
           
        

 
  

 

 

 

  
 

 

 

Non-Profit 
Organization 

U.S. POSTAGE 
PAID 

Cincinnati, Ohio 
Permit No. 7397 

امةالع اتيدارس سينسينم
 دليل نظام قرعة المدارس 

 المنطقة الشرقية وعموم المدينة والبرامج الجاذبة

2023-2022
 العام الدراسي 

Cincinnati Public Schools 
P.O. Box 5381 

Cincinnati, Ohio 45201-5381 

 2022. أو القومي األصل أو الدين أو إلعاقةأو ا السن اللون أو أو الجنس

 المهنيةالفرص التعليمية و العامة اتيدم مدارس سينسينتق

 ترنتاإلن ربعةاذبجال جرامبوال دارسمال ةرعق امظن القطان- ةامعال ياتنيسنيس دارسم
 كيف يعمل نظام القرعة في المدارس الجاذبة: ن أفضل الخيارات التعليمية للطالبالعامة تؤم دارس سينسيناتيم
7 برامج الجاذبة عبر اإلنترنت بينوال دارسالم طلبات ديميتم تق برامج المبتكرة بمدارس األحياء، وفرصال نطقتنا - منسر في مألوا لاللتحاق بالعام 2022 رس/ آذارام 11و 2021 أول انونديسمبر/ك مدرسة ابتدائية 22 عن ًوية، فضالالثان ادارسناهى في مض ُال ت عة متنوعة من المحتوى المركزمجمو تقدم ا ًا جاذب ًبرنامججاذبة و

.2021-2022 الدراسي   ت الطالب وتفضيالتهم التعليمية.مامااهت عمالتدريس لد يبالوأس

اتالطلب كيفية تقديم  سة ابتدائية جاذبة أو برنامج جاذبطفلك في مدر لتسجيل شترط ُي
قرعة المدارس والبرامج الجاذبة اتطلب بطرجى زيارة را، ي ً• فضال بات المدارس والبرامج الجاذبة عبر اإلنترنت،اركة في إجراء طلالمش ُ 

 س سينسيناتي العامة:دارإللكتروني لما الموقع على .قرعة المدارس والبرامج الجاذبة اموالمعروف كذلك باسم نظ
 .cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment از كمبيوتر متصل باإلنترنت. وهذاأي جه طلبات سهل منالالتقدم ب

 ا على اإلنترنت وكلمة مرور ثم ًالوصي حساب ألمر أوا ولي نشئ ُي ادلة ومالئمة للتقدم بالطلبات.يح تجربة عإللكتروني يتا إلجراءا
 المطلوبة. الطالب اتدخل معلوم ُي

من يجوز له تقديم طلبات فقط هو الوصي ولي األمر أو •  رعة المدارس والبرامج الجاذبةنظام قبدء العمل ب
بة.اذالج والبرامج دارسالم مارس/ آذار 11 إلى 2021 ديسمبر/كانون أول 7 من  حتى ثالث ألمر أو الوصي اختيارا قرعة لولي ل طلبيح كيت — أو ظر عن العرقالن بغض ل الطالبفئة لكتكا ُوالوظيفية بصورة م

 اذب، ويرتبهم بحسب تفضيالته.أو برامج ج دارسم
 والبرامج الجاذبة بطريقة القرعة المدارس ألماكن فيا وزع ُ— ت

 العشوائية.
 ة واحد لكل طفل لكل عام دراسي.قرع ديم طلب— يجوز فقط تق

 نظر إلى أي طلبات ُقط، ولن يقرعة ف أول طلب قبول يتم —
 الطالب. نفسالحقة ل

 ألولياء األمور أو األوصياء تقديم طلبات المدارس والبرامج جوزي
 ل باإلنترنت.ر متصهاز كمبيوتج اذبة من أيالج

 استخدام أجهزة الكمبيوتر األمور ألولياء يمكن ألمر،ا لزم إذا
 اتي العامة وفي مركز العنايةمدارس سينسينالموجودة في ب

 مدارس سينسيناتي العامةمي لالتعلي كزالمر داخل العمالءب
2651 وان:العنالموجود ب Burnet Avenue, Corryville, 45219.

