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 Denver إن المعلومات التي تم نشرها ضمن دليل التسجيل لمدارس
تم  أن  منذ  تغيرت  قد  المعلومات  وبعض  للتغيير  عرضة  العامة 
 

ً
 كامال

ً
طباعة الدليل اإلرشادي. ال يعني أن يكون هذا المنشور دليال

للمعلومات المتعلقة بجميع مدارس Denver العامة DPS. مدارس 
إعالنات  لغة  أو  محتوى  عن  مسؤولة  غير   DPS العامة   Denver

الطرف الثالث ضمن هذا الدليل. 



DPS العامة DENVER اختيار مدرسة في مدارس

ا بأن هناك مدرسة هي أفضل ما يناسب كل طالب 
ً

تفخر مدارس Denver العامة بما توفره من مجموعة خيارات المدارس لعائالتنا. نحن نؤمن حق
على حدة. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، قد ال تعرف كيفية بدء العملية. فيما يلي بعض األمور التي ينبغي التفكير فيها عند بدء البحث 

عن مدرسة ليلتحق بها طفلك.

ياض األطفال إلى الصف الثاني عشر  ، ألق نظرة عن كثب على المدارس التابعة للحي السكني الذي تقطن فيه. ضمان مقعد لكل التالميذ من مرحلة ر
ً

أوال
في المدرسة التي تقع ضمن نطاق حدود حّيم السكني. يمكنك أن تحدد المدارس التابعة للحي السكني الذي تقطن فيه عن طريق كتابة عنوانك 

 .schoolfinder.dpsk12.org على الموقع اإللكتروني

إذا كنت مهتًما بالحضور إلى مدرسة أخرى بخالف المدارس التابعة للحي السكني الذي تقطن فيه، فثمة عدة وسائل يمكنك من خاللها البحث عن خياراتك:

يشتمل دليل االلتحاق بالمدرسة هذا على معلومات عن كل مدرسة ابتدائية تنتمي إلى مدارس Denver العامة DPS بما في ذلك البرامج ومعلومات  ■
يد من المعلومات األخرى. تنقسم المدارس إلى خمس مناطق عامة في المدينة.  التواصل والمز

يارة schoolfinder.dpsk12.org يمكنك البحث عن المدارس حسب العنوان أو البرامج أو الترتيب األبجدي. ■ تفضل بز

يمكنك مقابلة مسؤولي المدارس وجًها لوجه خالل أسبوع معرض المدارس اإلقليمي الخاص بمدارس DPS في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2019. تنعقد  ■
تلك المعارض المدرسية في كل منطقة بالمدينة وهي وسيلة رائعة لعقد مقارنة بين المدارس جنًبا إلى جنب وللتحدث إلى العاملين في المدرسة.

يارة المدارس التي تنال اهتمامك. ليس هناك بديل أفضل من المشي عبر صاالت المدرسة وااللتقاء بالمدرسين والتحدث إلى الكوادر القيادية في  ■ قم بز
يد من المعلومات. المدرسة. اتصل بالمدارس فرادى للمز

بمجرد أن تحدد المدارس التي تنال اهتمامك، فأنت بالفعل تشارك في اختيار المدرسة (SchoolChoice) أو نظامنا الموحد لاللتحاق بالمدارس. ستنعقد فعالية 
يد من المعلومات. اختيار المدرسة (SchoolChoice) التالية في الفترة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2019. انظر الصفحة 8 للمز

أنواع المدارس

المدارس التي تدار من قبل المنطقة التعليمية
ومجلس   DPS مدارس  قبل  من  والدعم  لإلشراف  وتخضع  تعمل 

التعليم الخاص بها. 

المدارس أو البرامج المتخصصة (MAGNET) تركز على نمط معين من  ■
احتياجات التعلم أو التعليم أو توفر للتالميذ الخدمات الالزمة في إحدى 
مجاالت االهتمام المشتركة وقد توفر خدمة المواصالت للتالميذ ممن 

يقيمون خارج حي المدرسة السكني.

المدارس المعنية باالبتكار تم منح المدارس المعنية باالبتكار حالة  ■
خاصة من قبل مجلس التعليم في مدارس Denver العامة ووزارة 

التعليم في كولورادو، مما يعطيها مرونة أكثر في البرامج التعليمية 
والتوظيف والجداول والميزانيات لإليفاء باحتياجات التالميذ على أفضل 

وجه.

مدارس المسارات إما أنها تدار من قبل المنطقة التعليمية أو تكون  ■
مدارس عامة مستقلة. إنها تقدم برامج وآليات دعم إضافية.

المدارس العامة المستقلة
مدارس عامة تعمل بشكل مستقل وتديرها مجالس إدارة مستقلة.

كل المدارس العامة المستقلة تقع تحت مسؤولية مجلس التعليم  ■
في مدارس DPS وتعمل بموجب نفس معايير اإلداء األكاديمي 

الخاصة بالمدارس التي تدار من قبل المنطقة التعليمية.

لدى المدارس العامة المستقلة المرونة بتصميم برامجها التعليمية  ■
والسياسات المعتمدة في المدرسة.

التزمت كل المدارس العامة المستقلة بتقديم الخدمة للتالميذ ضمن  ■
المنطقة التعليمية بالتساوي. بعض المدارس العامة المستقلة تخدم 

حدود الحي السكني أو تعطي األولوية للتالميذ الذين يعيشون في 
منطقة محددة.
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 إطار عمل 
األداء المدرسي

spf.dpsk12.org : الموقع اإللكتروني
spf@dpsk12.org :البريد اإللكتروني

إن معرفة كيف يكون تقدم المدارس الخدمة للتالميذ والعوائل هو 
بنا  الخاص   Denver 2020 خطة  هدف  إلى  للوصول  أساسي  جزء 
يقيس  سكني.  حي  كل  في  عظيمة  مدارس  توفير  في  والمتمثل 
إطار عمل األداء المدرسي، أو SPF، العديد من الجوانب التي نعرف 

أنها تجعل المدرسة عظيمة، مثل: 

رضا التلميذ وولي األمر ■

درجات ُمحسنة في اختبارات الوالية من سنة ألخرى ■

مدى جودة ما تقدمه المدرسة من خدمة وما تقوم به لتتحدى كل  ■
تالميذها

ير للمدارس التي تخبرنا أين تحقق  يعد تقييم SPF مثل بطاقة التقر
المدرسة التقدم وأين نحتاج أن نركز على الجوانب التي تحتاج إلى 
التحسين. يرجى األخذ في االعتبار أن تقييم SPF هو مجرد عامل 

واحد التخاذ القرار بخصوص المدرسة األفضل لتلميذك. 

بدء  في  ذلك  يظر  وقد  التحسينات  إدخال  إلى  المدارس  كل  تسعى 
النتائج في تقييم إطار عمل األداء المدرسي SPF، وهذه األنواع  تحقيق 
ين  المتميز المعلمين  الشاق من  والعامل  الصبر  تتطلب  الكبيرة  التغييرات  من 
 DPS توفر مدارس السبب  ولهذا  اإلضافية  بالموارد  ذلك  مدعومين في 

دعًما أقوى للمدارس األشد احتياًجا للدعم. 

األكاديمي  النمو  على  خاص  بشكل  بنا  الخاصة  المدرسة  ير  تقر بطاقة  تركز 
التي  السنة  إلى  التالميذ من سنة  الذي حققه  التقدم  أو مدى  للتلميذ، 
تليها. في مدارس DPS، نحن نؤمن بأن الشيء األهم ليس هو من أين يبدأ 

األطفال وإنما مدى تحقيقم للنمو. 
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كيف تقرأ تقييمات المدرسة

كيف يتم تقييم المدارس؟

نستخدم مقياس تقييم مشفر لونًيا لعرض لمحة عن كيفية أداء المدارس، 
أقل  إلى  (األزرق)،  اللون  أو  متميزة  مدرسة  لدينا،  تقييم  أعلى  من  ابتداًء 
 ،DPS مدارس  في  (األحمر).  باللون  التجربة  تحت  معتمدة  أو  لدينا،  تقييم 
للكلية  مستعدين  تالميذنا  أن  من  للتأكد  مدارسنا،  لكل  عالية  توقعات  لدينا 

.DPS م من مدارسوالوظيفة والحياة عند تخرج

الفجوات األكاديمية

يعد التأكد من أن مدارسنا تقدم خدمات جيدة لكل الطالب جانًبا هاًما من 
نحن   ،DPS في مدارس .SPF تقييم عليها في  التركيز  يتم  التي  الجوانب 
الخدمة والدعم  تقدم  التي  المدرسة  العظيمة هي  المدرسة  بأن  نؤمن 
سد  إزاء  خاصة  بصفة  القلق  يساورنا  جيدة.  بصورة  التالميذ  لكل  والتحدي 
يخًيا في الحصول على الخدمات في  لموا تار

ُ
فجوات الفرص لطالبنا الذين ظ

الفقراء  والطالب  البيض  غير  الطالب  فيم  بمن  بدولتنا  العامة  المدارس 
ية والطالب ذوي اإلعاقات، ولهذا السبب ستخضع  ومتعلمي اللغة اإلنجليز
على  مباشًرا  تأثيًرا  يؤثر  والذي  األكاديمية  الفجوات  لتقييم  مدرسة  كل 

  .SPF تقييمها اإلجمالي في تقييم

لن تكون المدارس مؤهلة للحصول على أعلى تقييمات المدارس المتميزة 
إذا حصلت على  األخضر)  (اللون  التوقعات  تقييم استيفاء  أو  األزرق)  (اللون 
تقييم باللونين األزرق أو األخضر في تقييم الفجوات األكاديمية. هذا يعني 
أن المدرسة يمكن أن تحصل على درجة كلية تؤهلها بطريقة أخرى لتقييم 
اللون األزرق أو األخضر، لكن سينخفض تقييمها إلى اللون األصفر إذا لم تلبي 

المدرسة التوقعات لكل التالميذ.

