما
 التخرج.  اإلنجليزية بالمدرسة. وُيستثنى من ذلك مدرسة أوكالند الثانوية الدولية؛ حيث يبقى فيها الطالب حتى

ألطفال حتى الصف الخامس، وتختلف مدة وأهداف كل برنامج من هذه البرامج عن اآلخر. ُيرجى التكرم باالطالع على قسم "لمحة سريعة حول المدارس" )الصفوف من روضة ا
( حول البرنامج الخاص الذي تهتم بتعلمه 771-711 ؛ والصفوف من التاسع وحتى التخرج، الصفحات11-11؛ والصفوف من السادس إلى الثامن الصفحات 03-71الصفحات 

 لمعرفة المزيد من هذه النماذج التعليمية. يجب تقديم طلب االلتحاق بأي من برامج اللغة البديلة هذه عبر موقع المدرسة.

 برامج األطفال االستثنائيين )التعليم الخاص(

البرامج في جميع المدارس، تتوفر  تحتفظ كل مدرسة في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بمجموعة من خدمات الجودة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. وبالرغم من عدم توفر جميع
 سلسلة كاملة من الخدمات ضمن القطاع.

القطاع أن يوفر لكل أسرة خيارها من ونرحب بمشاركة اآلباء واألوصياء على الطالب من ذوي اإلعاقات في عملية "تسجيل الخيارات" بالقطاع. وعند توفر اإلمكانية لذلك، يحاول 
برنامج. وتختلف إجراءات تنسيق الطالب قليالً في كل نموذج عن اآلخر. يصف المدارس. وُيحدد مدى توفر النموذج اعتماًدا على برنامج التعليم الفردي للطالب والمقاعد المتاحة في ال

 .هذا القسم كيف يمكن ألولياء األمور المشاركة في عملية تسجيل الرغبات لكل من نماذج تقديم الخدمات التعليمية الخاصة المقدمة لطالبنا

 لموحدة مجموعة من خدمات الخروج والدخول، باإلضافة إلى عدة برامج ذاتية للفصول الخاصة.تتضمن نماذج توصيل خدمة التعليم الخاص بقطاع أوكالند للمدارس ا

ي تالئم الخدمات المحددة في كل برنامج يتوفر في كل مدرسة داخل القطاع "إخصائي برنامج" مكلَّف. ويقدم "إخصائيو البرامج" المساعدة فيما يتعلق بتخصيص المدارس والبرامج الت
 لتعليم الفردي".من "برامج ا

 .1711-110-171. رقم الهاتف الرئيسي هو Cole School، 1011 Union Streetتتوفر برامج "األطفال االستثنائيين" في مدرسة 



 وُيطلب من اآلباء واألوصياء على الطالب المعاقين تقديم أحدث نسخة متفق عليها من برنامج التعليم الفردي إلى مركز تنسيق الطالب.

 71إلى  0171ديسمبر  1من لوصول، ُيطلب من اآلباء ملء "نموذج تسجيل الخيارات" وتقديمه. يجب تقديم االستمارات خالل فترة تقديم طلبات تسجيل الرغبات المفتوحة وعند ا
ب عليك أيًضا أن تبين في االستمارة أن طفلك يحصل على . ويتعين عليك تحديد المدارس المناسبة التي ترغب بإلحاق طفلك بها عبر عملية القرعة على الخيارات. ويج0171يناير 

تقبل الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة  خدمات التعليم الخاص وتحديد نوع الخدمة التي يتلقاها. حيث يساعد ذلك مركز تنسيق الطالب على ضمان النظر في طلبك بالطريقة المناسبة.
 ان المتاح وقدرة استيعاب البرنامج.المخصصة لتقديم الطلبات اعتماًدا على المك

 دور مركز تنسيق الطالب خالل عملية التسجيل المفتوح للرغبات

ب مراجعة جميع الطلبات المستلمة، يتحمل مركز تنسيق الطالب مسؤولية إدارة عملية تنسيق المدارس التي يتم فيها تسجيل الرغبات. يضمن أخصائيو االلتحاق بمركز تنسيق الطال
القرعة لضمان حصول جميع من صحتها، وإدخالها في عملية القرعة اعتماًدا على األولويات المحددة لدى مقدم الطلب.  ويتحمل مركز تنسيق الطالب واجب حماية عملية  والتحقق

 األسر على فرصة عادلة لاللتحاق بإحدى المدارس التي تختارها. 

ب يمكنهم مساعدتك.  يستطيع معظم أخصائيي االلتحاق في المركز التحدث بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية، وهم متواجدون ويوجد عدد من أخصائيي االلتحاق في مركز تنسيق الطال
رجم لتقديم ، يمكن التعاقد مع متطوال الوقت لضمان حصول جميع األسر على الخدمات الالزمة لها.  في حال تحدث إحدى األسر بلغة أخرى ال يتحدث بها األخصائيون في المركز

 المساعدة لألسرة. كما يتوفر استشاريو االنتقال لمساعدة األسر االنتقالية على معالجة احتياجاتها الخاصة أيًضا. 

مع عدم وجود ضرورة لتحديد  www.ousd.org/enrollويقدم مركز تنسيق الطالب خدماته لألسر على مدار العام. ويمكن االطالع على ساعات عمل المركز على عنوان الويب 
أو زيارة موقع الويب  enroll@ousd.orgموعد مسبق. للمزيد من المعلومات حول مركز تنسيق الطالب، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي: 

www.ousd.org/enroll .للحصول على أحدث معلومات متاحة  

 معلومات االتصال على النحو التالي: 
 الطالب  مركز تنسيق

647 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 
 1755-262-015هاتف: 
 1752-262-015فاكس: 

 enroll@ousd.orgبريد إلكتروني: 

 م، من اإلثنين إلى الجمعة 2:55 -ص  0:55مواعيد العمل: 

 إجراءات تقديم طلب تسجيل الرغبات

خالل فترة تسجيل الخيارات، يمكن الحصول على الطلبات  مساًء. 2:55في الساعة  2510يناير  22وتنتهي في  2510ديسمبر  6تبدأ فترة تقديم طلبات تسجيل الرغبات يوم 
ند من أي مدرسة من مدارس قطاع أوكالالفارغة لمرحلة روضة األطفال االنتقالية، وروضة األطفال، وغيرهم من الطالب الجدد الذين يرغبون في االلتحاق بالقطاع وتحويل الطالب 

 للمدارس الموحدة أو من مركز تنسيق الطالب. 

ا مسبًقا الختيار مرحلة روضة وسُيعطى طالب ما قبل المدرسة وطالب الصفين الخامس والثامن الذين يحضرون حالًيا في مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة طلًبا مطبوعً 
الي.  ويجب عليهم إعادة الطلبات بعد ملئها إلى مدرستهم الحالية لضمان تسجيل استالم الطلب رسمًيا.  وسيتعين على أولياء األطفال والمدارس اإلعدادية والثانوية الخاصة بهم على التو

 .ام البيانات لدينااألمور إبراز الوثائق المدرجة أدناه لمسؤول المدرسة قبل قبول طلباتهم الشخصية. وُتتبع هذه الطريقة لضمان صحة معلومات الطالب في نظ

الثامن يقيمون في مساكن مدرجة بالفعل ويجب على جميع المشاركين في عملية تسجيل الرغبات المفتوحة إثبات مكان إقامتهم قبل النظر في طلباتهم. إن الطالب في الصفين الخامس و
. فيجب على جميع الطالب الجدد، والعائدين، والُمرقين من مرحلة ما قبل في طلبهم المطبوع مسبًقا. ولكن عند وجود تغيير في العنوان، يجب عليك إحضار الوثائق التي تثبت ذلك

فل بحيث يكون محل إقامة دائمة في مدينة المدرسة إثبات مكان إقامتهم.  يفترض أن يكون مكان إقامة الطالب هو مكان اإلقامة القانوني ألولياء األمور أو األوصياء الحاضنين للط
عناوين العمل، أو لهم في أوقات عدم العمل أو أثناء اليوم الدراسي. ال يمكن وجود أكثر من مكان إقامة قانوني واحد للطفل. ال تعتبر صناديق البريد، أو  أوكالند وفي العنوان المبين

 .701الصفحة رقم  عناوين الشركات أماكن إقامة قانونية ما لم تكن مملوكة للوالدين. ننصح األسر في مرحلة اإلقامة االنتقالية باالطالع على

ميع الطلبات شخصًيا أو عن طريق ولي يجب على أولياء أمور الطالب الجدد والطالب المحولين اتباع الخطوات التالية إلتمام عملية تسجيل الرغبات على أكمل وجه. ويجب تقديم ج
 ينها، فإننا ال نقبل تقديم الطلبات عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني.األمر أو الوصي. ويرجى مالحظة أنه نتيجة للحاجة إلى التعرف المناسب على األسر وعناو

 إعداد المستندات -< الخطوة األولى 

 أحضر النسخ األصلية التالية من المستندات إلى مركز تنسيق الطالب أو إلى أي مدرسة أخرى تستقبل استمارات طلبات الرغبات:

يجب أن تكون صادرة من قبل الحكومة، ويقبل تحت هذا البند رخصة القيادة أو بطاقة تعريف الهوية المصورة الصادرة في  – الهوية الشخصية المصورة لولي األمر/الوصي
 كاليفورنيا أو جواز السفر.