يمكنك الحضور في أي وقت أو تحديد موعد عن طريق االتصال 
 أو عبر االنترنت: 363-0123 بالرقم 

 اد أو مؤسسة مهنية،اتح ألي اءاالنتم أو الجنسي التوجه أو العقيدة
 ابيةالشب والمجموعات البنين فةلفرق كشا ادلالع اقاللتحا فرص فروتو

التاسع ابوالب ادساب السالبزمة بملت التعليمية طقةوالمن ى.ألخرا
 ات،زيد من المعلومالمهني. لم التأهيل ادةمن قانون إع 504 والقسم 
 لىع 504 القسم الطالب وفق سقأو من IX ادةالم سقلى مناتصل ع

).513(0124-363 صم#ال التصا). جهاز ات513(0000-363 قمر

 بةوالبرامج الجاذ المدارس قرعة امسريعة لنظ لمحة 
ةواحد ةات قرعة ممتدجديد هذا العام! فترة طلبل• ا
 سببة، مرتبة بحوبرامج جاذ حتى ثالث مدارس اختر الجديد هذا العام! • 

 لالتفضي

 بات:لتقديم الطل
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment 

 صياء الذين يعيشون في منطقةاألو أو األمور اءأولي لجميع يمكن
 ا ًمربع ًميال 91 تبلغ مساحتها التي العامة دارس سينسيناتيم

 الذين هم في سن مرحلة التعليم همالطفأ لأج التقدم بطلب من
 البرامج الجاذبة في منطقتهم أو المدارسللدراسة ب بتدائيالا

 و على مستوى عموم المدينة.الغربية أ شرقية أوال فية —الجغرا
 ا بين المنطقتين ًتقسيم تقريبي خط 75 سريعال الطريق عد ُوي

 رامج الجاذبة التي على مستوىوالب والمدارس .ربيةرقية والغالش
 ن يقطنون في أي مكان داخلذيال الطالب لمدينة تقبال مومع

 العامة. اتيطقة مدارس سينسينمن

 ية حول التقدم لاللتحاق بالمدارسصيلالتف المعلومات للمزيد من
 سينسيناتي العامة ولمساعدة دارسالجاذبة بمنطقة م والبرامج

يرة، الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيارات مستناختي اذعلى اتخ سرألا  cps-k12.org/community/customer-care المدينة بة على مستوى عموماذدارس أو برامج ج• ست م

 الشرقية طقةالمناني مدارس أو برامج جاذبة بم• ث
 الغربية طقةالمناني مدارس أو برامج جاذبة بم• ث

 القرعة امصة بنظصالمخ اكناألم إلنترنت معا ات عبرالطلب إرسال • يتم
 العشوائية

 ام دراسيلكل ع طفل للك إلنترنتا واحد فقط عبر • طلب

 اتاالحتياج للطالب من ذوي حةمفتو بةاذالج والبرامج المدارس • جميع
 اصةالخ

 ات ورقية يتم تقديمهاطلب قرعة، طقة - بدونالمن ارجات من خالطلب •
 دارسالم ال يتم قبولها في-2022 انأبريل/ نيس 12-30 الفترة في

 ارانتظ ا قوائمالتي لديه

 النقل
 أو برنامج بةصة بمدرسة جاذصمخال المنطقةملتحق بال الطالب يستحق

 في تراكالشا المدينة عموم مستوى على بةجاذ بمدرسة وأ بذاج
 أو أكثر عن ا ًواحد ًيالمكان يبعد ميقطن ب إذا كان الطالب نقل افالتح

الجاذبة بالمدارس لاللتحاق المدرسة سن قبل ما مرحلة بطلبات التقدم  يتم

التفاصيل. لمعرفة المحتوى انظر الجاذبة. للمدارس القرعة نظام بطريقة

الجاذبة والبرامج للمدارس القرعة بنظام العمل  يسري
7 من بدًءا 2023-2022 الدراسي للعام اإلنترنت  عبر
آذار 2022. مارس/ 11 إلى 2021 أول  ديسمبر/كانون

لتقديم الطلبات:
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment 

أي معلومات مدارس سينسيناتي العامة ال تتحمل المسؤولية عن
الجاذبة. والبرامج المدارس قرعة نظام طلب في إدخالها يتم صحيحة غير

 اعرف المزيد: at cps-k12.org طقةالمن ارجبة خالجاذ دارسالم ا بإحدى ًحقالطالب ملت انوإذا ك مدرسة.ال
 فر له وسيلةر أن يواألم صة، فعلى وليالمخص الغربية أو الشرقية

