
یتمتع طفلك بمكانھ في واحدة من مدارسنا 
الثانویة العامة التي تتبع منھج مونتیسوري.
 

مكان
لالزدھار 



تطلق منطقة مدارس سینسیناتي العامة فترة تقدیم مبكرة للعائالت التي ترغب في أن یواصل 
طفلھا تعلیمھ بطریقة منھج مونتیسوري. سیضمن للمشاركین الحصول على مقعد في مدرسة 
كالرك مونتیسوري الثانویة أو مدرسة جیمس إن. غامبل مونتیسوري الثانویة للعام الدراسي 

.2023 - 2022

لكي یكون طالب الصف السادس مؤھالً، یجب أن یكون مقیًما في منطقة مدارس 
سینسیناتي العامة التعلیمیة وأن یكون مسجالً حالیًا في إحدى مدارس مونتیسوري 

االبتدائیة الست التابعة لنا: مدرسة داتیر مونتیسوري، أو مدرسة غامبل 
مونتیسوري االبتدائیة، أو مدرسة نورث أفوندیل مونتیسوري، أو مدرسة باركر 

وودز مونتیسوري، أو مدرسة بلیزانت ریدج مونتیسوري أو مدرسة ساندس 
مونتیسوري.

تبدأ فترة التقدیم من 21 سبتمبر - 29 أكتوبر، 2021. ومن أجل راحتك، یتوفر 
طلب ورقي وطلب عبر اإلنترنت. یمكن تقدیم طلب واحد فقط لكل طالب. یمكنك 

تطبیق طریقة من الطرق المتعددة:

• زیارة الموقع اإللكتروني cps-k12.org لتنزیل الطلب. تسلیم النموذج المكتمل  
 في أي من المواقع التالیة:

 – مدرسة كالرك مونتیسوري الثانویة: 8 صباًحا - 3 مساًء من اإلثنین إلى الجمعة

 – مدرسة جیمس إن. غامبل مونتیسوري الثانویة:  
  9:15 صباًحا - 4:15 مساًء من اإلثنین إلى الجمعة

 :(2651 Burnet Avenue) مركز خدمة العمالء في مدارس سینسیناتي العامة – 

  تبدأ ساعات العمل العادیة من 8:30 صباًحا - 4:30 مساًء اإلثنین والثالثاء 
  واألربعاء والجمعة. زیارة الموقع اإللكتروني cps-k12.org للساعات الممتدة. 

• إكمال طلبك وأرسلھ إلى كالرك أو غامبل أو مركز خدمة عمالء مدارس سینسیناتي 
 العامة.

• إكمال طلبك وأرسلھ عبر اإلنترنت من جھاز الكمبیوتر أو الجھاز المحمول الخاص 
.cps-k12.org بك على الموقع اإللكتروني 

ستحتاج إلى رقم معرف PowerSchool الخاص بطفلك إلرسال طلب ما.

سیتم إخطار جمیع العائالت بالتحاق أطفالھم بحلول 30 نوفمبر 2021، وسیتم 
تزویدھم بتعلیمات التسجیل. یمكنك المشاركة في یانصیب مدارس سینسیناتي العامة 
للمدرسة الثانویة (7 دیسمبر 2021 - 11 مارس 2022) - حتى إذا كنت تشارك 
في فترة التقدیم المبكرة لمدرسة مونتیسوري الثانویة - إذا لم یلتحق طفلك بالمدرسة 

التي اختارھا ویرغب في استكشاف خیارات أخرى للمدارس الثانویة.

إذا كانت لدیك أسئلة عامة حول مدارس سینسیناتي العامة الثانویة أو أیة مدرسة 
أخرى تابعة لمدارس سینسیناتي العامة، یمكنك االتصال بالمدرسة مباشرةً أو إرسال 
 cpshelp@cps-k12.org رسالة برید إلكتروني إلى مركز رعایة العمالء على

.cps-k12.org أو زیارة الموقع اإللكتروني



ماذا یعني الحصول على تعلیم ثانوي یتبع منھج مونتیسوري

سوف تستفید مدرسة كالرك مونتیسوري الثانویة ومدرسة جیمس إن. غامبل 
مونتیسوري الثانویة من رغبة طفلك الطبیعیة في التعلم. یستفید طالب المدارس 
الثانویة لدینا من دروس العالم الواقعي وفرصة المساھمة في تحسین المجتمع، 

وھي عوامل تجعل طریقة مونتیسوري قیّمة للغایة. واألھم من ذلك، أن مدارسنا 
الثانویة تروج لما أسمتھ ماریا مونتیسوري "تثمین" المراھق، وھي عملیة اختبار 

القیمة الذاتیة من خالل العمل المھم.