إذا كانت الوثيقة ال تحتوي على اسم ولي األمر/الوصي فعليك إحضار يلزم إحضار شهادة الميالد لمعرفة السن وكذلك إحضار وثيقة إثبات الوصاية.  – شهادة الميالد/إثبات وصاية
رعاية المنزلية الجماعية، أو التبني. في وثيقة إضافية إلثبات الوصاية تحتوي على االسم.  قد نطلب منك إحضار بعض المستندات األخرى في حالة الوصاية مثل إثبات الحضانة، أو ال



 ية لفترة طويلة، عليك تقديم وثيقة أمر المحكمة السارية.حاالت الحضانة المؤقتة أو الوصا

 إثبات محل اإلقامة

 يشير بند إثبات محل اإلقامة إلى إثبات العنوان الذي يعيش فيه الطفل مع الشخص البالغ الذي يتولى حضانته. 

ستندات أًيا مما يلي بشرط أن يكون ويمكن إثبات محل إقامتك بتقديم ثالثة مستندات تحتوي جميعها على اسم ولي األمر/الوصي موضًحا على اإلثبات المطلوب. وقد تشمل هذه الم
 يوًما قبل تقديمها: 01تاريخ إصدارها خالل آخر 

، أو مؤسسات خدمات مرافق الكهرباء، أو PG&E، EBMUDومية رسمية أو مؤسسة تقديم المرافق مثل مؤسسات فاتورة مرافق واحدة أو ثالث فواتير صادرة عن مؤسسة حك• 
 خدمات القمر الصناعي للتلفاز، أو خدمات جمع القمامة )وال ُتقبل فواتير الهاتف كما ال ُتقبل أي فواتير بنظام "طرف" أو "عناية".

 ين على السيارة )يجب أن تكون وثيقة حديثة ويعتد بها كأحد مستندات اإلثبات الثالثة( وثيقة تسجيل ملكية السيارة وبوليصة التأم• 
 بوليصة تأمين مالك منزل أو مستأجر. • 
 عقد إيجار يحتوي على معلومات االتصال بالمالك.• 
 حديًثا، أو صك إثبات ضمان، أو وثائق رهن عقاري.بيان ضريبة األمالك الخاصة بالعام الضريبي الجاري، أو سند هبة/ملكية، أو في حال شراء العقار • 
 ، أو مصلحة التأمين االجتماعي(California EDD، أو Alameda County، أو IRSمستندات المراسالت الحكومية الرسمية مع ولي األمر/الوصي )• 

 ية والتحقيق في أي ادعاء حسب ما يقتضي األمر. يحتفظ قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بحقه في طلب وثائق إثبات إضافية إلثبات سند الملك

وهي مطلوبة من الطالب الجدد والعائدين إلى المدرسة لقيد الطالب في الصف المناسب له. وينطبق هذا البند فقط على الطالب ما  – السجل الدراسي أو بطاقة التقارير األخيرة للطالب
 بين الصف الثاني والصف الثاني عشر.

مدرسة التي مطلوبة قبل التحاق الطالب بالمدرسة. تتم مراجعة سجالت التطعيم والسجالت الطبية للطالب من قبل موظفي مركز تنسيق الطالب أو موظفي ال – الطالبسجالت تطعيم 
 جرى تنسيق الطالب فيها.

 ملء االستمارات -< الخطوة الثانية 

 الحصول على االستمارة

ي مركز تنسيق الطالب أو في أي مدرسة توجد االستمارات الفارغة باللون األبيض )من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر( وباللون األزرق )لمرحلة روضة األطفال االنتقالية( ف
مع ممثل المدرسة أو أخصائي التسجيل في مركز تنسيق الطالب للحصول أخرى.  إذا كان لديكم أي أسئلة تتعلق بالحصول على االستمارة المناسبة الواجب ملؤها، فيمنكم التواصل 

 على المزيد من المعلومات. 

 إكمال جميع األقسام 

بات مع إدخاله أن النظر في أولوية الطلال تقبل الطلبات التي تسلم غير مكتملة. من المهم ملء جميع أجزاء الطلب بالمعلومات الصحيحة لضمان وضع طلبك في الترتيب الصحيح له بش
 عملية القرعة. 

التواصل المستمر معهم أو إذا لم يكملوها، فلن سيتم حجب الطلبات غير المستوفاة في العملية حتى إتمام المعلومات الالزمة كافة. إذا رفض أولياء األمور/األوصياء إكمال الطلبات بعد 
 سيق الطالب في أي مدرسة. فيتحمل ولي األمر منفرًدا مسؤولية تقديم الطلب مكتمالً. ُينظر في أي من المتطلبات المنصوص عليها في الطلب ولن يتم تن

 توقيع االستمارة 

 يضمن التوقيع على استمارة الطلب دقة وصحة المعلومات الواردة فيها وأن من قام بملئها هو ولي األمر/الوصي أو من ينوب عنه.

  تقديم الطلب -< الخطوة الثالثة 

 ارةتقديم االستم

تمارة التي سُتنسخ هذه المعلومات بها يجب تقديم استمارة الطلب والوثائق المطلوبة شخصًيا عن طريق ولي أمر الطالب أو الوصي عليه. يجب تقديم جميع الوثائق األصلية مع االس
 حيث يضمن ذلك تسليم إثبات محل إقامة الطالب، والوصاية عليه، وعمره في الموعد المحدد المطلوب. وإرفاقها بالطلب. 

تمارة المطبوعة مسبًقا صحيحة، ويجب عليهم يجب على أولياء األمور الذين يقدمون الطلب المطبوع مسبًقا المستلَم من المدرسة التحقق من أن جميع المعلومات التي تم إدخالها باالس
 ق إضافية. إخطار المدرسة بأي تصحيح يجب القيام به. يجب التحقق من جميع المعلومات المصححة في معلومات ولي األمر/الوصي أو العنوان بتقديم وثائ

 مكان تقديم الطلبات

 يمكن تقديم االستمارات التي يقوم باستكمالها ولي األمر أو الوصي في أقرب مدرسة أو مركز تنسيق الطالب.  



يخ تقديم الطلب. مرة أخرى، في حالة جب تقديم الطلبات المطبوعة مسبًقا مباشرًة إلى المدرسة التي أصدرتها لضمان تحديث سجل معلومات الطالب وضمان تسجيل الطلب إلثبات تاري
لومات المصححة في بيانات الطلبات المطبوعة مسبًقا في سطر معلومات وجود تغييرات على الطلبات المطبوعة مسبًقا في سطر العنوان أو بيانات ولي األمر/الوصي، يجب توثيق المع

 ولي األمر/الوصي. ويرجى إحضار المستندات إلى موظفي المدرسة وطلب إجراء التغييرات التي يتعين تطبيقها على سجل الطالب اإللكتروني.

 ميعاد تقديم الطلب

 للنظر في خيارات القرعة األولية. 0171يناير  00من يجب تقديم جميع المستندات والطلبات المستوفاة بدايًة 

 ممارسات التسجيل في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

د األخذ بعين االعتبار أولويات االلتحاق يتم تنسيق الطالب الذين يقدمون طلباتهم في الوقت المحدد بالمدارس من خالل عملية القرعة على أساس طلب تسجيل الرغبات الذي قدموه وبع
ول إلى مجموعة من الفرص المتاحة في جميع أنحاء قطاع أوكالند للمدارس في مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. وقد ُصممت هذه العملية لتوفير فرصة عادلة لكل طالب للوص
 الموحدة. فيتم إلحاق الطالب وفًقا لطلبهم األعلى في الرتبة ثم األدنى طالما أنه متاح للمزيد من الطالب.  