 نقله من وإلى المدرسة.ل

 المدرسة. نقل الطالب لطالب مرحلة ما قبل سن ال يتم توفير حافالت
 (513) االنقل: RIDE-363 إدارة

 cps-k12.org امة:الع لمدراس سينسيناتي

 اإللكتروني لكل مدرسة لمعرفة ما الموقع ا زيارة ًأيض سريمكن لأل
 (تابع بالداخل)

 cps-k12.org/schools/find-a-school يزها:مي

 لمنطقة مدارس سينسيناتي العامة، ارةمختال مدرسةال ا كانتهموم
 ا ًا راسخ ًا تعليم ًى أطفالها أساستلقسرة، فسوف ياأل تطمئنفل
 اهر.هم لمستقبل ب ّعد ُي

التحويالت بسبب جائحة فيروس كورونا إلى
Cincinnati Digital Academy  مدرسة

 أولياء األمور، الرجاء مالحظة:

Cincinnati إذا كنت قد سجلت طفلك في مدرسة
بسبب  2022-2021 للعام الدراسي Digital Academy
شواغل تتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكان 

بمدرسة ابتدائية جاذبة تابعة لمنطقة  مسجًال  طفلك
مدارس سينسيناتي العامة، فإن مكان طفلك في
الخامس أو أقل في هذه المدرسة الجاذبة  الصف

.2023-2022 محفوظ للعام الدراسي
إلى دخول قرعة المدارس والبرامج  لست بحاجة  إنك

.2023-2022 الجاذبة للعام الدراس

https://cps-k12.org/schools/find-a-school
https://cps-k12.org
https://cps-k12.org
https://cps-k12.org/community/customer-care
https://cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment
https://cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment


 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

)STEMندسة والرياضيات (واله والتقنية العلوم ،نشئه الكمبيوتر ُرقم قرعة عشوائي ي عطى ُي كل طلب على اإلنترنت   Sands Montessori School قة الشرقية وعموم المدينةارات المنطخي
مدرسة جاذبة من مرحلة ما قبل سن المدرسة إلى الصف السادس  صيص األماكن في كل مدرسة جاذبةبه تخ ذي يتمال يبالترت ي يحددالذ

طفلهأو برنامج جاذب ل بةاذاختيار مدرسة ج الوصي أو ألمرا يجوز لولي  أو برنامج جاذب.
W.H. Taft School 

 ما قبل سن المدرسة إلى الصف السادس مرحلة مدرسة جاذبة من
270 Southern Avenue, 45219  ا ًامجار مدرسة جاذبة أو برنيخت أو سرة،ألا االتي تعيش فيه منطقةال من

المدينة. وى عمومعلى مست ا ًجاذب يقف في الصف" في نظام قرعة للعجلة لتكون "أول من داعي ال
 جاذبة.ال المدارس والبرامج

 ينةلمدا معمو ىمستو على بةذالجا سةرلمدا اللتحاق بالمدرسة الجاذبة التي تمثلفئة لايحظى كل طلب بفرصة متك

6421 Corbly Street, 45230
(513) 363-5000

sandsmontessori.cps-k12.org 
(513) 363-5600 

taftelementary.cps-k12.org أكاديمية القيادة الرقمية 
Silverton Elementary School 

 الفنون واآلداب تم تقديم الطلب في فترة طلبات الماللطالب، ط فضلألا ارالختيا
W.H. Taft School مدرسة ثنائية؛ إذ هي مدرسة حي ومدرسة هي 

 وحيدة التي تدرس برنامج العلوم والتقنيةال مدرسةال وهي جاذبة،
 .2022 مارس/آذار، 11 إلى 2021 انون أول،ديسمبر/ك 7 القرعة:

 هي االختيار األول للطالب، فسيوضع التي الجاذبة المدرسة إذا امتألت

 مدرسة جاذبة من مرحلة ما قبل سن المدرسة إلى الصف السادس
7451 Montgomery Road, 45236 

(513) 363-5400 
silverton.cps-k12.org 

) على مستوى التعليم االبتدائي فيSTEMات (اضيوالري والهندسة
 كما أنها نقطة بداية إلتقان الطالب مواد هذا ثالث،ال الياتالو طقةمن School for Creative andوالمسرحية ( الفنون اإلبداعية مدرسة

Performing Arts - SCPAوالهندسة والرياضيات. ويتقدم الطالب الذين والتقنية العلوم البرنامج: 12) ) (مبنى الروضة-الصف  الث المدرجة من ولي األمر أو الوصيالث أو انيالث ارالختيا في مدرسة
 ا).فر مكان به(إذا تو القرعة بطلب