مقاييس التقييم

 الشامل
متميزة: 

مدرسة عالية الجودة تظر نتائج قوية في معظم 
المجاالت. 

تلبي التوقعات: 
مدرسة ذات جودة تظر نتائج جيدة في العديد من 

المجاالت، مع مجاالت قليلة بحاجة إلى بعض التحسين. 

معتمدة مع المراقبة: 
مدرسة تظر نتائج في بعض المجاالت و/أو لديها عدة 

مجاالت بحاجة إلى التحسين. 

معتمدة بأولوية المالحظة: 
مدرسة تظر نتائج منخفضة بصورة عامة و/أو لديها مجاالت 

متعددة بحاجة إلى تحسين كبير. 

معتمدة تحت التجربة:
مدرسة تظر الحد األدنى للنتائج بصورة عامة ولديها العديد 

من المجاالت بحاجة إلى تحسين كبير. 

النمو
المدرسي  األداء  عمل  إلطار  الكلي  التقييم  إعطاء  يتم  بينما 
تراه  الذي  الخمسة  األلوان  مقياس  بموجب  للمدارس   SPF
لتقييم  األلوان  رباعي  ا 

ً
مبسط مقياًسا  نستخدم  فإننا  أعاله، 

التدابير الفردية والتي عند جمعها تعطينا التقييم اإلجمالي.

تتجاوز التوقعات: 79.5 إلى %100
تلبي التوقعات: 50.5 إلى %79.49

تقترب من التوقعات: 33.5 إلى %50.49
ال تلبي التوقعات: 0 إلى %33.49

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 56% تلبي التوقعات 

تقييمات إطار عمل األداء المدرسي (SPF) لسنة 2018
تم رسم تقييمات SPF لكل مدرسة في دليل التسجيل هذا باستخدام الرسم البياني الموضح أدناه. يشير الشريط العلوي من الرسم البياني 

إلى التقييم الكلي للمدرسة؛ بينما يشير الشريط السفلي إلى نمو التلميذ األكاديمي.
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عملية التسجيل واختيار المدرسة

SchoolChoice.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-3493

ذات  يحصلوا على مدارس  أن  ينبغي  الطالب  كل  بأن   DPS تؤمن مدارس
جودة فائقة بغض النظر عن خلفيتم أو مكان سكنم في دنفر. كل تلميذ 
في DPS يضمن التسجيل في المدرسة الموجود في منطقته السكنية. 
يد أو يحتاج أن يلتحق بمدرسة جديدة  على أي حال، قد يشارك أي تلميذ ير
في السنة التالية في عملية اختيار المدرسة (SchoolChoice). (مالحظة: 
 DPS التسجيل بالنسبة لتالميذ برنامج التعليم قبل المدرسي في مدارس
المدرسي  قبل  التعليم  لبرنامج  بطلب  يتقدمون  أن  يحتاج  مضمون؛  غير 

سنوًيا.)

ابحث عن المدارس الموجودة في حيك السكني
للسنة  التلميذ  طفلك  تسجل  أن  وتحتاج   Denver مدينة  مقيمي  من  كنت  إذا 
الحي  في  الواقعة  المدرسة  في   

ً
مباشرة تسجل  أن  يمكنك  الحالية،  الدراسية 

schoolfinder.dpsk12. يارة السكني التي تقدم الخدمة لمحل سكنك. يمكنك ز
إدارة  بمكتب  اتصل  للتسجيل،  السكني.  حّيك  الواقعة في  المدرسة  لتحديد   org

يخ التسجيل والوثائق المطلوبة.  من أجل الحصول على توار
ً

المدرسة مباشرة

التسجيل  مناطق  طريق  عن   Denver مدينة  أجزاء  بعض  في  الخدمة  ُتقدم 
حيث   (geographic areas) الجغرافية  الرقعة  أو   ،(enrollment zones)
محددة.  مدرسة  وليس  مدارس،  عدة  من  واحدة  في  مقعًدا  التالميذ  يضمن 
بمدرسة  بااللتحاق  ترغب  كنت  أو  أخرى  تسجيل  منطقة  في  تعيش  كنت  إذا 
فيرجى  الحالية،  الدراسية  للسنة  السكني  حّيك  في  الواقعة  المدرسة  غير 
 .schoolchoice.dpsk12.org إلى  العام  منتصف  في  دخول  طلب   إرسال 

اتصل بالرقم 3493-423-720 لتطرح أية أسئلة لديك.

(SCHOOLCHOICE) عملية اختيار المدرسة
غير   DPS مدارس  من  مدرسة  في  التلميذ  طفلك  تسجيل  في  ترغب  كنت  إذا 
تشارك  أن  يمكنك  التالية،  الدراسية  للسنة  السكني  حّيك  الواقعة في  المدرسة 
لنا.  التابع  اإلنترنت  على  الموحد  التسجيل  نظام  المدرسة،  اختيار  عملية   في 
إن الجولة 1 من عملية اختيار المدرسة للسنة الدراسية 2019-2020 ستبدأ 

من 15 يناير إلى 15 فبراير 2019.

لكل  استمارة تسجيل واحدة  بتسليم  العوائل  تقوم  المدرسة،  اختيار  خالل عملية 
 DPS مدارس  تقوم  ثم  من   .

ً
تفضيال األكثر  المدارس  بها  يصنفون  والتي  تلميذ، 

بمطابقة التالميذ مع المدارس استناًدا إلى هذه التفضيالت، باإلضافة إلى أولويات 
التالميذ  يد عدد  ليز إن نظامنا مصمم  المتوفرة.  المدرسة والمقاعد  القبول في 

 بالنسبة لم.
ً

الذين يتم التحاقم إلى المدارس األكثر تفضيال

كيفية المشاركة

■  (School Finder) استخدم الباحث عن المدرسة
والذي يمتاز بسولة االستخدام على الهاتف 

schoolfinder.dpsk12.org المحمول

اقرأ دليل التسجيل ■

احضر أحد معارض المدارس اإلقليمية لدينا من 15  ■
إلى 17 يناير 2019

جوالت المدارس ■

 أنشيء حساًبا على  ■
schoolchoice.dpsk12.org

سّجل الدخول واسرد تفضيالتك بالنسبة للمدارس  ■
عندما يتم فتح باب تقديم الطلبات في الفترة 

من 15 يناير إلى 15 فبراير 2019 

قّدم طلبك في الفترة بين 15 يناير إلى 15 فبراير  ■
2019 قبل الساعة 4 عصًرا.

احصل على نتائج القبول الخاصة بمدرستك  ■
في أواخر شر مارس 2019

اتصل بالمدرسة للتسجيل في السنة الدراسية  ■
2020-2019

ابحث عن أفضل مدرسة لطفلك

قّدم طلبك من خالل استخدام أداة 
تقديم طلب اختيار المدرسة عبر اإلنترنت

التسجيل للحضور في مدرستك
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التواريخ الرئيسية 
لعملية اختيار المدرسة

 15-17 يناير 2019
أسبوع معرض المدارس 

DPS اإلقليمي الخاص بمدارس

15 يناير 2019 فتح الجولة 
األولى من تقديم طلبات اختيار 

المدرسة

15 فبراير 2019 آخر موعد 
لتقديم طلبات اختيار المدرسة 

قبل الساعة 4 عصًرا

 أواخر مارس 2019
يتم إخطار العائالت بالمدارس 
التي تم قبول أطفالم بها
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البرامج المدرسية

ياض األطفال وحتى الصف الثاني  برنامج التقدم عن طريق العزيمة الفردية  (AVID) هو نظام تحضير للكلية بداية من ر
 ناقًصا في التعلم العالي - 

ً
عشر حيث يضع الطالب - وباألخص أولئك المنتمين إلى مجموعات تكون عادة ممثلة تمثيال

ا 
ً

على المسار نحو الكلية. كإحدى اإلستراتيجيات الرئيسية في سد فجوة الفرص، تتم محاسبة طالب برنامج AVID وفق
ألعلى المعايير مع الحصول على الدعم األكاديمي واالجتماعي الالزم لتحقيق االستفادة من إمكانياتم الكاملة. يجز 
AVID الطالب لتحقيق النجاح بعد المرحلة الثانوية عن طريق تزويدهم بالمهارات الالزمة والمعايير األكاديمية واإللمام 

بالكليات بحيث يشعروا أنم قادرين على تملك تعليمم.