على مجموعة من األولويات لتحديد التنسيق الذي سيستلمه الطالب منها.  وتعطى  إذا زاد عدد الطلبات بإحدى المدارس عن الفرصة المتاحة في المدرسة، تعتمد عملية إلحاق الطالب
 األولوية للطالب الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

 .0171 - 0171أوالً: من لهم أشقاء في المدرسة سيستمرون في الدراسة خالل العام الدراسي • 
 ي يرغبون في االلتحاق بها.ثانًيا: من يعيشون في الحي القريب من المدرسة الذ• 

ة لها إلى عملية القرعة العامة.  ُينصح أولياء وُتحال بعد ذلك جميع الطلبات المتبقية التي ترغب األسر في النظر فيها ضمن المدارس التي لم يمنح وجود الشقيق أو الحي المجاور أولوي
 يرغبون بانضمام أطفالهم إليها لضمان إلحاق طفلهم بأحد اختياراتهم. األمور بتحديد ست مدارس ابتدائية أو ثالث مدارس إعدادية/ثانوية

 مزيد من التفاصيل حول أولويات االلتحاق:

 األشقاء

تنسيق إلى المدرسة التي األولى في عملية ال األشقاء هم اإلخوة اإلناث أو الذكور الذين يعيشون في العنوان ذاته تحت رعاية ولي األمر/الوصي نفسه. ُيعطى األشقاء الصغار األولوية
ر في المدرسة على مستوى الصف المطلوب. يوجد بها أخوهم أو أختهم األكبر سًنا إذا كان األخ أو األخت األكبر سًنا سيحضر إلى المدرسة للعام الدراسي التالي مع وجود مكان شاغ

ر أول لتعطي طفلك األصغر فرصة أكبر في التنسيق بنفس المدرسة.  تعطي مدارس قطاع أوكالند يجب أن تكون مدرسة الشقيق األكبر سًنا مدرجة على قوائم استمارة الطلب كخيا
 عضهم في العمر يحضرون إلى المدرسة ذاتها. للمدارس الموحدة األشقاء األولوية العليا في االعتبار خالل عملية تنسيق الطالب. فنحن نسعى جاهدين لجعل جميع األشقاء القريبين من ب

أن يتم إلحاق األشقاء الجدد الذين  ن ضمان التحاق األشقاء الذين يتقدمون في الوقت ذاته بطلبات انضمام إلى المدرسة ذاتها في صفوف مختلفة بهذه المدرسة. فهناك احتماليةال يمك
ي ترغب في إلحاق طفلك بها بترتيب األولوية ذاته في كل طلبات األشقاء. قدموا طلًبا للمدرسة بمدرسة أخرى بسبب عدم توفر األماكن. وننبه مرة أخرى إلى أهمية إدخال المدارس الت

مدرسة. يحق لألشقاء الذين يتم حيث يساعد ذلك مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة في عملية تحديد أولويات طلبك إن كنت ترغب في وضع أطفالك األشقاء مًعا في نفس ال
 س إللحاقهم في مدرسة واحدة مًعا أو في أي مدرسة مختلفة تماًما لديها أماكن متاحة في كل الصفوف المطلوبة لهم.إلحاقهم في مدارس مختلفة تقديم التما

 الحي

ية والتعليم. ويشترط لموحدة من وزارة التربيقصد بكلمة الحي الحدود الجغرافية للمنطقة المحيطة بالمدرسة. ُتعتَمد الحدود الجغرافية لكل مدرسة من مدارس قطاع أوكالند للمدارس ا
ية. وعلى هذا ُتعتبر تلك المدارس مدارس الحي الذي أن يقع محل اإلقامة الدائم لك داخل الحدود الجغرافية للمدرسة االبتدائية، أو اإلعدادية، أو الثانوية التي تقع في نفس منطقتك السكن

لموجودة بالحي المقيمين به األولوية الثانية في عملية التنسيق بعد الطالب الذين لديهم أشقاء في مدرسة محددة. تقطن به. وُتعطى األسر التي ترغب في أن يحضر أطفالهم في المدرسة ا
س ح للرغبات.  يتم تنسيق مدارإذا كنت ترغب في إلحاق طفلك بالمدرسة الموجودة في الحي الذي تسكن فيه، فيجب عليك وضع هذه المدرسة كخيار أول في طلب التسجيل المفتو

 الحي اعتماًدا على عدد الطلبات المقدمة في الصف وتوفر المكان. 

أو عن طريق زيارة  1111-030-171أو  7111-013-171يمكنك تحديد المدرسة الموجودة في الحي الذي تسكن فيه عن طريق االتصال بمركز تنسيق الطالب على الرقم 
فيتم تحديد المدرسة الموجودة في الحي الذي تسكن فيه عن طريق اختيار نوع المدرسة )االبتدائية، أو اإلعدادية، أو . www.ousd.org/domain/51الموقع اإللكتروني التالي 

 الثانوية( ثم إدخال عنوانك.

 استالم الطلبات المتأخرة عن فترة تسجيل الرغبات المحددة

 .2517يناير  22و 2510ديسمبر  6تقبل طلبات تسجيل الرغبات في الفترة ما بين 

مساًء. ال يجوز تقديم الطلبات المتأخرة إال إلى مركز  3:11في الساعة  0171يناير،  00وتعتبر طلبات تسجيل الرغبات "متأخرة" إذا تم استالم الطلبات بعد تاريخ اإلغالق يوم 
أمر الطالب أو الوصي تقديم الطلب شخصًيا. من المقرر قبول .  يجب على ولي Grand Avenue Oakland, CA 94610 101تنسيق الطالب مباشرًة الذي يقع في العنوان: 

ة التقارير )حسب صف الطالب( اعتباًرا من جميع الوثائق المطلوبة بما في ذلك شهادة الميالد، وإثبات اإلقامة، والهوية الشخصية ألولياء األمور، والسجل الدراسي للطالب أو بطاق



 تاريخ التقديم.

الصف، واألشقاء، والحي. إذا تعذر علينا إلحاق ينظر في الطلبات المتأخرة وفًقا لترتيب تقديمها. يتم تنسيق الطالب على أساس المكان المتوفر بعد النظر في خيارات المكان المتوفر، و
فر فيها المكان المناسب له. علًما بأننا نبذل أقصى ما بوسعنا لتلبية التفضيالت، وسوف طفلك بأي من خيارات المدارس التي حددتها، فسيتم إلحاقه بالمدرسة القريبة من الحي والتي يتو

 نتعاون معك للتوصل إلى أفضل خيار من شأنه أن يروق البنك ضمن اإلمكانات المتاحة.



 التحويالت بين القطاعات

 د للمدارس الموحدة.األسر التي تعيش خارج أوكالند وترغب في إلحاق طفلها بإحدى مدارس قطاع أوكالن

كل عام عندما تكون وظيفة األسرة أو يحق للطالب غير المقيمين في أوكالند المشاركة في عملية تسجيل الرغبات المفتوحة. ويتولى مركز تنسيق الطالب الموافقة على الطلبات بش
رس أوكالند ولم تكن من المقيمين في أوكالند، فإنه ُيسمح لك بالتقدم أيًضا. بعد تقديم الطالب ترتيبات رعاية أطفالها تقع داخل أوكالند.  وإذا كنت ترغب في إلحاق طفلك بإحدى مدا

بها. ولكل قطاع مدارس مواعيده ومتطلباته  وخالل فترة عملية التسجيل، يتعين عليك إحضار استمارة تصريح بالتحويل بين القطاعات من قطاع المدارس العام الحالي للمنطقة التي تقيم
قدم بالرغبات ضماًنا للموافقة على طلب فردية الخاصة بتقديم طلبات التحويل بين القطاعات. فعليك العمل مباشرًة مع قطاع المدارس في منطقتك لتلبية متطلباتهم. وال يعتبر التال

عالوة على ذلك، تمنحك الموافقة على طلب التحويل بين القطاعات حق التحويل بين القطاعات الذي قدمته سواء كان من قطاعك األصلي أو من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة. و
سيق الطالب بالمدرسة المناسبة الوصول إلى مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة بشكل عام وليس إلى مدرسة بعينها خالل عملية تسجيل الرغبات. وبمجرد اكتمال عملية تن

 اتفاقية التحويل بين القطاعات على هذه المدرسة. وتسجيل الطالب وقيده بهذه المدرسة، تنطبق 

 األسر المقيمة في أوكالند التي ترغب في حضور مدارس عامة خارج أوكالند: 

اعات إلى مركز تحويل بين القط إذا كانت أسرتك تقيم في أوكالند وترغب في أن يحضر طفلك في إحدى المدارس العامة خارج أوكالند، فإنه يجب تقديم طلب للحصول على تصريح
.  يجب على األسر Grand Avenue 101تنسيق الطالب.  يمكنك الحصول على طلب التصريح بالتحويل بين القطاعات من مركز تنسيق الطالب الذي يقع في العنوان التالي: 

ها. وتشمل المستندات الداعمة إيصالي دفع حديثين باإلضافة إلى خطاب من التي ترغب في التحويل من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة إلى قطاع آخر إحضار المستندات الداعمة لطلب
ي يواصل الدراسة في إحدى المدارس صاحب العمل ينص على الوظيفة بدوام كامل لولي األمر خارج أوكالند، أو بطاقة التقارير المدرسية، أو السجل الدراسي الحالي للطالب الذ