 ، التي تعتبر في الوقتSilverton Elementary School تخدم مدرسة المدرسة للقبول بها عن طريق الدخول في يعيشون خارج حدود حي الثالث صفال إلى ضةللرو اذبالج البرنامج
، المنطقة السكنية المجاورة وتوفر أكاديميةMagnet ذاته مدرسة الجاذبة. والبرامج دارسالم قرعة

 القيادة الرقمية التي تمنح الطالب الفرصة لالستفادة من تعلم 
 المهارات التكنولوجية المتطورة مثل الترميز والواقع االفتراضي. ر اإلنترنتعب

 رس الجاذبة حتى تكتمل جميع األماكنداالم اكن فييتم تخصيص األم
 األقل. اماألرق ا من ًا، بدءفرة بهالمتو

108 West Central Parkway, 45202 
(513) 363-8000 

scpa.cps-k12.org 
(مدرسة The School for Creative and Performing Arts نالت  ".Leader in Meطريق برنامج " ا وضع ًال العدد بالمدرسة. ويتم أيضماكت ار عندانتظ وائمإنشاء ق يتم

ا على المهارات القيادية عن ًوسيتلقى الطالب التدريس المباشر أيض Cincinnati Digital Academy 12) (الروضة- الصف 
 إلى الصف السادس للروضة الجاذب البرنامج

 Ezzard Charles Drive, 45203 425 ىعلى مستو مرموقة وسمعة ممتازة ألدائية) مكانةوا اإلبداعية الفنون لجاذبة الذين تنطبق عليهم متطلباتا البرامجاق باللتحات اطلب مقدمي
(513) 363-2040 

الفنون والثقافة والرقص بة اإلبداعيةاالكت الفنون — التدريب على ا فييزهالم بتمالع  ما يتم تأكيد استيفاء المتطلبات.النتظار، ريثا وائمعلى ق اقاللتحا
 والمسرح موسيقيال والمسرح الموسيقية التآلوا المسرحي والتمثيل

 وإلى جانب برنامج الغنائية. والموسيقى صريةالب والفنون الفني يونيو/حزيران. إذا لم يتم وضع 30 ظار حتىالنتوائم االعمل بق تمريس
digitalacademy.cps-k12.orgWoodford Academy 

مدرسة جاذبة من مرحلة ما قبل سن المدرسة إلى الصف السادس هي برنامج قائم على اإلنترنت Cincinnati Digital Academy مدرسة
 الفنية المواهباء بالمدرسة لالرتق وي، تسعىالق اديميالتعليم األك 30 ة المدارس والبرامج الجاذبة بحلولقرع طلب فيتقدم ب ذيال الطفل

 ل، أو يمكن للطفل االستمرار فيطفال ا لعنوان منزل ًالمحددة تبع
 ألي طالب لديه ا ًتمام ًالمدرسة مناسبة اديمية لطالبها. وتعتبر هذهواألك أو الوصي تسجيله في مدرسة الحي ألمرحزيران فينبغي لولي ايونيو/

 ا في التعلم: ًالذين يرغبون في نهج أكثر تفرد للطالب صممالكامل مب
 من منازلهم، أو الطالب الذين يسافرون، أو يدرسون ذينال الطالب

 عملية تعليمية سريعة. ويدرس الطالب ذين يبحثون عنال الطالب المتقدمين الطالب على ولن يتعين الفنون.ام وشغف كبير باهتم

3716 Woodford Road, 45213 
(513) 363-6400 

woodford.cps-k12.org 
 Woodford Academy سيحظى الطالب بتجربة غير مسبوقة في مكان يتصلون فيه باإلنترنت، ويكون لديهم يأ في واد)(الم المقررات أداء. فيما ضوع الختبارالخ الثالث صفال ضانة حتىالح صفوفاق بلاللتح الفعل.ا بالملتحق به المدرسة

من خالل برنامج الفنون والثقافة الحيوي الذي يلهم الجيل التالي ساعة. 24 ج على مدارللمنه الوصول قدرة على تلقي دورةألداء لا المدرسة الختبارالثالث ب صفال أن يخضع طالب يجب  تحمل المسؤولية عن أي معلومات غيرناتي العامة ال تمدارس سينسي

(Immersion Studies(.2023-2022 
 الثامن صفال إلى المدرسة ل سنقب مرحلة ما بة منمدرسة جاذ