سواء كان ابنك الطالب في الصف السابع یذھب إلى مدرسة كالرك أو غامبل، 
فسوف یقوم بما یلي:

• حضور الفصول المنظمة في مجتمعات التعلم ذات األعمار المتعددة.

 AA-Honors أخذ الصفوف األساسیة المتوفرة على مستوى •
   وAdvanced Placement (AP) عندما یكون من طالب الصف التاسع 

   إلى الثاني عشر. یمكن لطالب المدارس الثانویة المرتبطین بالكلیة أیًضا الوصول 
   إلى دورات College Credit Plus، بالشراكة مع والیة سینسیناتي (كالرك)

   وكلیة المجتمع كالرك ستیت (غامبل).

• إظھار التزامھم بالمشاركة المجتمعیة والتعلم واحترام اآلخرین والعمل الجاد 
والسالم. یعد تعلم الخدمة أحد المطالب.

• إكمال مشروع التخرج كطالب بالسنة النھائیة، مما یسمح لھ بدراسة موضوع 
یكون متحمًسا لھ.

• صیاغة قواعد المدرسة وتوقعاتھا من خالل اجتماعات المجتمع واالجتماعات 
على مستوى الصف.

  

كل عام، سیكون لطفلك خبرات تعلیمیة غامرة خالل الدراسات المیدانیة والجلسات 
بین الفصول، عندما یتوقف المنھج الدراسي العادي. یتعلم الطالب ویستكشفون 
ویطورون مھارات جدیدة في "العالم الواقعي" - على الصعید المحلي والعالمي 

على حد سواء. یتم اختیار جلسات بین الفصول الربیعیة في المدرسة الثانویة من 
قبل الطالب بناًء على الدورات المتاحة في ذلك العام. تضمنت العروض السابقة: 

دراسة الفن في مدینة نیویورك، والمشي لمسافات طویلة في طریق األبالش، 
والخدمة والتعلم من مجتمع المشردین في سینسیناتي وصناعة األفالم. تتطلب 

معظم الخبرات المیدانیة دفع الرسوم؛ متاح جمع التبرعات والمنح الدراسیة 
وفرص العمل.

تقدم مدرستي كالرك وغامبل فصوالً دراسیة متخصصة للطالب ذوي االحتیاجات 
الخاصة وتوفر دعًما اجتماعیًا وعاطفیًا قویًا.

یوجد في كالرك معالج بدوام كامل من المركز الطبي لمستشفى األطفال في 
 .TriHealth سینسیناتي ومعالج بدوام كامل واثنین من المعالجین بدوام جزئي من

یوجد لدى غامبل شراكة مع Central Clinic ولدیھا ثالثة مستشارین في 
المدرسة واثنین من علماء النفس.



مدرسة كالرك مونتیسوري 
الثانویة

Erie Ave., Cincinnati, Ohio 45208 3030
المدیر إریك ھیغینز • الصفوف السابع إلى الثاني عشر

clark.cps-k12.org • 513-363-7100

سوف یتطور طفلك فكریًا ویتعلم كیفیة التأثیر على المجتمع بطرق ذات مغزى في 
مدرسة كالرك مونتیسوري الثانویة.

مكان لالزدھار
•   األولى. كالرك ھي أول مدرسة ثانویة عامة تتبع منھج مونتیسوري، تأسست 

    عام 1994.

•   القبول التلقائي في الكلیات. إن الطالب الذین أكملوا بنجاح خمس دورات 
    دراسیة في تكنولوجیا المعلومات من مستوى السنة الجامعیة األولى یمكنھم 

    التسجیل كطالب تكنولوجیا معلومات بالسنة الثانیة في جامعة سینسیناتي بعد 
    تخرجھم. یقوم مدرس متدرب في جامعة سینسیناتي بتدریس الدورات الدراسیة 

    التي تقدمھا مدرسة كالرك مجانًا كجزء من مناھجھا الدراسیة.

•   التعلم العملي: الحیوانات والنباتات. یستكشف الطالب دورات الحیاة بجمیع 
    أنواعھا، بدایةً من مشاھدة بیض الدجاج وھو یفقس وتربیة الحیوانات بأنفسھم 

    وصوالً إلى زراعة األزھار والطعام مثل الكرنب األجعد والسبانخ وتوت 
    العلیق األسود وأكثر من ذلك في أرض المدرسة.