 حول المبادئ التوجيهية وشروط التحويل بين القطاعات الخاصة بقطاع أوكالند للمدارس الموحدة، يرجى االتصال بمركز تنسيق الطالب.  خارج القطاع. وللمزيد من التفاصيل

ُينظر في التصاريح وُيوافق على إصدارها أو ُترفض على أساس أسبوعي ومن ثم ُترسل ُيقبل تقديم الطلبات والوثائق وُتجرى مراجعتها تحت إشراف لجنة داخل مركز تنسيق الطالب. 
 للمدارس الموحدة(.إلى القطاع الذي طلبته: ويتم إخطار األسرة بالقرار الصادر.  وتصدر الموافقة النهائية من القطاع المطلوب )ليس من قبل قطاع أوكالند 

 ة انتقاليةالخيارات المتاحة لألسر التي تمر بمرحل

 األسر في المرحلة االنتقالية -األطفال والشباب الذين يمرون بمرحلة انعدام المأوى 

فينتو" حقوق التعليم والحماية للطالب والشباب الذين يمرون  -ُتنصح األسر التي تمر بمرحلة انتقالية بالمشاركة في عملية تسجيل الرغبات.  يضمن قانون مساعدة المشردين "ماكيني 
ف قانون مساعدة المشردين "ماكيني ب فينتو" األسر التي تمر بمرحلة انتقالية بأنها أسر لديها منزل غير مستقر أو غير دائم.   وتشمل أمثلة السكن غير  -مرحلة انعدام المأوى.   ويعرِّ

العيش في مالجئ طوارئ أو انتقالية، أو في الفنادق، أو الُنزل على الطرق، أو  المستقر أو غير الدائم تقاسم السكن مع أكثر من أسرة بسبب ظروف إخالء أو مصاعب اقتصادية، أو
 ئق العامة. المساكن الصغيرة المقطورة، أو المخيمات، أو غيرها من األماكن غير المصممة للنوم مثل الكراجات، أو الُعليات، أو السيارات، أو الحدا

ينتو" الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين ليسوا تحت وصاية فعلية لولي األمر أو الوصي. يعتبر الطالب غير المسموح لهم من ف -ويشمل الطالب المحميون بموجب قانون "ماكيني 
الية، أو غيرها من أماكن اإلقامة ن اإلقامة االنتققبل أولياء أمورهم أو األوصياء عليهم بالعيش في المنزل أطفاالً مشردين بال مأوى إذا كانوا يعيشون في الشوارع، أو المالجئ، أو أماك

فينتو" الهاربين الذين يعيشون في  -كيني غير المناسبة.   تشمل األسباب األخرى التي إذا انطبقت على الطالب يكون مؤهالً للحصول على الحماية بموجب قانون مساعدة المشردين "ما
مستعدين لتوفير منزل، واألطفال المودعين في ُدور الحضانة بسبب عدم وجود مأوى لوالديهم، واألطفال مساكن غير مناسبة حتى لو كان لدى أولياء أمورهم منزل أو كانوا 

لمتزوجات أو الحوامل ممن ليس المحجوزين في المستشفى أو السجن الذين تخلت عنهم أسرهم، واألمهات غير المتزوجات في سن المدرسة الالئي يِعشن في بيوت لألمهات غير ا
 ن معيشية متاحة.  لديهن أماك

 الدعم الخاص لألسر التي تمر بمرحلة انتقالية

وتقديمها. وسيتولى المستشار مساعدة األسرة  يجب على األسر التي تمر بمرحلة انتقالية العمل مع ممثل من "وحدة األسرة والطالب في المرحلة االنتقالية" إلعداد األوراق الخاصة بهم
. إذا كنت بحاجة للمزيد من المعلومات، فيمكن Grand Avenue 101لمدرسة. ويتوفر أيًضا ممثلون لمساعدة مركز تنسيق الطالب الذي يقع في: فوًرا لتقديم طلب االلتحاق با

-171م، أو االتصال على رقم  0:11ص حتى الساعة  1:11االتصال بمستشاري الخدمات االنتقالية المتوفرين في الموقع المذكور أعاله من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 
 وطلب التحدث إلى مستشار الطالب واألسر الذين يمرون بمرحلة انتقالية. 013-7117

الخيارات المتاحة لألسر التي لديها أطفال دارسون في البرامج المخصصة لألطفال 
 االستثنائيين )التعليم الخاص(

وي خطة التعليم الفردية الذين يشاركون في عملية تسجيل الرغبات المفتوحة في إحدى المدارس اعتماًدا على نموذج تقديم سيتم إلحاق أولياء األمور أو األوصياء على الطالب ذ
عدد المقاعد المتاحة لتي ستقدم البرنامج، والخدمات الذي يحتاجه طفلهم وحسب توفره. يتم تحديد البرنامج الذي سيحضره طفلك وفًقا لخطة التعليم الفردية الخاصة بطفلك، والمدارس ا

 في كل مدرسة. 



كمل طلب تسجيل الرغبات وقدمه. يجب ونشجع أولياء أمور الطفل الذي لديه خطة تعليم فردية أن ُيحضروا معهم إلى مركز تنسيق الطالب أحدث خطة تعليم فردية للطالب. ومن ثم أ
. ويتعين عليك تحديد المدارس المناسبة التي ترغب بإلحاق طفلك بها 0171يناير  71إلى  0171ديسمبر  1 تقديم االستمارات خالل فترة تقديم طلبات تسجيل الرغبات المفتوحة من

تي يتلقاها.   حيث يساعد ذلك مركز عبر عملية القرعة على الخيارات. ويجب عليك أيًضا أن تبين في االستمارة أن طفلك يحصل على خدمات التعليم الخاص وتحديد نوع الخدمة ال
 ى المكان المتاح وقدرة استيعاب البرنامج.يق الطالب على ضمان النظر في طلبك بالطريقة المناسبة. تقبل الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطلبات اعتماًدا علتنس

 استالم خطاب تنسيق الطالب

( خطاب تنسيق الطالب خالل األسبوع األول من شهر مارس. 0171يناير  00إلى  0171ديسمبر  1لرغبات )سيستلم أولياء األمور واألوصياء الذين قدموا طلًبا خالل فترة تسجيل ا
أيًضا إضافًة إلى معلومات تنسيق  الغرض من خطاب تنسيق الطالب هو إخطار األسرة بتنسيق مدرسته الجديدة. يوفر الخطاب معلومات هامة يجب قراءتها بعناية.  ويحتوي الخطاب

ر االحتفاظ بهذا الخطاب المدرسة على معلومات عن الطريقة المناسبة التي يجب عليك التأكيد بها على حضور طفلك إلى المدرسة والوقت المناسب لذلك. يجب على األسالطالب ب
ب والشروع في إجراءات التسجيل.  ومن األهمية بمكان أن باعتباره مستنًدا يثبت التحاق طفلهم بالمدرسة الجديدة. يجب تقديم الخطاب إلى المدرسة وقت التأكيد على حضور الطال

 درسة الملحق بها طفلك.تحافظ على خطاب تنسيق الطالب الخاص بطفلك ألنه سيكون بمثابة نموذج التأكيد الوحيد الموجه من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة إلى الم

 إلحاق الطالب.تأكد من االطالع على المعلومات التالية بمجرد استالمك خطاب 

 تنسيق المدرسة

الطالب بالمدارس على أساس عملية  يسعى قطاع أوكالند للمدارس الموحدة إلى توفير فرصة لجميع الطالب لالنضمام إلى إحدى المدارس التي اختاروها خالل عملية القرعة. يلحق
من أولويات االلتحاق.  قد ال يستطيع بعض الطالب  703رس الموحدة لتسجيل الطالب. انظر الصفحة القرعة التي تأخذ بعين االعتبار األولويات المقدمة إلى قطاع أوكالند للمدا

ا، أو في حال نفاد جميع خياراتك تحقيق رغبتهم األولى بسبب وجود طلبات أكثر من األماكن المتاحة. وعند حدوث ذلك، يمكنك الحصول على أي من الخيارات األخرى التي حددته
 بالمدرسة األقرب لمنزلك التي تتوفر بها مقاعد. سيتم إلحاقك 

نهم ذلك من تحديد ما إذا كان طفلهم قد حصل بالفعل على إ  حدى الخيارات التي تقدم بها أم ال. يوصى أولياء األمور بالحفاظ على نسخ من جميع االستمارات المقدمة. حيث يمكِّ

 التأكيد على الحضور

د في الخطاب.  ويتحتم على أولياء األمور يجب على أولياء األمور إخطار مدرستهم الجديدة بنيتهم إحضار طفلهم إلى المدرسة أم ال. يجب االنتهاء من هذه الخطوة في التاريخ المحد
ي هذا التاريخ ألن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان حصول طفلك على مقعد في التحقق من التاريخ المقرر إلرسال خطاب التأكيد. يتعين عليك تأكيد نيتك إحضار طفلك إلى المدرسة ف

 اليوم األول من المدرسة. قد يفقد أولياء األمور الذين ال يتصلون بالمدرسة في الموعد المحدد المقعد المخصص لطفلهم في المدرسة. 