من العارضين والفنانين.  Cincinnati Digital ، ستكون مدرسة2021-2022 الدراسي امالع خالل( بع.الرا صفال ا من ًبدء الفنون اسية فيأس ام قرعة المدارس والبرامج الجاذبة.ا في طلب نظإدخاله مصحيحة يت
Academy المدرسة االبتدائية التحضيرية المختارة ألولياء األمور الذين ال يرغبون عودة المدرسة ا ًأيض

(513 ) 363-0240  العامة:

 طلبات طالب مرحلة ما قبل سن المدرسة
ُتقدم طلبات طالب مرحلة ما قبل سن المدرسة لاللتحاق بالمدارس
سينسيناتي العامة باستخدام نظام  التابعة لمنطقة مدارس الجاذبة

الجاذبة عبر اإلنترنت. والبرامج قرعة المدارس
المبكرة بمنطقة مدارس سينسيناتي العامة  الطفولة إدارة تعليم  تقوم

مرحلة ما قبل سن المدرسة بصورة منفصلة؛ طلبات طالب بمعالجة
الحاسوبية وعمر الطفل. القرعة على القبول ويعتمد ترتيب

مرحلة ما قبل سن المدرسة على مقابالت  طلبات طالب إجراء ويشتمل
يكون إثبات الدخل وعنوان المنزل وعمر الطفل  األمور، حيث أولياء  مع

مطلوبة. شروًطا
العامة لهذه المرحلة خيارات تمويل  وتوفر برامج مدارس سينسيناتي

غير المستحقة للشمول ببرنامج مدعم  على األسرة متعددة. وربما يجب
تدفع المصروفات الدراسية. أن المصروفات  أو مساعدة في

طلبات المدارس والبرامج الجاذبة لمرحلة لمعالجة الزمني اإلطار ويتباين
المدرسة تبًعا لمتطلبات التمويل والترخيص. ما قبل سن

سن المدرسة: قبل المعلومات بشأن مرحلة ما
cps-k12.org/enroll/preschool-enrollment 

المبكرة بمنطقة مدارس سينسيناتي الطفولة االتصال بإدارة تعليم  أو

(اإلعداد للجامعة Elementary College Preparatory تساعد برامج علم بالحضور الشخصي خالل جائحة فيروسللت المدرسة إلى همالطفأ العالمية الثقافة لغاتال
في المدارس االبتدائية) الطالب على تنمية مهارات أكاديمية قوية ام قرعة المدارس والبرامج الجاذبة غير مطلوب). ونظ19ا (كوفيد-كورون  لالستعداد للمرحلة الثانوية وما بعدها، حيث يستكشفون األسلوب خالل العام الدراسي Cincinnati Digital Academy لدخول مدرسة Academy of Multilingualات (اللغ ةتعددسات مأكاديمية الدرا

 يمكن لألسر في ا بحثية في كل صف دراسي. ًالعلمي، ويتمون أوراق

 قيةلشرا لمنطقةبا بةذلجاا سرالمدا
 Elementary المنطقة الشرقية التقدم إلى ثالثة مدارس تدرس برامج

1908 Seymour Road, 45237 
(513) 363-1800 

.College Preparatory
 Mt. Washington School الطالب الموهوبون والمتميزون

amis.cps-k12.org (مبنى مرحلة ما قبل سن المدرسة - الصف السادس) لطالب الموهوبين والمتميزينل سرمركز سبن 
البرنامج الجاذب للصفوف الرابع إلى السادس  Academy of Multilingual Immersion Studies (AMIS(Spencer Center for Gifted and Exceptional Students)مدرسة (

 )3-12 (مبنى والذي يهدف جزئي،ال اسالنغموا اسسلوب االنغمس منهج لغات بأ ّتدر

 ف الثالث إلى السادسصفولل الجاذب البرنامج اللغة ا برامج ًأيض س ّدر ُما تبطالقة؛ ك إلسبانيةاللغة ا إلى تحدث
2825 Alms Place, 45206 

1730 Mears Avenue, 45230 
(513) 363-3800 

 ESL.((513) 363-5800انية (كلغة ث نكليزيةإلا
spencergifted.cps-k12.org 

mtwashington.cps-k12.org 

 س برنامج تعليم سريع يتيح ّتدر Mt. Washington School مدرسة
 الفرص للطالب الكتساب المهارات والمعرفة من خالل تجارب في )Academy of World Languagesات العالمية (اللغ أكاديمية