تساعد فصول تحديد المستوى المتقدم (AP)  تالميذ المرحلة الثانوية في االستعداد للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية 
البرنامج عبارة عن منج دراسي يقوم بوضعه مجلس إدارة الكلية ويوفر دورات  في تجربة صارمة مثل الكلية. هذا 
قياسية ٌيعترف بها بوجه عام بأنها مساوية للدورات المناسبة لتالميذ الكلية. قد يكون التالميذ الذين يحصلون على 
الكليات  تلقي درجات معتمدة وتحديد مستوى متقدم في  ين على  الوطني قادر  AP تقييم درجات مؤهلة في 

والجامعات المشاركة، مما يساعدهم على ادخار كل من الوقت والنقود خالل سنوات الكلية الخاصة بم.

المدارس المتخصصة في الفنون  تجسد وتدمج طرق استكشاف الفنون (الفنون المرئية، المسرح، الرقص، الموسيقى) 
مع التدريس الصارم في كل المواد الدراسية األكاديمية مثل القراءة والكتابة والعلوم. للبحث عن المدارس التي تقدم 
.arts.dpsk12.org/school-locator يارة الموقع اإللكتروني الفنون في كل مدرسة بصورة منفردة، يرجى التفضل بز

تسريع إجراءات الطالب من خالل CONCURRENT ENROLLMENT (التسجيل المتزامن) (ASCENT) هو برنامج 
يرتكز على التشريعات التي تتيح لمدارس Denver العامة DPS دفع رسوم الكلية والمصاريف وتكلفة الكتب الدراسية 
 ASCENT لمدة عام دراسي كامل واحد (الخريف والربيع) في إحدى الكليات للطالب المشاركين فيه. يتمثل الغرض من
 (Concurrent Enrollment) الذي تم التصديق قانونًيا عليه في 2009 كملحق مضاٍف إلى برنامج التسجيل المتزامن
للكليات وكسب  التعليمية  المناهج  التسجيل في  عملية  للطالب في  المسار  وتهيئة  األكاديمية  البرامج  تحسين  في 
الدرجات أثناء المرحلة الثانوية. يستحق الطالب التسجيل في 12 ساعة معتمدة كحد أدنى كل فصل دراسي في العديد 
من الكليات الفنية أو المجتمعية العديدة المشاركة. يتمتع طالب ASCENT بالوصول إلى آليات دعم األطفال الكاملة 

بما في ذلك الدعم األكاديمي والوجداني والمالي طوال عامم األول بأكمله في الكلية. 

التعليم المختلط يجمع بين الوسائط الرقمية وطرق الفصول الدراسية التقليدية.

يد عن  يمنح برنامج CAREERCONNECT الطالب الفرص للتعرض مبكًرا للعديد من الخيارات المهنية حيث يعرفون المز
شغفم واهتماماتم. مع التركيز على أكثر مجاالت العمل المطلوبة في كولورادو، يتلقى الطالب مئات الدورات 
يبية المتعلقة بالمن في مستويات متعددة - بداية من المستوى التمهيدي إلى كامل المسار حتى فصول  التدر
مستوى الكليات. يتعلم الطالب من خالل المشاركة والمشروعات اليدوية المهارات المهنية االحترافية ويتمكنوا من 
العالي  التعليم  ومؤسسات  الشركات  مع  شركاء  الطالب  سيكون  التوظيف،  مسار  في  االلتحاق  أثناء  الحلول.  إيجاد 
والتدريب  واإلرشاد  يبية   التدر الدورات  ذلك  في  بما  العمل  أماكن  في  تجارب  على  ليحصلوا  الربحية  غير  والمنظمات 

يد.  الوظيفي والمز
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التقدم عندما  المرونة في  للطالب  يتيح  الكفاءات  المستند على  التعلم 
أو  التعلم  النظر عن وقت  بغض  األكاديمي  المحتوى  إتقان  يبرهنون على 

مكانه أو معدل التحرك فيه.

يسمح التسجيل المتزامن للتالميذ بأخذ دورات دراسية مجانية في الكليات 
والجامعات المحلية أثناء تسجيلم في المدرسة الثانوية. يحظى التالميذ 
بخوض التحديات األكاديمية للكلية أثناء تواجدهم في بيئة المدرسة الثانوية 
للمرحلة  معتمدة  درجات  ويجمعون  الكلية،  مبنى  في  أو  المدعومة 
 DPS الثانوية والكلية مًعا. يتوفر برنامج التسجيل المتزامن في كل مدارس
الثانوية باإلضافة إلى مدارس مستقلة عامة محددة. تستند المشاركة في 
الوظيفية  للخطة  باإلضافة  للكلية  التلميذ  استعداد  إلى  المتزامن  التسجيل 
التخرج في  للتالميذ (ICAP) - والتي تعد أحد شروط  الفردية  واألكاديمية 
أو  مستشارهم  مع  التالميذ  يضعها  والتي   - بعدها  وما   2021 فصول 

قادتم في المدرسة. 

الخيار   CREDIT RECOVERY األكاديمية  الدرجات  تحسين  برنامج  يقدم 
لم  التي  الدراسية  للفصول  أكاديمية  درجات  على  الحصول  في  للتالميذ 
يكملوها بصورة تامة. تقدم مدارس DPS برنامج تحسين الدرجات األكاديمية 
في كل المدارس الثانوية التي تدار من قبل المنطقة التعليمية على أساس 

التنافس عبر اإلنترنت وكبرنامج يشرف عليه المدرس.

 DENVER التابعة لمؤسسة (FUTURE CENTERS) إن مراكز المستقبل
الثانوية تدعم   DPS الدراسية والمنتشرة في مجموعة من مدارس للمنح 
أو  أربع سنوات أو سنتين  بنظام  بالكلية  لاللتحاق  أثناء استعدادهم  التالميذ 
المدرسة الفنية. يساعد المستشارون التالميذ على التقدم والحصول على 
 denverscholarship.org يارة المنح الدراسية والنجاح في الكلية. تفضل بز

يد المعلومات. لمز

يمزج  إبداعي  نموذج  بمثابة   EARLY COLLEGE للكلية  التحضير  يعد 
الكليات  مع  الشراكة  خالل  من  الكلية.  وثقافة  الثانوية  المدرسة  خبرة  بين 
على  دروس  بأخذ  للتالميذ  يسمح  النموذج  هذا  فإن  المحلية،  والجامعات 
ذي  مسار  وإنشاء  الثانوية  المرحلة  في  تواجدهم  أثناء  الكلية  مستوى 
مغزى يؤدي إلى الحصول على شهادة الكلية. يقوم مجلس التعليم في 
كولورادو بتعيين مدارس التحضير للكليات. الهدف هو حصول كل تلميذ من 
تالميذ البرنامج التحضيري للكلية على 60 درجة معتمدة من درجات الكلية - 
أو ما يساوي شهادة معهد - عند التخرج من المدرسة الثانوية. تتيح هذه 
ا للطالب فرصة الحصول على شهادة في مجال 

ً
أيض الطريقة اإلستراتيجية 

العمل في تخصص يثير اهتمامم - مثل المحاسبة أو تصميم الرسومات 
عبر  والبحث  والتكنولوجيا  السيارات  وخدمات  ديزاين"،  "جرافيك  والتوضيحات 

الويب وغيرها.
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يجمع التعلم االستكشافي بين نظام التدريس التقليدي للمواد األكاديمية 
في  التالميذ  تدعم  مجتمعية  وخدمة  حقيقية  مشاريع  مع  األساسية 

استكشاف العالم خارج الفصول الدراسية.

تركيًزا  يتضمن  للتعلم  تقليدي  بمنج  تتسم  األساسية   األكاديمية  المواد 
والقواعد  واإلنشاء  واإلمالء  والكتابة  والقراءة  ياضيات  الر على  صارًما 

اللغوية واالنضباط والمواطنة.