نتج عن ذلك أن تبلغ األسر المدرسة المنسقة لطفلهم في فصل الخريف ليفاجؤوا بأنه لم يعد لديهم مقعد في هذه فتأكيد الحضور خطوة هامة للغاية غالًبا ما يتجاهلها أولياء األمور. وي
ا أمام المدارس قد أغلقت أبوابها فعليً  المدرسة. وعند حدوث ذلك، ُيجبر أولياء األمور على إعادة التسجيل في مركز تنسيق الطالب في شهر أغسطس. وفي هذا الوقت تكون العديد من

 طلبات التقديم الجديدة وبالتالي قد ُيجرى تعيين ولي األمر إلى أقرب مدرسة بها مكان متوفر. 

 إرسال إشعار إلى المدرسة بقرار الحضور 

بمجرد استالم ولي األمر لخطاب تنسيق الطالب، يجب عليه عملية التأكيد هي عملية ذات أهمية حيوية لضمان حصول كل طفل على فرصته في االنضمام إلى المدرسة التي يختارها. 
رارهم باتخاذ إحدى الخطوات الثالث اتخاذ قرار بمشاركة طفله بشأن ما إذا كانوا يرغبون في حضور المدرسة المخصصة أم ال. وُيوصى أولياء األمور بالعمل فوًرا على اتخاذ ق

 التالية:

 قرار الحضور

سيق إلى ر طفلهم إلى المدرسة المخصصة، فإنه يجب عليهم إبالغ المدرسة قبل الموعد المحدد المذكور في الخطاب. ويتضمن اإلخطار تقديم خطاب التنإذا قرر أولياء األمور حضو
تخطرهم بأسماء الطالب الذين تم  المدرسة التي تم إلحاق الطالب بها والتحدث مع موظف المدرسة المسؤول عن تسجيل قراركم. وتستلم المدارس قائمة من مركز تنسيق الطالب

ذا فات التاريخ المحدد إلرسال خطاب إلحاقهم بالمدرسة ويحتاجون إلى تأكيد عزمهم على حضور المدرسة، إال أنه يجب عليك أيًضا إحضار خطاب التنسيق الخاص بك إلى المدرسة. إ
 هذا المقعد شاغر.التأكيد ولم تتلقَّ المدرسة أي رد من ولي األمر، فستعتبر المدرسة أن 

إذا قرر أولياء األمور حضور طفلهم مدرسة أخرى بخالف مدارس قطاع أوكالند للمدارس  — قرارات حضور مدارس أخرى بخالف مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة
تي تم إلحاق طفلهم فيها فوًرا أو االتصال بمركز تنسيق الطالب.  فبموجب الموحدة )مثل المدرسة المستقلة أو الخاصة(، فيجب عليهم إخطار مدرسة قطاع أوكالند للمدارس الموحدة ال

ولياء األمور المدرسة بقرارهم، لن تعتبر هذا اإلخطار تعلم المدرسة أن هذا المقعد شاغر وبالتالي تستطيع إخطار مركز تنسيق الطالب لمنح هذا المقعد لطالب آخر.  بمجرد إخطار أ
م الذهاب ذه المدرسة. إذا قرر أولياء األمور في وقت الحق أنه ينبغي إحضار طفلهم إلى إحدى مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، فسيتعين عليهالمدرسة طفلهم ضمن طالب ه

 آخر.  قبل بدء اليوم األول من المدرسة لتقديم طلب آخر للحصول على تنسيق Grand Avenue 101إلى مركز تنسيق الطالب الذي يقع في العنوان: 

تماس بذلك.  تجد إذا اتضح لولي األمر ضرورة حضور طفله مدرسة أخرى من مدارس قطاع أوكالند للمدارس الموحدة غير المدرسة الملحق بها، فيحق له تقديم ال – قرار االلتماس
وسُيخطر أولياء األمور في خطاب التنسيق بالفترة التي يمكن خاللها تقديم االلتماس أو الموعد النهائي لذلك. يجب على األسر التي .  701تفاصيل عملية االلتماس في الصفحة رقم 



حاق طفله بمدرسة .  إذا التمس ولي األمر إلGrand Avenue 101ترغب في بدء إجراءات االلتماس القيام بذلك بصفة شخصية في مركز تنسيق الطالب الذي يقع في العنوان: 
لتأكيد على عملية االلتحاق فقد الطالب أخرى، فال يزال يجب عليه إرسال خطاب تأكيد إلى المدرسة المنسقة لطفله حالًيا لتوضيح نية حضور طفله إلى المدرسة. حيث ينتج عن عدم ا

 للمقعد المخصص له.

 التسجيل

خطاب التنسيق بالمدرسة عند حضوره إليها.  وال يحق التسجيل إال لألسر الذي أرسلت بالفعل إخطار التأكيد على نيتها  عندما يسجل ولي األمر طفله في المدرسة، يجب عليه إحضار
ب مع اء األمور بالعمل عن قرإحضار طفلها في الموعد المحدد في خطاب تنسيق الطالب.  بينما يجب على جميع األسر األخرى الرجوع إلى مركز تنسيق الطالب.  ُيوصى أولي

 موظفي المدرسة الجديدة للتحقق من المواد التي تطلبها المدرسة إلنهاء عملية التسجيل. 

 المشاركة في عمليات تقديم االلتماس

في خطاب تنسيق  ( خالل الفترة المحددةGrand Avenue 101تستطيع األسر غير الراضية عن تنسيق المدارس الخاصة بها تقديم التماس لمكتب تنسيق الطالب )الذي يقع في 
 الطالب. يؤدي عدم تقديم االلتماس خالل الفترة المحددة إلى خطر تغيير االلتحاق. 

 ويجب تقديم المستندات التالية عند تقديم االلتماس: 
 أصل خطاب التنسيق الصادر من قطاع أوكالند للمدارس الموحدة • 
 نموذج االلتماس الكامل، والُموقع، والُمؤرخ • 
 وية الشخصية لولي األمر أو الوصي )يسمح فقط ألولياء األمور أو األوصياء بتقديم االلتماس(صورة اله• 

  ربما ترغب في إحضار وثائق دعم إضافية لتوضيح ما يلي:
 تغيير العنوان مع إثبات مناسب )ثالثة مستندات معتمدة(• 
 المدرسة الحالية أو المحددة للشقيق(معلومات األشقاء )تحتوى على اسم الشقيق، وتاريخ ميالده، وكذلك • 
 سبب آخر لتقديم طلب االلتماس• 

 (.  703موحدة )انظر صفحة يكون اتخاذ القرار في عملية االلتماس بناًء على األماكن الشاغرة مع األخذ في االعتبار أولويات التسجيل في قطاع أوكالند للمدارس ال

وتقديمك االلتماس في الموعد المحدد في خطاب التنسيق الخاص بك، سيتم التعامل مع طلبك بحسب الترتيب  0171-0171الدراسي في حالة تقديم طلبك في الوقت المحدد للعام 
ل قائمة ل طلب مدرسة واحدة لالعشوائي بينما توضع األولويات المحددة في االعتبار )األشقاء، والحي، والباحث الرئيسي، وعملية القرعة العامة(. مع العلم بأنه ُيقب كل التماس مقدم. تفعَّ

 ي قائمة االنتظار لمدرسة واحدة في كل مرة.  االنتظار؛ وفي حالة إتاحة أحد األماكن، يتم االتصال بأولياء األمور للتأكيد على رغبتهم في االلتحاق بالمدرسة. يكون إدراج الطالب ف

اللتماسات وفًقا لترتيب استالمها، بينما تؤخذ األولويات المحددة في االعتبار )األشقاء، والحي، والباحث الرئيسي، يضاف االلتماس المقدم من مقدمي الطلبات المتأخرين إلى قائمة ا
 وعملية القرعة العامة(. 

بعض األحيان حتى شهر أغسطس.  ال يخصص االلتحاق الجديد الناتج عن االلتماس قبل منتصف شهر مايو أو بعد التسجيل في موقع المدرسة المطلوب. ربما يتأخر االلتحاق في
بقوائم االنتظار بعد بدء الدراسة في وتتواصل عمليات التنسيق خالل شهر أغسطس وحتى بدء الدراسة اعتماًدا على األماكن الشاغرة في كل مدرسة. وبطبيعة الحال، يتم االحتفاظ 

 المدرسة.

