
 فئة العمل المتقدمة والتميز للجميع

2020-2019للعام الدراسي   

  

 الصفوف  هو برنامج بدوام كامل في مدارس بوسطن العامة التي توفر منهجا أكاديميا متسارعا للطالب في( AWCفئة العمل المتقدمة )

. ويشمل هذا البرنامج المواضيع التي تمت دراستها بعمق أكبر، والمزيد من العمل المدرسي والمزيد من الدراسة  6حتى السادس  -4الرابع 

 .المنهج التقليدي عنالمنزلية 

 

)الطبعة  Terra Nova  على أساس درجات الطالب في اختبار تيرا نوفا مدعوينو أن يكونوا مؤهلينالقبول: يجب على الطالب 

، فإن  AWC. إذا كان طفلك مدعو للمشاركة في 5و  4و  3صفوف للهذه في خريف  األهلية(. يتم تقديم اختبارات 3rd editionالثالثة

دعوة ليست ضمانا لتعيين ال، ةمحدودالتوفر ال فرصوعروض البرامج العادية. نظرا ل AWCمن  قائمة اختيارك للمدرسة ستشمل كالا 

 .AWC أوكب

 

هي الفصول الدراسية التي يتعلم فيها طالب التعليم العام جنبا إلى جنب مع الطالب الذين اختبروا في برنامج  )الهجين(فئة العمل المتقدمة 

 .AWC أوك

 

و مبادرة تهدف إلى ضمان حصول جميع المتدربين في الصفوف من الرابع إلى السادس على خبرات تعلم ه )EFA( التميز للجميع 

على  EFAللجميع  المتميز للمدرسة الثانوية والكليات والوظيفي. وتركز مدارس التعليم حيث تقوم بإعدادهم، أصيلة ذات جودة عالية 

دفع التفكير النقدي لدى الطلبة، ومهارات الكتابة، وقدرتهم على حل التحديات الواقعية. يشارك الطالب في دروس الروبوتات والترميز 

 بإكمال مشروع تجريبي في نهاية العام وتقديم مشاريعهم لآلباء واألقران والمعلمين.واللغة العالمية. كما يقوم الطالب 

 

حتى المدارس في الصفوف من الرابع لتميز لجميع التميز للجميع. يشارك جميع الطلبة في برنامج باقبول لل القبول: ال يوجد أي شرط

 .EFA للجميع المتميز التعليم ةمجفي بر السادس

 

 تطبيقالكيفية 

في يناير أو فبراير. يمكن لجميع  بوسطن العامة ارسمد من ، سوف تتلقى نموذج اختيار AWC أوكإلى حديثا مدعو إذا كنت طالبا 

تسجيل الالطالب اآلخرين إكمال نموذج االختيار في مركز الترحيب. ونحن نشجع جميع األسر على إجراء اختيارات مدرسية في فترة 

 لديك أفضل فرصة لتلقي أفضل الخيارات الخاصة بك.طفلك، حتى يكون لية ولاأل

  3  6الصف  ولدخل 2019فبراير  1 –يناير 

  11  5أو  4الصفوف  لدخول 2019مارس  22 -فبراير 

 

 2020-2019فترة ئمة بالبرمجة المتوقعة المتاحة ل، تجدون قاي من هذا المرفقالخلف الجزءو

 العام الدراسي. يرجى المالحظة:

  لعرض قائمة اختيارات طفلك الشخصية، يرجى زيارة ارهميالطالب فقط من المدارس في قائمة اخت ختاريقد .

discoverbps.org  مدارس بوسطن العامةأو مركز ترحيب BPS Welcome Center . 

  برنامج. ال يمكن ضمان المساحة المتوفرة في كل 

 البرامج عرضة للتغيير.     ●      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/
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المقدمة الدرجات البرنامج نوع  حيال  مدرسةال   

 