التعليم المتطور.  الدولية (IB)  تقدم منهًجا أشمل نحو  يا  البكالور برامج 
وبرنامج  المتوسطة  والمراحل  االبتدائية  للمراحل  الدولية  يا  البكالور توفر 
الدبلومات منهًجا يتسم بالتحدي واالتساق ويحظى باحترام كبير في شتى 
يا الدولية IB على المنظور الدولي للتعليم  أنحاء العالم. تركز مدارس البكالور
وطنم  ولغة  ثقافة  الستكشاف  للتالميذ  الدعم  تقدم  بينما  والتدريس، 
يا الدولية على تنمية المهارات  بالكامل. يساعد التعليم في مدارس البكالور
الذهنية والشخصية والعاطفية واالجتماعية التي تهيئ التالميذ للنجاح في 
يا  البكالور مناهج  على  الحاصلون  الطالب  بسرعة.  العولمة  نحو  يتجه  عالم 
القبول  الثانوية يتفوقون في عمليات  الدولية واالمتحانات في المدرسة 
المتقدمة  المكانة  أو  المعتمدة  الدرجات  بالكليات ويحظون بفرصة لكسب 
المشاركة  طريق  عن  المتحدة.  بالواليات  والجامعات  الكليات  معظم  في 
يبية والمناهج التعليمية، يبرهن الطالب على نضجم  في تلك الدورات التدر

واستعدادهم للكلية ويؤكدون على التزامم بالتفوق األكاديمي. 

الفصل  يربط  يًدا  فر دراسًيا  منهًجا  تقدم  المتخصصة  الدولية  المدارس 
الثقافات  التالميذ  يستكشف  متكاملة.  واحدة  كوحدة  بالعالم  الدراسي 
المختلفة ووجهات النظر الدولية، وفي نفس الوقت تنمي المهارات التي 

ستساعدهم على أن يكونوا ناجحين في عالم يتجه نحو العولمة بسرعة.

 برنامج فرق تدريب الضباط االحتياط للصف الحادي عشر (JROTC) يزود 
الطالب بفرص ليكونوا أعضاًء في فرق المسابقات التنافسية وأن يحققوا 

النجاح في المستويات المتنوعة من الوظائف القيادية داخل البرنامج.

تدعم وتراقب برامج مونتيسوري النمو الطبيعي لألطفال في بيئة تعليمية 
تقدمها  التي  مونتيسوري  برامج  تركز  للتلميذ.  الذاتي  التوجيه  على  مبنية 
اإلبداعية  المهارات  تنمية  في  األطفال  مساعدة  على   DPS مدارس 

ومهارات حل المشاكل وإدارة الوقت والمهارات االجتماعية.

والمدارس   (NASSP) األصليين  األمريكيين  التالميذ  دعم  برنامج  إن 
ذوي  من  التالميذ  بين  الجمع  خالل  من  الدعم  خدمات  يقدم  المتخصصة 
الثقافة والتراث المشترك مًعا. يضمن العاملون في برنامج NASSP الحصول 
يادة معدل  على كل الفرص والموارد في المنطقة التعليمية. الهدف هو  ز
يكيين أو من سكان آالسكا األصليين. اتصل ببرنامج  التخرج للتالميذ الهنود األمر

يد من المعلومات. NASSP على الرقم 2042-423-720 لمز

بتحديد   
ً

أوال القيام  طريق  عن  األكاديمي  النجاح  يسل  الشخصي  التعليم 
ثم  بمفرده   

ٌ
كل الطالب  لدى  والرؤى  واالهتمامات  التعليمية  االحتياجات 

توفير خبرات تعلم مخصصة لكل طالب.

ينصب تركيز البرامج التحضيرية للكليات  على تحضير الطالب لمتابعة تعليمم 
للكليات  المعتمدة  النقاط  ذلك كسب  يشمل  الثانوية وقد  المدرسة  بعد 

أثناء المدرسة الثانوية.

الطالب من خاللها  يكتسب  المشروعات هو طريقة  القائم على  التعليم 
البحث  في  طويلة  زمنية  لفترة  العمل  طريق  عن  والمهارات  المعارف 
واالستجابة ألسئلة أو مشاكل أو تحديات حقيقية ومعقدة وتنطوي على 

المشاركة.

السياقات  العمل في مشروع مجتمعي مثل  بين  الخدمي يجمع  التعليم 
التطوعية وبين الدراسة في الفصول الدراسية. 

برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)  يعد بمثابة 
هي  محددة  تخصصات  أربعة  في  الطالب  تثقيف  فكرة  على  يرتكز  منج 
ياضيات باتباع طريقة تطبيقية متعددة  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والر

التخصصات.

البرامج المدرسية تابع
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المراكز الصحية داخل المدرسة التابعة 
DENVER لصحة

 Denver توجد المراكز الصحية داخل المدرسة التابعة لصحة
في 17 مدرسة تابعة لمدارس Denver العامة وتقدم 
 Denver المجانية ألي طالب في مدارس الصحية  الرعاية 
أو  تأمينه  حالة  أو  مدرسته  عن  النظر  بغض   DPS العامة 
األماكن  المراكز في  تقع هذه  التكلفة.  قدرة على دفع 

التالية:

■ (2285 S. Federal Blvd.) ابراهام لنكن

■ (3955 Steele St.) بروس راندالف

■ (4800 Telluride St.) مبنى أيفي دينيس

■ (55 S. Zuni St.) يتنتون فلورنس كر

■ (2855 S. Lamar St.) جون ف. كينيدي

■ (911 S. Hazel Court) مبنى كيبنر

■ (2250 S. Quitman Way) كونسميلر

■ (1820 Lowell Blvd.) مبنى ليك

■ (1700 E. 28th Ave.) مانوال

مبنى معهد مارتن لوثر كينج جونيور التحضيري  ■
(19535 E. 46th Ave.) للكلية

■ (5000 Crown Blvd.) مبنى مونتبيلو

■ (2960 Speer Blvd.) نورث

ية  ■ مبنى نويل (مكان أكاديمية كولجيت التحضير
 (Collegiate Prep Academy); 

5290 Kittredge St.)

 أكاديمية بليس بريدج ■
(7125 Cherry Creek Drive North)

■ (1700 E. Louisiana Ave.) ساوث

■ (3950 S. Holly St.)  توماس جيفرسون

■ (951 Elati St.) مبنى ويست

.denverhealth.org يارة يد من المعلومات، يرجى ز لمز
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EarlyEducation.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-2678

 ECE مرحلة التعليم قبل المدرسي وتدعى تعليم األطفال المبكر و
واجتماعًيا  عقلًيا  والتطور  النمو  على  الصغار  األطفال  تساعد  ا، 

ً
أيض

لاللتحاق  تجهيزهم  على  القوي  التأسيس  هذا  يعمل  وعاطفًيا. 
التعليم  برنامج  يوفر  بنجاح.  تعلمم  ومتابعة  االبتدائية  بالمدرسة 
تعليم   (DPS Early Education) العامة   Denver بمدارس المبكر 
يوم  أو  دراسي  يوم  نصف  بنظام  الجودة  عالي  المدرسة  قبل 
تم   .DPS لمدارس  تابعة  مدرسة   80 من  أكثر  في  كامل  دراسي 
تصميم برامج التعليم قبل المدرسي في مدارس Denver العامة 
(DPS) لخدمة جميع التالميذ، بما في ذلك التالميذ ذوي االحتياجات 
أن  ويجب  األماكن  محدودية  بسبب  مضمون  غير  االلتحاق  الخاصة. 
تتقدم العائالت بالطلبات للعام الدراسي التالي من خالل عملية اختيار 

.(SchoolChoice) المدرسة

التكلفة
تتحدد  الدراسية.  الرسوم  على  يعتمد  برنامج  المدرسي هو  قبل  التعليم 
والدخل  العائلة  حجم  حسب  متغير  لمقياس  ا 

ً
وفق الدراسية  الرسوم 

اإلجمالي ويتراوح من التعليم المجاني وحتى تكلفة التعليم خارج المنطقة 
 Early Education) المبكر  التعليم  بقسم  االتصال  يرجى  التعليمية. 

يد من المعلومات. Department) لمعرفة المز

كيف أقوم بالتسجيل؟
قبل  أو  أكتوبر  من  األول  في  سنوات   4 سن  يبلغون  الذين  التالميذ  يكون 
 4 لسن  المدرسي  قبل  التعليم  مرحلة  برامج  في  للقبول  مؤهلين  ذلك 
أكتوبر  األول من  يبلغون سن 3 سنوات في  الذين  التالميذ  يكون  سنوات. 
أو قبل ذلك مؤهلين للقبول في برامج مرحلة التعليم قبل المدرسي لسن 
للتسجيل   .DPS ُتقدم في مدارس مختارة من مدارس والتي  3 سنوات، 
من  بالطلبات  التقدم  المدرسي  قبل  التعليم  تالميذ  على  يجب  وااللتحاق، 
يد  خالل اختيار المدرسة "SchoolChoice" لدى DPS. انظر الصفحة 8 للمز

من المعلومات.

التعليم قبل المدرسي 
DPS في مدارس

 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3 و  4 سنوات
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 رياض األطفال 
DPS في مدارس

لألطفال بسن 5 سنوات

EarlyEducation.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-2678

تقدم مدارس Denver العامة DPS برامج فائقة الجودة لمرحلة روضة األطفال والتي تعزز تطور التعليم 
الدراسة  تكاليف  بتمويل  الوالية  االبتدائية. حالًيا، تقوم  المدرسة  النجاح األكاديمي في  لتحقيق  األساسي 
األطفال  ياض  ر تتوافر  لذلك،  نتيجة  التالميذ.  لكافة  الدراسي  اليوم  نصف  بنظام  األطفال  ياض  ر في مرحلة 
بنظام نصف اليوم الدراسي مجاًنا في معظم مدارس DPS االبتدائية بما في ذلك كل المدارس التقليدية. 