العالم الحقيقي متأصلة في التعلم القوي القائم على المشروعات The Spencer Center for Gifted and Exceptional Students قدم مركزي  الثامن صفال إلى المدرسة ل سنقب مرحلة ما بة منمدرسة جاذ
والعمل الميداني ودراسات الحالة. لطالبنا بالمنطقة الشرقية، بما في ذلك التدريس الخدمات مجموعة من 2030 Fairfax Avenue, 45207 

 John P. Parker School (513) 363-7800 صو تدخالت برامج الموهوبين عالوة على خياراتتلفة، ومتخصطرق مخب
awl.cps-k12.org 

 الطالب الذين يستوفون Spencer ركزويقبل م الدراسة. تسريع
 رات المعرفية أو الذين يحققون نتائج مئينيةالقد طلبات اختباراتمت

 (مبنى مرحلة ما قبل سن المدرسة - الصف السادس)

 اختبار إنجاز موحد آخر معتمد من الوالية. وا أوأي معينة في تقييم التميز في تدريس خالل ا من ًميالبط عترالمجتمع م الطالب AWL دِعُت
ريمونتيسو اييرالمع فضلأ اعانب اتبإلى ج الثقافية، اتوالدراس الميةالع اللغات  ) لغةAWLالمية (الع اللغات ميةاديأك علم جميع طالباديمية. يتألكا

ري تكون عبارة عن مجموعات متعددة األعمار،أن فصول مونتيسو كما  إلنجليزية.ا أو الروسية أو اليابانية أو الصينية العربية أو اإم وهي جديدة،

 البرنامج الجاذب للصفوف الرابع إلى السادس
5051 Anderson Place, 45227 

(513) 363-2900 
parker.cps-k12.org 

 س برنامج "معرفة البيئة ّتدر John P. Parker School مدرسة ا من بعضهم البعض. ًغر واألكبر سنألصال اطفألا علمحيث يت

 العالمية"، وهو يشتمل على تكنولوجيا مبتكرة وتعلم قائم على ا ألعمال الطبيبة ًوب تدريس تمت صياغته استنادسلهو أ ومونتيسوري Fairview-Clifton Germanانية (رفيو-كليفتون للغة األلممدرسة في
المشروعات، ورحالت ميدانية حتى يمكن للطالب تنمية المهارات

(Language School ليتبوؤا مكانتهم في مجتمع عالمي. مونتيسوري، والتي آمنت بضرورة تشجيع ااريالية مإليطا مةالوالع 
 يمكن لألسر في المنطقة الشرقية للتعلم. يطرالف طفلال استعداد السادس صفال إلى المدرسة ل سنقب مرحلة ما بة منمدرسة جاذ

3689 Clifton Avenue, 45220 طبقان أسلوب مونتيسوري.إلى مدرستين ت التقدم Roselawn Condon School 

(513) 363-2100 
fairview.cps-k12.org 

 انيةأللما اللغة ا على ًا قائم ًس منهج ّتدر Fairview-Clifton مدرسة
 فةايث يعزز ثقوالفنون، ح انيةأللما واللغة اديميةاألك وادللم ا ًمخصص

North Avondale Montessori School 
 ما قبل سن المدرسة إلى الصف السادس مرحلة بة منمدرسة جاذ

615 Clinton Springs Avenue, 45229 
(513) 363-3900 

northavondalemontessori.cps-k12.org 

 (مبنى مرحلة ما قبل سن المدرسة - الصف الثامن)
 البرنامج الجاذب للصفوف الرابع إلى الثامن

1594 Summit Road, 45237 
(513) 363-4800 

roselawncondon.cps-k12.org 

 ّعد ُي Roselawn Condon School برنامج الفنون والعلوم بمدرسة احةإلت ا،فريدة من نوعه اليديمتاز بتق علم متنوعفي مجتمع ت التميز
ا ليصبحوا مواطنين منتجين ًا وأكاديمي ًا وبدني ًا وعاطفي ًالطالب اجتماعي  مي.الالكامل كمواطن عطفل ليحقق ذاته ب لكل الفرص

 في مجتمع عالمي.

https://roselawncondon.cps-k12.org
https://northavondalemontessori.cps-k12.org
https://fairview.cps-k12.org
https://parker.cps-k12.org
https://awl.cps-k12.org
https://mtwashington.cps-k12.org
https://spencergifted.cps-k12.org
https://amis.cps-k12.org
https://woodford.cps-k12.org
https://digitalacademy.cps-k12.org
https://scpa.cps-k12.org
https://silverton.cps-k12.org
https://taftelementary.cps-k12.org
https://sandsmontessori.cps-k12.org