 هر يونيو.ُيرجى العلم بأنه لن تقبل طلبات االلتماس المقدمة بعد نهاية ش

خصًيا. ال يقبل مركز تنسيق الطالب يمكنكم الحصول على استمارة االلتماس من مركز تنسيق الطالب. يجب على ولي األمر، أو الوصي، أو من ينوب عنهما تقديم طلبات االلتماس ش
 االلتماس عبر البريد اإللكتروني، أو الفاكس، أو البريد.

 إجراءات التسجيل في المدرسة

كيفية التسجيل، وأماكن التسجيل، نعمل في الوقت الحالي على وضع نظام تسجيل جديد سيعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجميع الطالب في أوكالند. وسيتم توفير إرشادات حول 
 والمستندات المطلوب تقديمها في خطاب التنسيق.

 الصف الثاني عشر.المتطلبات الصحية للمدرسة في المراحل من رياض األطفال إلى 

 يجب على األطفال عند بدء الدراسة إجراء الفحوص الطبية )الفحوص البدنية وفحص األسنان(.

 .حالة عدم التحاقهم بروضة األطفاليبين هذا القسم الفحوص المطلوبة لألطفال عند البدء في مرحلة رياض األطفال. يلزم إجراء هذه الفحوص أيًضا لألطفال في الصف األول في 



 متطلبات الفحص البدني

 يجب على الطالب الملتحقين إجراء الفحص البدني قبل البدء في الدراسة.
، يجب على الطالب 0171مارس  7بل في بداية التحاق الطفل بروضة األطفال، يجب االنتهاء من الفحص البدني خالل ستة أشهر قبل بدء العام الدراسي. )في حالة إجراء الفحص ق• 

 بدني آخر قبل البدء في الصف األول.( إجراء فحص
 دراسي.في بداية االلتحاق بالصف األول وإذا لم يلتحق بروضة األطفال، يجب عليه االنتهاء من الفحص البدني خالل ستة أشهر قبل بداية العام ال• 

 ويتعين عليك إحضار تقرير الفحص البدني المكتمل للمدرسة في أول يوم دراسي.
هذا النموذج فيمكنك  نموذج تقرير الفحص البدني الخاص بالمدرسة عند الذهاب إلى الطبيب أو العيادة، حتى يتمكنوا من تعبئته. )إذا أردت الحصول على نسخة منأحضر نسخة من • 

 الحصول عليها من المدرسة أو عبر اإلنترنت.( 
 د ال يتجاوز أول يوم دراسي. واحتفظ بنسخة لنفسك.أحضر تقرير الفحص البدني المكتمل للمكتب الرئيسي لمدرسة الطفل في موع• 

 متطلبات فحص األسنان.

 .0171مايو  37يتعين على الطالب فحص األسنان بحلول يوم 
 إذا كان األطفال في بداية مرحلة رياض األطفال، فيمكنهم إجراء فحص األسنان في وقت مبكر قبل عام من بداية االلتحاق بروضة األطفال.• 
 األطفال في الصف األول ولم يلتحقوا بروضة األطفال، فيمكنهم إجراء فحص األسنان في وقت مبكر قبل عام من بداية االلتحاق بالصف األول. إذا كان• 

 أحضر تقرير فحص األسنان المكتمل إلى مدرسة الطفل. 
األسنان حتى يتمكن من تعبئته. )إذا أردت الحصول على نسخة من هذا النموذج فيمكنك أحضر نسخة من نموذج تقرير فحص األسنان الخاص بالمدرسة عند الذهاب إلى عيادة طبيب • 

 الحصول عليها من المدرسة أو عبر اإلنترنت.(
 بحد أقصى. واحتفظ بنسخة لنفسك. 0171مايو  37أحضر تقرير فحص األسنان المكتمل للمكتب الرئيسي لمدرسة الطفل في أول يوم دراسي أو بحلول • 

 األطفال الحصول على تطعيمات معينة لاللتحاق بالمدرسة  يجب على

. ويوضح كذلك أين يمكن الحصول علي تساعد التطعيمات )وتسمى أيًضا اللقاحات( في حماية األطفال من األمراض الخطيرة.  يبين القسم التالي التطعيمات التي تتطلبها المدرسة
 التطعيمات مجاًنا أو بتكلفة بسيطة.

 التطعيمات المطلوبة؟ما 

 يجب على جميع الطالب من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر الحصول على التطعيمات التالية للتمكن من االلتحاق بالمدرسة. 
رعات أو ثالث جرعات، وذلك في التطعيم ضد شلل األطفال )يوفر الحماية من اإلصابة بمرض شلل األطفال الذي يسبب ضعف العضالت والشلل(.  يجب الحصول على أربع ج• 

 حالة الحصول على جرعة واحدة على األقل عند العام الرابع من الوالدة أو قبله.
توفر الحماية من اإلصابة بالحصبة، والنكاف، والحميراء )تسمى الحميراء أيًضا بالحصبة األلمانية(.  يجب الحصول على جرعتين ويتعين  MMRمجموعة من التطعيمات تسمى • 

 إعطاؤهما عند انتهاء العام األول من الوالدة أو قبله.
 الذي يسبب التهاب الكبد(. يجب الحصول على ثالث جرعات. B)يقي من اإلصابة بالتهاب الكبد  Bلقاح ضد اإلصابة بااللتهاب الكبدي • 
 تطعيم الحماق للحماية من اإلصابة بمرض الجديري المائي.   يجب الحصول على جرعة واحدة.• 
 لى عمر الشخص: مجموعة من التطعيمات التي تقي من اإلصابة بالسعال الديكي ومرضين آخرين هما الدفتريا والتيتانوس. يختلف مسمى هذه التطعيمات بناًء ع• 

 (. Tdap booster(. ويسمى هذا التطعيم لألطفال األكبر سًنا والبالغين بتطعيم )DTapيسمى هذا التطعيم لألطفال األصغر عمًرا بتطعيم )
 الذي يرمز لالسم العلمي لمرض السعال الديكي.  Pالذي يرمز لمرض الدفتريا، و Dالذي يرمز لمرض التيتانوس، و T( تحتوي على الحرف DTapالحروف )

رياض األطفال(. راجع البرنامج  هناك أيًضا متطلبات يجب مراعاتها عند التطعيم وكذلك متطلبات صحية أخرى للطالب في برنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة )ما قبل
 (.7171-013( 171للحصول على التفاصيل باالتصال على رقم )

 في أي عمر يجب على الطالب تلقي هذه التطعيمات؟

ن األمراض )مركز الحماية من األمراض وقف ذلك على نوع التطعيم. لمعرفة األعمار الموصى بتلقيها التطعيمات المذكورة أعاله، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز الحماية ميت
 www.cdc.gov/vaccines/schedulea/index.htmlوالوقاية منها( 

 ( Tdapالسابع وحتى الثاني عشر لهذا العام لتلقي الجرعة المنشطة لتطعيم ) ليس هناك وقت إضافي للطالب في الصف -هام 

( في عمر السابعة )في Tdapة لتطعيم )يتطلب قانون والية كاليفورنيا أن يثبت جميع الطالب الذين يدخلون أو ينتقلون إلى الصف السابع وحتى الثاني عشر تلقيهم الجرعة المنشط
 عامهم السابع أو بعده(. 



( حتى لو كان أحد الطالب في هذه الصفوف قد أصيب بالفعل بمرض السعال الديكي. في العام الماضي، كانت هناك )فترة سماح( Tdapما يجب تطعيمهم بالجرعة المنشطة لتطعيم )ك
(. ال يسمح قانون الوالية هذا العام بأي وقت Tdapعيم )أو وقت إضافي للطالب في الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر لحضور الدراسة قبل التطعيم بالجرعة المنشطة لتط

 إضافي.

( بالفعل. يوجه هذا التذكير فقط Tdapحصل معظم الطالب العام الماضي ممن كانوا في الصف السابع وحتى الثاني عشر في كل مدارس كاليفورنيا على الجرعة المنشطة لتطعيم )
 للذين لم يحصلوا عليه. 