ياض األطفال. باإلضافة إلى ذلك، توفر جميع المدارس االبتدائية برنامج اليوم الدراسي الكامل لر

التكلفة
والدخل  العائلة  حسب حجم  متغير  لمقياس  ا 

ً
وفق الكامل  اليوم  بنظام  األطفال  ياض  ر في  الدراسية  الرسوم  تتحدد 

التعليم  بقسم  االتصال  يرجى  التعليمية.  المنطقة  خارج  التعليم  تكلفة  المجاني وحتى  التعليم  ويتراوح من  اإلجمالي 
يد من المعلومات. المبكر (Early Education Department) لمعرفة المز

كيف أقوم بالتسجيل؟
ياض األطفال بنظام نصف اليوم  كل التالميذ الذين يبلغ عمرهم 5 سنوات في 1 أكتوبر مؤهلون للقبول ببرنامج DPS لر
ياض األطفال مضمون في المدارس التابعة للحي السكني. للبحث  الدراسي أو اليوم الدراسي الكامل. التسجيل في ر
يارة schoolfinder.dpsk12.org. لاللتحاق بمدرسة أخرى بخالف  عن المدارس الموجودة في حيك السكني، تفضل بز
المدارس التابعة للحي السكني، يجب أن تقدم طلًبا من خالل اختيار المدرسة SchoolChoice لدى DPS. انظر الصفحة 

يد من المعلومات. 8 للمز
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المواصالت

transportation.dpsk12.org : الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-4600

transportation@dpsk12.org :البريد اإللكتروني

إن مهمة خدمات المواصالت في مدارس DPS هي توفير خدمات 
مواصالت آمنة وعادلة وفعالة لتالميذنا. نحن نعلم أن الذهاب إلى 
المدرسة بأمان يعد الخطوة األولى لتجربة تعليمية عظيمة، ويساعد 

ذلك على التأكد من نجاح كل طفل.

قياسية
إن تالميذ الصفوف من (رياض األطفال إلى الخامس) يكونون  ■

مؤهلين للمواصالت التقليدية بالحافالت إذا كانوا ملتحقين بالمدرسة 
الموجودة ضمن حدود حّيم السكني الذي يقيمون فيه ويسكنون 

بمسافة أبعد من المدرسة بميل واحد.

إن تالميذ المدارس المتوسطة (للصفوف 6-8) يكونون مؤهلين  ■
للمواصالت التقليدية إذا كانوا ملتحقين بالمدرسة الموجودة ضمن 

حدود حّيم السكني الذي يقيمون فيه ويسكنون بمسافة أبعد من 
المدرسة بـ 2.5 ميل.

تالميذ المدارس الثانوية (للصفوف 9-12) (خارج نطاق خدمات النقل  ■
يبة  السريع Success Express في منطقة الشمال الشرقي القر

والبعيدة) يكونون مؤهلين للمواصالت اإلقليمية في المقاطعة 
(RTD) إذا كانوا ملتحقين بالمدرسة الموجودة ضمن حدود حّيم 
السكني الذي يقيمون فيه ويسكنون بمسافة أبعد من المدرسة 

 RTD بـ 3.5 أميال. يتلقى تالميذ المرحلة الثانوية المؤهلين بطاقة
يد من المعلومات حول  ية بدون مقابل من مدرستم. للمز الشر
مسار حافالت المواصالت اإلقليمية في المقاطعة (RTD) يرجى 

.transportation.dpsk12.org يارة التفضل بز

مناطق التسجيل
سيحصل التالميذ الذين يعيشون في مناطق التسجيل على خدمات مواصالت 

محددة لتلك المنطقة.

خدمات النقل السريع SUCCESS EXPRESS في منطقة الشمال  ■
الشرقي القريبة والبعيدة: إن أنظمة الحافالت المدرسية المكوكية 
التي تنتشر بصورة منفصلة في أرجاء األحياء السكنية الواقعة في 

الشمال الشرقي األقصى والشمال الشرقي األدنى لتوفر خدمة 
المواصالت إلى ومن مدارس DPS في كل مجتمع.

■  SOUTHWEST) خدمة مواصالت الجنوب الغربي السريعة
EXPRESS): نظام المواصالت الذي يقدم الخدمة لتالميذ المدارس 
المتوسطة الذين يعيشون ويلتحقون بمدرسة متوسطة في منطقة 

التسجيل الجنوب غربية للمدارس المتوسطة.

منطقة التسجيل الغربية: نظام المواصالت الذي يقدم الخدمة  ■
لتالميذ المدارس المتوسطة الذين يعيشون ويلتحقون بمدرسة 

متوسطة في منطقة التسجيل الغربية للمدارس المتوسطة.

منطقة تسجيل الجنوب الشرقي األقصى: نظام الحافالت الذي  ■
يقدم الخدمة لتالميذ المدارس االبتدائية الواقعة في منطقة تسجيل 

الجنوب الشرقي األقصى.

منطقة التسجيل لمدارس بارك هيل/ستيبلتون للمدارس المتوسطة:  ■
نظام المواصالت الذي يقدم الخدمة لتالميذ المدارس المتوسطة 

في األحياء السكنية في بارك هيل/ستيبلتون. 

يارة   لمعلومات المسار في هذه المناطق، تفضل بز
.transportation.dpsk12.org

المدارس العامة المستقلة
إذا  الخاصة بها وما  المواصالت  تحدد كل مدرسة مستقلة عامة سياسة 
لتالميذهم.  المواصالت  خدمات  لتوفير  ال  أو   DPS مدارس  مع  ستتعاقد 
العامة  المدارس  بكل  الخاصة  المواصالت  خدمة  حول  يد  المز على  للتعرف 

المستقلة، يرجى الرجوع إلى قسم ملفات التعريف بالمدارس بهذا الدليل.

المدارس المتخصصة
تتوفر خدمة النقل والمواصالت لجميع التالميذ المسجلين في إحدى البرامج 
المتخصصة والذين يلبون معايير استحقاق استخدام المواصالت ويعيشون 

ضمن منطقة خدمات النقل الخاصة بالمدارس المتخصصة.

تتوفر المعلومات الخاصة بخدمة النقل والمواصالت في كل 
مدرسة في قسم ملفات تعريف المدارس الموجود في 

هذا الدليل:
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اعتبارات أخرى

التعليم الخاص

على  بناء   DPS مدارس  في  الخاص  التعليم  برامج  ُتقدم 
االحتياجات الشخصية لكل تلميذ. يتم تقديم المواصالت من خالل 
خدمة يتم التعاقد على الحصول عليها من أجل التالميذ ذوي 
ضمن  تقع  التي  بالمدرسة  يلتحقون  الذين  الخاصة  االحتياجات 
حدود الحي السكني. يتم توفير المواصالت كخدمة ذات صلة 
يد من المعلومات  المز المركز. لمعرفة  بالبرنامج المستند على 
حول خدمة المواصالت لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، اتصل 
720-423- الرقم  على  للتالميذ  والعدالة  الفرصة  بقسم 
StuTrans@dpsk12. يد اإللكتروني 3437 أو عن طريق البر

.org

 ENGLISH LANGUAGE) برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية
(ACQUISITION

عندما ال توفر المدارس التي تقع ضمن حدود الحي السكني 
ية (ELA)، فإن التالميذ يصبحون  خدمات اكتساب اللغة اإلنجليز
المدرسة  إلى  المواصالت  خدمات  وتلقي  لالنضمام  مؤهلين 
التي تقع في منطقتم والتي تقدم خدمات ELA. لمعرفة 
للمواصالت،  برنامج ELA والقواعد اإلرشادية  مواقع مدارس 

.ela.dpsk12.org يارة يرجى ز

عملية طلب االستثناء

"اختاروا"  الذين  أو  للنقل  المستحقين  غير  الطالب  لعائالت  يمكن 
لتتم  استثناء  طلب  تقديم  السكني  الحي  نطاق  خارج  مدرسة 
مراعاتم في النقل. يتم إكمال هذا الطلب عبر اإلنترنت باستخدام 
 myportal.dpsk12.org يارة  بز تفضل  األمور؛  أولياء  بوابة 
يارة  بز تفضل   ."Transportation" النقل  صفحة  إلى  والذهاب 
على  الحصول  أجل  من   transportation.dpsk12.org

المعلومات المتعلقة بإجراءات طلب االستثناء.