•   التأثیر المحلي. یساھم طالب مدرسة كالرك في السنة المعتادة بأكثر من 
    30,000 ساعة من الخدمة المجتمعیة. یكون مطلوبًا من طالب الصفین 
    السابع والثامن إكمال 36 ساعة كل سنة، بینما یكون مطلوبًا من طالب  

    الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر إكمال 50 ساعة كل سنة.

•   المرافق العصریة. یضم مبنى سیلفر لمدرسة كالرك الحاصل على شھادة  
    LEED على صالة ریاضیة ومركز لیاقة بدنیة عصریین وحدائق على 

    السطح ودفیئة.

 

 

المسار المھني في البستنة
یحصل الطالب الذین یكملون ھذا البرنامج على ختم تخرج من والیة أوھایو 

یوضح أنھم مؤھلون للتعیین على الفور في وظائف ذات صلة بعد التخرج.

یشكل ھذا البرنامج أحد المسارات المھنیة لألنظمة الزراعیة والبیئیة في مدارس 
سینسیناتي العامة، التي تقوم جمیعھا بتھیئة الطالب لشغل وظائف في مجال 

األعمال التجاریة الزراعیة وأنظمة اإلنتاج، وعلوم الحیوان واإلدارة والعلوم 
الحیویة والبستنة وإدارة الموارد الطبیعیة.

الدراسات المیدانیة والفترات البینیة
•  یحضر طالب الصف السابع معسكر قیادة، حیث یتعرفون إلى الطبیعة ویتشاركون 

   المسؤولیات وركوب قوارب الكانو والمزید.

•  یسافر طالب الصف الثامن إلى جزیرة أندروس في جزر الباھاما، من أجل دراسات 
   متعلقة باألرض والثقافة وللتعرف إلى البیولوجیا البحریة.

•  تستند الفترات البینیة في الخریف للمدرسة الثانویة إلى مستوى الصف؛ وتكون 
   الفترات البینیة في الربیع اختیاریة بناًء على الدورات المتاحة، والتي تتغیر من 

   سنة إلى أخرى.

الریاضة واألنشطة المجراة خارج المنھج
موطن فریق كوغرز

(MVC) اتحاد میامي فالي

•  البیسبول (بنین)
•  كرة السلة (بنین وبنات)

•  البولینغ (بنین وبنات)
•  سباقات الركض عبر البلد 

   (بنین وبنات)
•  كرة القدم األمریكیة (بنین)

•  الغولف (بنین)
•  الكروس (بنات)

•  كرة القدم (بنین وبنات)
•  الكرة اللینة (بنات)

•  السباحة (بنین وبنات)
•  سباقات الركض في مسارات 

   (بنین وبنات)
•  الكرة الطائرة (بنات)

•  نادي الفنون
•  نادي الدراجات

•  التشجیع

اللغات األجنبیة
•  الفرنسیة
•  اإلسبانیة

(AP) الدورات الدراسیة لبرنامج االلتحاق المتقدم
•  علم األحیاء

AB حساب التفاضل والتكامل  •
BC حساب التفاضل والتكامل  •

CCP كیمیاء  •
•  اللغة اإلنجلیزیة وتكوینھا

•  الجغرافیا البشریة
•  علم النفس

•  علم اإلحصاء
•  تاریخ الوالیات المتحدة

•  الشطرنج
(EPIC) نادي الدراما  •

•  نادي البستنة
•  فرقة الجاز
•  نادي الجاز

Louder Than a Bomb مسابقة  •
Mock Trial مسابقة  •

•  المسرح الموسیقي
•  القادة من األقران

•  نادي الشعر/ روایة القصص
•  علم الروبوتات

•  نادي التزلج
•  فرقة قارعي طبول الصلب

•  نادي النباتیین الصرفین
•  الكتاب السنوي
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مدرسة جیمس إن. غامبل
مونتیسوري الثانویة

Werk Road, Cincinnati, Ohio 45211 3036
مدیر المدرسة تایلور بورتر • الصفوف من السابع إلى الثاني عشر

gamblemontessorihs.cps-k12.org • 513-363-2600

سوف ینمو طفلك لیصبح شابًا مراعیًا وذكیًا یساھم في مجتمعھ وكوكبھ في مدرسة 
جیمس إن. غامبل مونتیسوري الثانویة.