 ( عند الحضور إلى المدرسة:Tdapعلى الطالب المذكورين أدناه التأكد من إحضار إثبات الحصول على الجرعة المنشطة لتطعيم ) على وجه الخصوص، يجب
 الطالب الذين سيلتحقون بالصف السابع هذا الخريف.• 
 الطالب المنقولون من والية أخرى وسيلتحقون بالصف السابع وحتى الثاني عشر هذا الخريف.• 

 التطعيمات لمدرسة طفلك.أحضر سجل 

 للمدرسة. في حالة عدم عثورك على سجل تطعيمات الطفل، اتصل بعيادة الطبيب واطلب منه إرسال سجل تطعيمات الطفل عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني

ربما يمكنهم الحصول على سجل تطعيمات الطفل المحفوظة في السجالت أو تحدث إلى الموظفين في المدرسة أو الممرضة في حالة حصول الطفل على التطعيم في كاليفورنيا. 
 اإللكترونية بواسطة والية كاليفورنيا. 

 ما الذي يحدث في حالة عدم حصول الطالب على كل التطعيمات المطلوبة؟

 ء منها(. ال يسمح للطالب بالحضور إلى المدرسة حتى يحصلوا على كل التطعيمات المطلوبة )أو يحصلوا على استثنا
 مدارس الموحدة . في حالة عدم حصول طفلك على كل التطعيمات المطلوبة، يمكنك االستمرار في التقدم لمركز تنسيق الطالب لاللتحاق بمدرسة قطاع أوكالند لل• 
 ت المطلوبة. ومع ذلك، ال يمكنك تسجيل الطفل في المدرسة وكذلك ال يمكن إحضار الطفل إلى المدرسة حتى يحصل على التطعيما• 

 إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على طبيب يقوم بإجراء الفحوصات وكذلك إعطاء التطعيمات، فأخبر موظفي المدرسة أو ممرضة المدرسة. 

 أين يمكنك الحصول على التطعيمات الخاصة بطفلك؟

 على التطعيمات. يستطيع الطالب زيارة الطبيب المعتاد أو أي من المتخصصين في المجال الصحي للحصول

 ( يقدم التطعيمات مجاًنا أو بتكلفة بسيطة. وللعثور على عيادة أو مكتب يعمل كجزء من برنامج تطعيمات األطفال:VFCوكذلك هناك برنامج يسمى تطعيمات األطفال )يسمى أيًضا 
أو يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  7-111-110-0131أو مؤهالً للمشاركة فيه، فاتصل على رقم  Medi-calإذا كان الطفل ملتحًقا ببرنامج • 

www.shotsforschool.org/parentinfo.htm#vfc_locations 
  www.oshpd.ca.gov/RHPC/Clinics/FQHCS.htmlإذا لم يكن لديك تأمين صحي للطفل، فيمكنك الحصول على قائمة بالعيادات على الموقع اإللكتروني التالي: •  

 . 011-3031على المعلومات عن عيادات التطعيم المجاني، يمكنك االتصال بمشروع أالميدا لتطعيمات المقاطعة على رقم للحصول • 

 فرص اشتراك أولياء األمور

 لجان أولياء األمور

مصالح جميع الطالب. وفيما يلي بعض األمثلة  تعتبر مشاركة أولياء األمور الواسعة في لجان أولياء األمور التي تحدد اتجاه المدرسة ومصدر التمويل أمًرا بالغ األهمية لضمان تمثيل
 لمجموعات الدعم و/أو المساءلة التي يمكنك المشاركة فيها في المدرسة.  

، أو غيرها من مجموعات أولياء األمور (PTSA، ورابطة أولياء األمور والمعلمين والطالب )(PTAوالمعلمين ) رابطة أولياء األمور• 
ئدة شاريع التي تعود بالفاتختلف األنشطة من مجموعة ألخرى، لكن في األماكن التي تنشط فيها هذه المجموعات، تقوم عامة بتنظيم الجهود التطوعية وجمع األموال للم والمعلمين:

إذا كنت مهتًما بتشكيل رابطة ألولياء األمور والمعلمين على المدرسة. ويقدم بعضها كذلك النشرات اإلخبارية، وفرص تعليم الكبار، وإثراء تمويل المدرسة، والمزيد. 
كتروني أو على الموقع اإلل 111-0710على رقم  Peraltaفي المدرسة، فاتصل برابطة أولياء األمور والمعلمين في قطاع 

www.peraltadistrictpta.org .فهي تشرف على كل روابط أولياء األمور والمعلمين وكذلك على كل روابط أولياء األمور والمعلمين والطالب في مقاطعة أالميدا 

ن كل صف، وهم يمثلون بشكل جماعي قضايا أولياء تضم فرق أولياء األمور للقيادة في بعض المدارس ممثلين عن أولياء األمور م (.PLTفريق أولياء األمور للقيادة )• 
ن هذا الفريق، فيمكنك التحدث مع مدير األمور ومخاوفهم. إذا لم تكن مدرستك تحتوي في الوقت الحالي على فريق أولياء األمور للقيادة في المدرسة وكنت ترغب في البدء في تكوي

 المدرسة. 
موقع المدرسة في جميع مدارس الباب األول.  يمثل األعضاء المنتخبون لمجلس المدرسة أولياء األمور، والطالب،  يجب إنشاء مجلس (.SSCمجلس موقع المدرسة )• 

تطوير خطة بناًء على الفئات التمويلية ووأفراد المجتمع، والعاملين في المجال اإلداري للمدرسة.  ووفًقا لقانون الوالية، يجب على مجلس موقع المدرسة اإلشراف على الميزانية 



 (. اتصل بمدير المدرسة لالشتراك في مجلس موقع المدرسة الخاص بك. SPSA( أو الخطة المفردة لتنمية إنجاز الطالب )CSSSPموقع مدارس المجتمع ورصدها )
من أصول أفريقية لتحقيق المساواة في  لدى بعض المدارس مجلس ألولياء أمور األطفال المنحدرين (.PCADأولياء أمور األطفال المنحدرين من أصول أفريقية )• 

 كنك التحدث مع مدير المدرسة.التعليم. إذا لم يكن في مدرستك مجلس ألولياء أمور األطفال المنحدرين من أصول أفريقية وكنت ترغب في البدء في تكوين هذا المجلس، فيم
( تتألف من أولياء األمور، واألوصياء، والمدرسين الذين SPEACSعلى لجنة ) تحتوي بعض المدارس (.CACلجنة االستشارات المجتمعية للتربية الخاصة )• 

لجنة لالستشارات المجتمعية بشأن التربية  يقدمون الدعم لمجتمع التربية الخاصة. تقدم هذه اللجنة النصائح لمجلس موقع المدرسة فيما يخص قضايا التربية الخاصة. إذا لم يكن لديك
 ت ترغب في البدء في تكوين هذه اللجنة، فيمكنك التحدث مع مدير المدرسة.الخاصة في المدرسة وكن

( وتدعم اللجنة GATEُتشجع كل مدرسة على االهتمام بتعليم الموهوبين والمتفوقين ) .GATE( للموهوبين والمتفوقين GACاللجنة االستشارية المجتمعية )• 
( على مستوى الموقع.  تنصح هذه اللجنة مجلس موقع المدرسة فيما يخص تعليم GATEوالمعلمين، واإلداريين برنامج )االستشارية المؤلفة من أولياء األمور، واألوصياء، 

إذا لم يكن لديك لجنة لالستشارات المجتمعية في المدرسة وكنت ترغب في البدء في تكوين هذه اللجنة، فيمكنك التحدث مع مدير المدرسة. (. GATEالموهوبين والمتفوقين )
والمتفوقين، اتصل على  ( ولجنة المقاطعة لالستشارات المجتمعية الخاصة بتعليم الموهوبينGATEللحصول على المعلومات فيما يخص التعليم الخاص بالموهوبين والمتفوقين )

 .331-1111رقم 

 تقييم متعلم اإلنجليزية

( تعليمات لتنمية اللغة اإلنجليزية مما يوفر له الفهم المتساوي للمناهج الدراسية وفًقا لخطة قطاع أوكالند ELتقدم مدرسة مقاطعة أوكالند الموحدة لكل طالب متعلم للغة اإلنجليزية )
 تعلمي اإلنجليزية.للمدارس الموحدة الرئيسية لم

( برنامج متعلم اللغة اإلنجليزية إذا قمت بملء بحث اللغة األم في الخيارات في نموذج طلب االلتحاق وأجبت عن واحد من األسئلة ELقد يكون طفلك مؤهالً للحصول على خدمات )
 التالية على األقل:

 ما اللغة التي تعلمها طفلك عندما بدء تعلم الكالم؟ -7

 لغة التي تستخدمها في معظم األحيان عند التحدث مع طفلك؟ما ال -0

 ما اللغة التي يستخدمها طفلك في المنزل في معظم األحيان؟  -3

 االختبار األولي

( CELDTغة اإلنجليزية الخاص بكاليفورنيا )للإذا تم اعتبار الطفل مؤهالً لتلقي هذه الخدمات للمرة األولى فسيتلقى الطفل تقييًما أولًيا. سيوجه الطفل للحصول على اختبار تنمية ا
 يوًما من بدء العام الدراسي، ويعقد في المدرسة أو في مركز تقييم الطالب.   31وكذلك التقييم األولي للغة. وسُيجرى التقييم خالل 