+PASS بطاقة

 DPS يجب على كل تلميذ مؤهل لخدمة المواصالت في مدارس
والذي يركب حافلة المدرسة أن يستخدم بطاقة Pass+ الخاصة 
به كل يوم. تضمن بطاقة Pass+ ركوب التالميذ في الحافلة، 
وتعمل بمثابة نظام تتبع. من أجل التبديل أو الحصول على رخصة 
الركوب المؤقتة، يرجى االتصال بمكتب إدارة مدرستك أو على 

 .+passadmin@dpsk12.org يد اإللكتروني البر

حافلة  مسار  يعاينوا  أن  اآلن  األمور  ألولياء  يمكن  مالحظة: 
تسجيل  خالل  من   +Pass لبطاقة  المسجلة  والبيانات  طفلم 

الدخول في حساب بوابة أولياء األمور الخاص بم.

نشرة الحافلة 
حافلة  يركبون  الذين  التالميذ  أمور  أولياء  سيتلقى 
خدمة  حول  وتحديثات  حالية  معلومات  المدرسة 
سيتم  الحافلة.  نشرة  خالل  من  تلميذهم  حافلة 
إرسال تبليغات عن طريق الرسائل النصية واإللكترونية 
تتأخر  عندما  األمور  أولياء  إلى  صوتية  وتبليغات 
الحافلة ألكثر من 15 دقيقة بسبب حركة المرور أو 
حاالت الطوارئ أو التأخير بسبب الجو. إن أولياء أمور 
التالميذ المؤهلين للحصول على خدمة المواصالت 
الحافلة استناًدا  ليتلقوا نشرة  تلقائًيا  يتم تسجيلم 
تم  الذي  اإللكتروني  يد  والبر الهاتف  رقم  إلى 

تزويده عند تسجيل تلميذهم في المدرسة.
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 تلبية 
احتياجات تلميذك

خدمات رعاية الموهوبين والمتفوقين

studentequity.dpsk12.org/giÐed-talented :الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-2056

ما هي خدمات رعاية الموهوبين والمتفوقين؟ 
تم تصميم خدمات رعاية الموهوبين والمتفوقين (GT) في مدارس DPS للتالميذ الذين يظرون قدرات 
تحديد  يرتكز  احتياجاتم.  لتلبية  خاصة  موارد  تتطلب  اإلنجاز  بخصوص  جًدا  استثنائية  إمكانيات  أو  مواهب  أو 
األبداع  واختبارات  والقدرة  النجاح  بيانات  التعليمة  المنطقة  مؤشرات  على   (GT) والمتفوقين  الموهوبين 
التوصيات من  استناًدا على  األدلة  يمكن مراجعة مجموعة  إذا كان ذلك مناسًبا.  الواجبات واألداء  وملف 

ين أو الترشيح الذاتي. أولياء األمور أو المدرسين أو التالميذ اآلخر

كل مدرسة تديرها DPS تقدم شهادات الصفوف من األول إلى الثامن خدمات GT ولديها معلم GT يمكنه تقديم 
تحديدهم  الذين تم   K-12 الثاني عشر الصف  ياض األطفال حتى  ر المعلومات. سيتلقى جميع طالب من  يد من  المز
كموهوبين ومتفوقين GT خطة تعليم متقدمة في مواطن القوة المحددة لديم. سيتلقى كل طالب المدارس 
العامة المستقلة الذين تم تحديدهم كطالب موهوبين ومتفوقين خطة تعلم متقدمة على الرغم من أن كل مدرسة 

مستقلة عامة ستحدد الدعم المعين الذي ستقدمه للمتفوقين والموهوبين. 

برنامج رعاية الموهوبين والمتفوقين ذوي المستوى العالي

يوفر برنامج رعاية الموهوبين والمتفوقين للغاية (HGT) خياًرا للطالب الذين يكونون في الصفوف من األول إلى الثامن 
الفصل  في  الفريدة  واالجتماعية  العاطفية  واحتياجاتم  األكاديمية  قدراتم  تلبية  المرجح  غير  من  يكونون  والذين 
التالميذ  بتحديد   (GiÐed and Talented Department) الموهوبين والمتفوقين  االعتيادي. يقوم قسم  الدراسي 
ياض  ر التالميذ في  الخريف. كل  أوائل  تتم في  والتي  الطلبات  تقديم  للغاية من خالل عملية  كموهوبين ومتفوقين 
األطفال والصف الثاني والسادس يتم اختبارهم تلقائًيا لهذه العملية. يجب على التالميذ في المراحل الصفية األخرى أن 

يتقدموا بطلب ليتم اختبارهم.

فور تحديد الطفل كمؤهل لمدرسة متخصصة أو موهوب للغاية، يمكن ألولياء األمور إدراج برنامج رعاية الموهوبين 
االبتدائية كوري (كارسون (Carson,Cory) و/أو أديسون (Edison) و/أو جاست  المدارس  للغاية في  والمتفوقين 
تيلر  و/أو   (Southmoor) مور  ساوث  و/أو   (Lowry) (لوري  و/أو   (Lena Archuleta) أرتشوليتا  لينا  و/أو   (Gust)
(Teller) في طلب اختيار المدرسة الخاصة بم. (في السنة الدراسية 2019-20، ستقدم مدرسة Carson  برنامج 
HGT للصفوف من الصف الثالث إلى الصف الخامس وستقدم مدرسة Lowry برنامج HGT في الصف األول والثاني.) 
 .HGT ببرنامج  لاللتحاق  الطلبات  تقديم  حول  معلومات  على  للحصول  منفردة  بصورة  بالمدارس  االتصال  عدم  الرجاء 

وستحصل العائالت على أفضل دعم من خالل التعامل مباشرة مع قسم الموهوبين والمتفوقين.
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(ELA) برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية

 ela.dpsk12.org :الموقع اإللكتروني
الهاتف: 720-423-2040

ما هي خدمات برامج اكتساب اللغة اإلنجليزية ELA؟ 
برامج  النجاح في المدرسة والحياة. تقدم  اللغة اإلنجليزية ستؤدي إلى  الرئيسية شيء ثمين، التي إذا ما دمجناها مع مهارات  التلميذ  إن لغة 
ية لمساعدة متعلمي  ية (ELA) التدريس من قبل مدرسين مؤهلين باإلضافة إلى دعم مخصص لتنمية مهارات اللغة اإلنجليز اكتساب اللغة اإلنجليز

ية. اللغة اإلنجليزية على تنمية المعرفة في المواد الدراسية األساسية أثناء تعلمم للغة اإلنجليز

من المؤهل؟
ية بعد، مؤهلون لخدمات ELA. في التسجيل، على أولياء أمور التالميذ الجدد  ية، ولم يجيدوا اللغة اإلنجليز الرئيسية غير اإلنجليز كل التالميذ الذين تكون لغتم 
استكمال استمارة تسمى استطالع اللغة المستخدمة في المنزل (HLQ)، والتي يتم من خاللها تحديد اللغة أو اللغات التي يتحدث بها التلميذ وعائلته. إذا تم 
ية لدى طفلك وتوصي بالخدمات التي تلبي احتياجاته على  إدخال لغة غير اإلنجليزية في استمارة HLQ، فستقوم مدرستك بتقييم مستوى إتقان اللغة اإلنجليز

ية (ELA) لطفلم. أفضل نحو. ثم يختار أولياء األمور برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز

ما هي األنواع المختلفة من خدمات ELA؟
:DPS هنالك ثالثة أنواع رئيسية من البرامج التي يتم تقديمها في مدارس

ية الذين تكون لغتم األولى هي اإلسبانية. التدريس  ■ إن برامج التدريس االنتقالي باللغة األم (TNLI) هي برامج تستند على البحث لمتعلمي - اللغة اإلنجليز
ية بينما تصبح لغة التالميذ أكثر طالقة، بهدف مساعدة التالميذ أن  يادة التدريس باللغة اإلنجليز ية، مع ز في برامج TNLI يكون باللغتين اإلسبانية واإلنجليز

يتقنوا مهارات القراءة والكتابة في اللغتين. بالنسبة للتالميذ الذين تكون لغتم األولى ليست اإلسبانية والذين يلتحقون بمدارس TNLI سيتعلمون اللغة 
ية كلغة ثانية. اإلنجليز

ية، على يد  ■ ية الذين يتحدثون أي لغة. كل التدريس يكون باللغة اإلنجليز ية كلغة ثانية (ESL) لمتعلمي اللغة اإلنجليز من المقرر أن تكون برامج اللغة اإلنجليز
ية. اعتماًدا على عدد التالميذ الذين يتكلمون لغة معينة، قد توفر المدرسة ُمدرًسا  يًبا خاًصا من خالل العمل مع متعلمي اللغة اإلنجليز وا تدر

َّ
مدرسين تلق

خصوصًيا باللغة األصلية والذي يمكنه أن يوفر مساعدة إضافية. 