مكان لالزدھار
•   إحدى مدارس برنامج Green Ribbon لوزارة التعلیم األمریكیة للعام 
    2021. كانت مدرسة غامبل ھي المدرسة الوحیدة في والیة أوھایو التي 

    أحرزت ھذا التصنیف في عام 2021، وواحدة من أصل 27 مدرسة فقط 
    على مستوى البالد. تُمنح الجائزة تقدیًرا للمدارس التي نجحت في دمج 

    االستدامة في مرافقھا ومناھجھا الدراسیة ومشاركتھا المجتمعیة.

•   سوق منتسوري. في كل سنة، یستحضر طالب الزراعة روح ریادة األعمال 
    لدیھم أثناء تخطیطھم للفعالیة ویبیعون الفاكھة والخضراوات الطازجة وغیرھا 

    من السلع.

•   منھج اللغة الكوریة. مدرسة غامبل ھي المدرسة العامة الوحیدة في والیة 
    أوھایو التي تقدم دورات دراسیة في اللغة الكوریة.

•   تكنولوجیا الطائرات بدون طیار واستخداماتھا. من خالل التعلیم العملي، 
    یتعرف الطالب إلى الكیفیة التي تُستخدم بھا الطائرات بدون طیار في العدید 

    من الصناعات.

•   منافع على مستوى عالمي في بیئة جمیلة. بعد إجراء تجدید للمدرسة بقیمة 
    16 ملیون دوالر في عام 2019، تمتلك مدرسة غامبل حدائق وبساتین مذھلة 

    وأنظمة لتنقیة المیاه األفضل في فئتھا وإضاءة ذكیة ومرافق موفرة للطاقة.

 

المسار المھني في الزراعة واألغذیة
والموارد الطبیعیة

یحصل الطالب الذین یكملون ھذا البرنامج على ختم تخرج من والیة أوھایو 
یوضح أنھم مؤھلون للتعیین على الفور في وظائف ذات صلة بعد التخرج. 

یشكل ھذا البرنامج أحد المسارات المھنیة لألنظمة الزراعیة والبیئیة في مدارس 
سینسیناتي العامة، التي تقوم جمیعھا بتھیئة الطالب لشغل وظائف في مجال 

األعمال التجاریة الزراعیة وأنظمة اإلنتاج، وعلوم الحیوان واإلدارة والعلوم 
الحیویة والبستنة وإدارة الموارد الطبیعیة.

الدراسات المیدانیة والفترات البینیة
•  یقضي طالب الصف السابع ثالثة أیام ولیلتین في معسكر كامب كیرن في 

   أوریغونیا بأوھایو، لتعلم مھارات القیادة وبناء الفرق.

•  یكمل طالب الصف الثامن تجربة میدانیة لمدة أسبوع من البحث في الحیاة 
   البحریة في بیجون كي بفلوریدا.

•  تستند الفترات البینیة في الخریف للمدرسة الثانویة إلى مستوى الصف؛ 
   وتكون الفترات البینیة في الربیع اختیاریة بناًء على الدورات المتاحة، والتي  

   تتغیر من سنة إلى أخرى.

الریاضة واألنشطة المجراة خارج المنھج
موطن فریق غاتوز

(CMAC) اتحاد سینسیناتي مترو الریاضي

•  البیسبول (بنین)
•  كرة السلة (بنین وبنات)

•  سباقات الركض عبر البلد 
   (بنین وبنات)

•  كرة القدم األمریكیة (بنین)
•  كرة القدم (بنین وبنات)

•  الكرة اللینة (بنات)
•  سباقات الركض في مسارات 

   (بنین وبنات)
•  الكرة الطائرة (بنات)

•  نادي الفنون
•  التشجیع
•  الجوقة

•  فریق الرقص

اللغات األجنبیة
•  لغة اإلشارة األمریكیة

•  الكوریة
•  اإلسبانیة

(AP) الدورات الدراسیة لبرنامج االلتحاق المتقدم
•  تاریخ الفن

•  علم األحیاء
•  اللغة اإلنجلیزیة وتكوینھا

•  الجغرافیا البشریة
•  األدب والتكوین

•  علم النفس
•  علم اإلحصاء

•  نادي المناظرات
•  نادي الدراما

•  الفرقة االستعراضیة لقارعي 
   الطبول اإلیقاعیة

•  المسابقات الموسیقیة لطالب السنة 
   الثالثة والسنة النھائیة
•  نادي الثقافة الكوریة

Pep فرقة  •
•  األلعاب األولمبیة الخاصة

•  فرقة قارعي طبول الصلب
•  مجلس الطالب

•  نادي ألعاب الفیدیو
•  فرقة اآلالت الھوائیة

•  الكتاب السنوي
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