بدورها بإرساله لولي األمر إلبالغه بالنتيجة. وتخطر المدرسة بعد ذلك ولي  وبناًء على نتيجة التقييمات، يرسل مركز تقييم الطالب خطاب إخطار ولي األمر إلى المدرسة التي تقوم
اق الطفل بالبرنامج. يوفر ذلك لولي األمر األمر باختيارات البرنامج المتاحة للطالب المتعلمين لإلنجليزية المحددين بحيث يمكن لولي األمر اتخاذ القرار المناسب فيما يخص التح

 لبرامج التي تناسب االحتياجات األكاديمية للطفل. الفرصة لتحديد أفضل ا

ون المدرسة التي تقدم الخدمة متاحة للتقديم. يمكن وستسنح الفرصة ألولياء األمور لتغيير المدرسة الملحق بها طفلهم لالستفادة من برنامج متعلم اإلنجليزية وفًقا الختيارهم، بشرط أن تك
إلنجليزية ومواقعها في دليل خيارات االشتراك المفتوح في الجزء الخاص بالنظرة السريعة حول البرنامج أو بالعثور على برنامج متعلمي العثور على العديد من برامج متعلمي ا

 اإلنجليزية.

 االختبار السنوي

ج إلى أن يتم تصنيفهم على أنهم يتحدثون اللغة اإلنجليزية بطالقة.  يختبر الطالب الذين التحقوا بخدمات متعلمي اإلنجليزية مرة كل عام لتحديد مدى النجاح الذي يحرزونه في البرنام
أكتوبر. سيتلقى أولياء األمور إخطارات تحديثية في أبريل أو مايو وتتاح لهم الفرصة  37ُيعقد االختبار السنوي لهذه الفئة من الطالب في المدرسة ما بين اليوم الدراسي األول ويوم 

 نجليزية الذي يحقق أفضل األهداف األكاديمية للطفل للعام الدراسي التالي. الختيار برنامج متعلمي اإل
 



يتضمن كل فريق شبكي مشرًفا ونائب مشرف يستخدم قطاع أوكالند للمدارس الموحدة الشبكات اإللكترونية إلدارة الموارد واألصول، وذلك في خدمة األطفال، والشباب، والعائالت.  
 للشبكة يتقاسمان اإلشراف على المدارس في شبكاتهما. تشمل شبكة المدارس الثانوية أيًضا مدير التعليم البديل.  

تي تنتج عنها محصلة أكاديمية واجتماعية في كل حي من ويتوقع قادة شبكة قطاع أوكالند للمدارس الموحدة تأييًدا وطلًبا للخدمات الفعالة لألطفال، واألسر، والمربين بالطريقة ال
 والبرامج، واالحتياجات، والقدرات.أوكالند. يقدم تقرير مديري المدارس في مكاتب الشبكة وقادة شبكاتنا اإلدارة والدعم لكل مدرسة بناًء على أدائها المستقل، والثقافة، 

 

 -االبتدائية )قبل رياض األطفال 
 الصف الخامس(

 1شبكة 
(015 )068-2772 

 -االبتدائية )قبل رياض األطفال 
 الصف الخامس(

 2شبكة 
(015 )068-2702 

 -االبتدائية )قبل رياض األطفال 
 الصف الخامس(

 2شبكة 
(015 )068-4200 

 المدارس المتوسطة
(015 )068-0122 

 المدارس الثانوية 
(015 )068-0122 

Kyla Johnson-Trammell 
 مشرف الشبكة

 
Sara Stone 

 نائب مشرف الشبكة

Bella Vista 
Carl B. Munck 

Chabot 
Cleveland 

Crocker Highlands 
Emerson 
Franklin 
Hoover 

Joaquin Miller 
Kaiser 

Lafayette 
Lincoln 

MLK 
Montclair 

Peralta 
Piedmont Ave. 

Prescott 
Thornhill 

Sondra Aguilera 
 مشرف الشبكة 

 
LaResha Martin 
 نائب مشرف الشبكة

Allendale 
Bridges 

CUES 
Esperanza 

Fruitvale 
Futures 
Garfield 

Glenview 
Global Family 

ICS 
Korematsu 

Laurel 
Manzanita Community 

Manzanita Seed 
Melrose Academy 
Redwood Heights 

Sequoia 
TCN 

Monica Thomas 
 مشرف الشبكة

 
Wes Jacques 

 نائب مشرف الشبكة

Acorn 
Brookfield 

Burckhalter 
EOP 

Encompass 
Grass Valley 

Greenleaf 
Hillcrest 
Howard 

Horace Mann 
La Escuelita 

Madison Lower 
Markham 

New Highland 
Parker 
Reach 

RISE 
Sankofa 

Ron Smith 
 مشرف الشبكة

 المدارس المتوسطة
 

Charles Wilson 
 نائب مشرف الشبكة

 المتوسطةالمدارس 

Alliance (SIG) 
Bret Harte 
Claremont 

Edna Brewer 
Elmhurst 

Frick 
Montera 

Roosevelt 
Roots (SIG) 

UFS 
Urban Promise 

Westlake 
West Oakland Middle 

Kevin Taylor 
 مشرف الشبكة

 
Mark Triplett 

 نائب مشرف الشبكة
 

Lucia Moritz 
 المدير

 التعليم البديل

Bunche 
Castlemont 

CCPA 
Community Day 

Dewey 
Fremont 
Gateway 

LIFE Academy 
Madison Upper- 

Newcomer Program 
McClymonds 

MetWest (Independent 
Study) 

Oakland High 
Oakland International-

Newcomer Program 
Oakland Technical 

Rudsdale 
Skyline 

Sojourner Truth 
Street Academy 

 



 التسجيل•  التأكيد  •  التقديم  •   البحث 
 .ابحث عن المدارس

 .قم بجوالت، والتحدث إلى أولياء األمور اآلخرين، ومقابلة ممثلي المدرسة
 .حدد ست مدارس ابتدائية وثالث مدارس ثانوية

 
 ".مركز تنسيق الطالب"قم بجمع جميع المستندات المطلوبة لتقديمها إلى 

 .لمعرفة المزيد من الخيارات" الطالبورشة عمل تنسيق "قم بحضور 
 

 .22/1/11لالقتراع عليها قبل تاريخ  SACقم بإكمال الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة، وإرسالها إلى موقع المدرسة أو 
 

 .قم بالحصول على الخطاب الجديد لاللتحاق بالمدرسة
 .قم بتأكيد الحضور في المدرسة الجديدة بحلول التاريخ المحدد

 .ديم التماس في حالة الرغبة في االلتحاق بمدرسة أخرىتق
 .في حالة عدم الحضور، قم بإعالمهم بإخالء مكانك بالمدرسة

 
 .قم بالحضور إلى المدرسة في التاريخ المحدد للتسجيل

 .قم بحضور اليوم األول للمدرسة
 .في حالة عدم الحضور، قم بإعالم المدرسة

 
 ديسمبر -نوفمبر 

 منتصف يناير -نوفمبر 
 منتصف أبريل -مارس 

 اليوم األول للمدرسة -أغسطس 
 

 مسار التعرف على خيارات المدرسة
 قم بإرسال نموذج االلتحاق أثناء فترة التسجيل المفتوحة:

 2517يناير،  22إلى  2510ديسمبر،  6
 

ا إليه من مدرسة مستقلة، أو يمكن أن يساعدك مركز تنسيق الطالب خالل عملية االلتحاق بكاملها، سواء أكان ابنك مستجًدا في قطاع أوكالند للمدارس الموحدة، أم عائدً 
جدون استشاريي التسجيل في خدمتكم من . وستGrand Avenue 101مدرسة خاصة، أو مدرسة في مدينة أخرى، أم محوالً من إحدى مدارس القطاع. عنوان المكتب: 

مساًء بداية من يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة أو حسب تاريخ الموعد المحجوز مسبًقا. كما نجري أيًضا اختباًرا في اللغة للطالب  0:11صباًحا حتى الساعة  1:11الساعة 
 الذين تكون لغتهم األساسية لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية. 

 
 تنسيق الطالبمركز 

647 Grand Avenue, Portable A 
Oakland, CA 94610 

 فاكس 752-262( 015ف  |  )هاتف 62-1755( 015) 
enroll@ousd.org 

 ساعات العمل المنتظم:
 م 2:55ص حتى الساعة  0:55من يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة من الساعة 

 اإلجازات الرسمية في القطاع. أيام اإلجازة: أيام السبت واألحد من كل أسبوع، وأيام