البرامج ثنائية اللغة في البرامج ثنائية اللغة، يتعلم الطالب لغتين اثنتين خالل تعليمم األساسي أو الثانوي بهدف إجادة الكتابة والقراءة والتحدث باللغتين.  ■
ية. بغض النظر عن البرنامج، يتلقى كل متعلمي  في الوقت الحالي، كل البرامج ثنائية اللغة في مدارس DPS يتم التدريس فيها باللغتين اإلسبانية واإلنجليز

ية (ELD) مما يمنح التالميذ اآلليات األساسية للتحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية. اللغة اإلنجليزية حصة يومية مخصصة لتنمية اللغة اإلنجليز

يد عما يقدمونه في برنامج ELA الخاص بم. يمكنك العثور على قائمة ببرامج ELA مرتبة حسب المدرسة على الموقع  اتصل بمدرستك المفضلة لمعرفة المز
.ela.dpsk12.org/ela-programs اإللكتروني
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مراكز التالميذ الجدد
إن مراكز التالميذ الجدد هي برامج خاصة للتالميذ الجدد في 
الواليات المتحدة والذين يحتاجون إلى دعم مهارات القراءة 
يحتاجون  والذين  ية  اإلنجليز وباللغة  األم  بلغتم  والكتابة 
إلى دعم إضافي ليتكيفوا مع نظام التعليم الجديد بسبب 
محدودية التعليم في بلدانم التي جاءوا منها. تقع مراكز 
 Isabella) التالميذ الجدد في مدرسة إيزابيال بيرد المجتمعية
بريدج  بليس  وأكاديمية   (Bird Community School
المتوسطة  يل  (Place Bridge Academy) ومدرسة مير
(Merrill Middle School) ومدرسة إبراهام لينكن الثانوية 
 Denver ومركز   (Abraham Lincoln High School)
 (DCIS at Montbello) مونتبيلو  في  الدولية  للدراسات 

(South High School) ومدرسة ساوث الثانوية

الخاص  المتعددة  اللغات  تعلم  إثبات  ختم 
DPS بمدارس

يعد ختم إتقان تعلم اللغات بمثاة مكافأة يحصل عليها 
الطالب الذين يستوفون متطلبات تخرجم من المدرسة 
أكثر  أو  لغتين  في  الكفاءة  وحققوا  ودرسوا  الثانوية، 
يد من المعلومات،  عند التخرج من المدرسة الثانوية. للمز

.ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy يارة يرجى ز
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 تلبية 
 احتياجات طفلك

يتبع

خدمات التعليم الخاص

studentequity.dpsk12.org/special-education :الويب
الهاتف: 720-423-3437

ما هي خدمات التعليم الخاص؟ 
توفر مدارس DPS خدمات تعليمية مخصصة لتلبية احتياجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. يصف برنامج 
التعليم الفردي (IEP) التدريس المصمم بصورة خاصة والذي سيتم تزويده للتالميذ. ويشتمل ذلك على 
التدريس من قبل مدرسين مدربين ومرخصين لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة وممارسين. قد يحصل التالميذ 
المحادثة/اللغة  في  اختصاصيين  عن   

ً
فضال العقلية،  الصحة  خدمات  ومقدمي  الممرضات  من  دعم  على 

والحركة.

من المؤهل؟
يتم تحديد األهلية من خالل عملية تقييم رسمية تستخدم معايير مرتبطة بإعاقات محددة. يتم خالل عملية التقييم هذه 

تزويد العوائل بالمعلومات المتعلقة بأهلية أطفالم في الحصول على الخدمات والخيارات المتاحة لتلك الخدمات.

أين تتوفر خدمات التعليم الخاص؟
لتلبية االحتياجات  الخدمات  العامة، مجموعة مستمرة من  المستقلة  المدارس  توفر كل مدارس DPS، بما في ذلك 

الفريدة للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

كيف يمكنني الحصول على خدمات التعليم الخاص؟
أهلية  تقييم  عملية  العوائل في  تشارك  ذلك،   من 

ً
بدال مباشر.  بشكل  الخاص  التعليم  التالميذ في خدمات  يسجل  ال 

التقييم  عملية  من   DPS مدارس  تنتهي  أن  بعد  األطفال  عليها  سيحصل  التي  بالخدمات  تبليغم  ويتم  أطفالم 
 للحصول على خدمات التعليم الخاص، فاتصل بمدرستك المفضلة 

ً
الرسمية. إذا كنت تظن أن طفلك قد يكون مؤهال

لالستعالم عن إجراء التقييم لطفلك.
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Elementary School
Escuela primaria

ECE to 8th-Grade School
Escuela de ECE a 8.° grado

Middle School
Escuela secundaria

K to 12th-Grade School
Escuela de kindergarten a 12.° grado

ECE School
Escuela de ECE

6th- to 12th-Grade School
Escuela de 6.° a 12.° grado

High School
Escuela preparatoria

Shared Campus
Campus compartido

Key Leyenda

Grades are listed for shared campuses and schools that do not follow standard grade 
configurations.

Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no ofrecen una 
configuración de grados estándar. 
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Denver School 
of the Arts

DLS at Whiteman (K-3)

DSST: Conservatory Green MS (6-8)
High Tech Elementary (ECE-5)

DSST: Conservatory 
Green HS (9-10)

Monarch Montessori (K-5)

High Tech
Early College Farrell B. Howell

Marie L. 
Greenwood (K-8)

(1-5)

(10-12)

KIPP NE Leadership (9-12)

Dr. MLK, Jr.

Florida Pitt-Waller

Highline Academy NE

DSST: Noel MS (6) 

DCIS Montbello (6-12)
Noel Arts (6-12)

KIPP Northeast ES (ECE-4)
KIPP Northeast MS (5-8)

Sandra Todd-Williams

Vista Academy (6-12)

Inspire (K-3)

Westerly Creek

G H I J K

 ECE مدرسة     Ó

■     المدرسة االبتدائية
      مدارس المراحل من تعليم األطفال 

المبكر (ECE) إلى الصف 8

●     المدرسة المتوسطة

●      مدرسة للمراحل من رياض األطفال 
إلى الصف 12

Õ     مدرسة للصفوف من 6 إلى 12

�     مدرسة ثانوية

     مبنى مشترك

إن الصفوف المدرجة هي للمباني المشتركة والمدارس التي ال تتبع ترتيب الصفوف القياسي

خريطة المنطقة 
التعليمية 2019-2018 

مفتاح الخريطة

(THE CUBE) مدرسة ذا كيوب
الشمال الشرقي األدنى

يكية الهندية أكاديمية DENVER األمر
الجنوب الغربي

ستفتح المدارس التالية في السنة الدراسية 2020-2019:
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DPSDPS األساسية المشتركة في مدارس األساسية المشتركة في مدارس الققيمالقيم

ً
أوال
ً

التالميذ
النزاهة

المساوة
التعاون

المساءلة
المرح
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الشمال الشرقي األقصى
(Academy 360) 360 أكاديمية

 مركز Denver للدراسات الدولية في فورد 
(DCIS at Ford)

 أكاديمية إسكالينتي بيجز 
(Escalante-Biggs Academy)

(Farrell B. Howell) مدرسة فاريل ب. هويل
(Florida Pitt Waller) يدا بيت والر فلور

Green Valley
 أكاديمية هايالين نورث أيست  

(Highline Academy Northeast)

(John H. Amesse) جون ج. أميسيه
 برنامج المعرفة قوة KIPP في مدرسة 

نورث إيست االبتدائية
(Lena Archuleta) لينا أرتشوليتا

 أكاديمية ماري إل. جرين وود 
(Marie L. Greenwood Academy)

(Marrama) ماراما
(Maxwell) ماكسويل

(McGlone Academy) أكاديمية مكغلون
 مونارك مونتيسوري 

(Monarch Montessori)
(Oakland) أوكالند

(Omar D. Blair) عمر د. بلير
 أكاديمية ساندرا تود-ويليامز 

(Sandra Todd-Williams Academy)
(SOAR) سور
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(ACADEMY 360) 360 أكاديمية
أكاديمية 360 (Academy 360) هي مدرسة ابتدائية تركز على الطفل ككل وهي مكرسة عملها لتطوير عقول 
وأجسام وشخصيات التالميذ ليستمتع كل منم بحياة صحية ُمرضية في المدرسة وفي الكلية وفي حياتم بعد 
ذلك. تتطلع أكاديمية 360 لتلبية االحتياجات المختلفة لكل تلميذ – بدًءا من الموهوبين والمتفوقين إلى التالميذ الذين 

يتعلمون اإلنجليزية كلغة ثانية والتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة – بحيث يدرك كل واحد قدراته الفريدة. 

البرامج:
ياض األطفال  •  التربية البدنية PE  •  النادي األكاديمي أو  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اللغة اإلنجليز

المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(DCIS AT FORD) للدراسات الدولية في فورد DENVER مركز
مركز Denver للدراسات الدولية في فورد (DCIS at Ford) هو مدرسة خضراء في مونتبيلو حصلت مؤخًرا على 
تبرهن على  التي  المدارس  تكرم  التعليم في والية كولورادو والتي  التفوق في كولورادو من وزارة  جائزة مراكز 
 (DCIS at Ford) الدولية في فورد للدراسات   Denver المتعلمون في مركز يخرج  النمو.  تحقيق أعلى معدالت 
في أربعة رحالت ميدانية مجانية كل عام إلى أماكن في أرجاء Denver للتعلم واالستكشاف. من خالل قضاء 120 
دقيقة في تعليم يومي لمهارات القراءة والكتابة في مجموعات صغيرة واستخدام تقنية التعلم المباشر من 
الصف الثاني إلى الخامس ووجود معلم ومساعد معلم في كل فصل دراسي بداية من ECE إلى الصف الثاني، 

يحصل المتعلمون على التعليم المستهدف الذي يساعدهم على النمو كمتعلمين. 

البرامج:
ياض األطفال  •    ياض األطفال  •  اإلسبانية لر ية لر اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •   اإلنجليزية ECE-3•  اإلنجليز

  •  PE المدارس الدولية المتخصصة  •  الموسيقى  •  التربية البدنية  •  ECE-3 اكتساب اللغة اإلنجليزية 
التكنولوجيا •  نادي الفنون أو الموسيقى  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Eric Brucz :مدير المدرسة 

303-574-1360
academy-360.org

12000 E. 47th Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 225

Ginger Conroy :مدير المدرسة 

720-424-7300
dcisatford.dpsk12.org
14500 Maxwell Place 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 470
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 61.9% تلبي التوقعات

النمو> 65.7% تلبي التوقعات



(ESCALANTE�BIGGS ACADEMY) أكاديمية إسكالينتي بيجز
أكاديمية إسكالينتي بيجز (Escalante-Biggs Academy)  هي إحدى مدارس DPS المصممة لتزويد تالميذ مرحلة 
األكاديمية. فكل من  النجاح في دراستم  لتحقيق  بأقوى أساس ممكن  ياض األطفال  المدرسي ور التعليم قبل 
مدير المدرسة والمدرسين وطاقم العاملين في مدرستنا خبراء في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ويكرسون 
جودهم لمساعدة كل طفل على اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجها للنجاح في المرحلة االبتدائية وما 

ياض األطفال للمدارس التابعة لنا. بعدها. توفر أكاديمية إسكالينتي بيجز التعليم من مرحلة تعليم األطفال المبكر - ر

البرامج:
ياض األطفال  •     اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

ECE التربية البدنية  •   برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(FARRELL B. HOWELL) مدرسة فاريل ب. هويل
تقدم مدرسة فارل ب. هاول (Farrell B. Howell) تعليًما رفيع المستوى، وتعليم الفنون المدمجة مع التركيز 
على تنمية الطفل ككل. يستفيد التالميذ من منج أساسي يتسم بالتحدي مدمج بموسيقى غنائية وموسيقى 

اآلالت، والفنون المرئية واإلعالمية، والتربية البدنية، والتكنولوجيا.

البرامج:
ياض األطفال  •  المدارس  ياض األطفال  •  اإلسبانية لر ية لر االنجليزية ECE-4  •   اإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليز
المتخصصة في الفنون  •  الفنون الجميلة •  التربية البدنية "PE"  •  برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

ياضيات (STEM)  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  •   والر
البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Eric Love :مدير المدرسة 

720-424-4620
eba.dpsk12.org

.Crown Blvd 5300 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
ياض األطفال إلى ر

العدد المقدر للتسجيل: 380

Rachel Massey :مدير المدرسة 

720-424-2740
howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Drive

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
 للمدارس المتوسطة للصفوف 8-6 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 800
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 80.3% تتجاوز التوقعات

النمو> 47.7% تقترب من التوقعات



(FLORIDA PITT WALLER) فلوريدا بيت والر
يدا بيت والر تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة. إننا نؤمن بأن كل التالميذ يستطيعون تحقيق النجاح،  توفر مدرسة فلور
ين. هدفنا هو التحسين المستمر  لذا فنحن ملتزمون بتقديم وإعداد أفضل العقول وأنبغها للقرن الحادي والعشر
وبعيد المدى لمستوى التالميذ، وكادر الموظفين وأولياء األمور من خالل الفم المشترك لفكرة النجاح األكاديمي 

الذي يمكن تحقيقه.

البرامج:
ياض األطفال  •    اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
AVID  •  الموسيقى• التربية البدنية PE  •  التكنولوجيا  •  الفنون المرئية  •  STEM  •  نادي الفنون أو 

الموسيقى  •  الحولية السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kayla Grayson :مدير المدرسة 

720-424-2840
waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place 

مناطق التسجيل للمدرسة المتوسطة في 
 Tower الشمال الشرقي األقصى ومدرسة

 االبتدائية 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 860

Blake Hammond :مدير المدرسة 

720-424-6710
greenvalley.dpsk12.org

4100 Jericho St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 700
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GREEN VALLEY
المثل في كونم مسؤولون عن  ليضرب بم  المتنوعين  االبتدائية جميع تالميذنا   Green Valley تقوي مدرسة
سلوكم والعمل سوًيا لتحقي النجاح األكاديمي واالجتماعي. يركز منهجنا على تنمية تالميذنا إلعدادهم لاللتحاق 
بالكلية، هذا يعني أنه على جميع التالميذ إظهار الكفاءة المطلوبة في المستوى الصفي في كل مادة. إن بيئتنا 

التعليمية التعاونية واآلمنة تدعم وتحترم وتشكر وتشجع كل فرد على تحقيق النجاح. 

البرامج:
ياض األطفال  •    اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

 الفرق الغنائية •  الموسيقى• التربية البدنية PE  •  الفنون المرئية  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
 Cross-Categorical الحولية السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية•  برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 56.4% تلبي التوقعات

النمو> 60.4% تلبي التوقعات



Guerin Gray :مدير المدرسة 

720-485-5172
highlineacademy.org

19451 E. Maxwell Place 

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل
 لمدارس Tower االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 467
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 أكاديمية هايالين نورث أيست  
(HIGHLINE ACADEMY NORTHEAST)

مخصًصا  منهًجا  وتقدم  دراسية،  رسوم  بدون  عامة  مستقلة  مدرسة  هي  أيست  نورث  الين  هاي  أكاديمية  إن 
في العلوم اإلنسانية يركز على التميز األكاديمي والشخصي والمدني. نتميز بفصول دراسية ذات أعداد صغيرة، 
الشخصية  ونمو  األكاديمي  النجاح  بين  يجمع  مجتمع  فنحن  العالم.  أرجاء  مختلف  من  أكفاء  وتالميذ  ومدرسين 
والمسؤولية المدنية. لدى كل من المبنى الشمال الشرقي والجنوب الشرقي تاريخ في األداء األكاديمي القوي.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  التربية البدنية PE  •  اإلسبانية •   ية لر  اإلنجليزية ECE-4 •  اإلنجليز

 الفنون المرئية  •   النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

(JOHN H. AMESSE) جون ج. أميسيه
تتمثل رسالة John H. Amesse’s في أن نضمن سوًيا أن كل المتعلمين يحققون التفوق في المواد األكاديمية 
والفنون مع تمكين األطفال والعائالت والعاملين في مجتمع مونتبيلو  في الوقت نفسه كصانعي تغيير يتسمون 
بالتنوع والعدالة. بصفتنا مدرسة Montbello Children’s Network تتمثل رؤيتنا في أن نمكن موظفينا وطالبنا 
وعائالتنا في مواجهة عدم المساواة في نظامنا التعليمي مما يتيح لنا سد ثغرات الفرص وتقوية مجتمع مونتبيلو.

البرامج: 
ياض األطفال  •    اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

التربية البدنية PE •  STEM  •  القيادة الطالبية     

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Angelina Walker  :مدير المدرسة

720-424-9988
johnamesse.dpsk12.org

 5440 Scranton St.

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة:  من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 470

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 58.7% تلبي التوقعات

النمو> 35.8% تقترب من التوقعات



Lindsey Lorehn :مدير المدرسة 

720-452-2551
kippcolorado.org
4635 Walden St.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل
 لمدارس Gateway االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 4

العدد المقدر للتسجيل: 400

مدرسة KIPP NORTHEAST المتوسطة
يد من المعلومات عن المدارس  تبدأ مدرسة KIPP Northeast المتوسطة في الصف الخامس. تعرف على المز

المتوسطة والثانوية في دليل تسجيل المدارس العظيمة.
!
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برنامج المعرفة قوة KIPP في مدرسة نورث إيست االبتدائية
رسوم  بدون  عامة  مستقلة  ابتدائية  مدرسة  وهي  االبتدائية   KIPP Northeast Elementary مدرسة  تعد 
 KIPP مدرسية جزًءا من برنامج المعرفة قوة، وهي بمثابة شبكة مستقلة عامة ذات أداء عال. تقوم مدرسة
نورث إيست االبتدائية بتدريس المهارات األكاديمية وتشجع على نمو الشخصية ومنح التالميذ القوة كي يستمروا 
في رحلتم إلى الكلية. يشترك تالميذنا في منج صارم وممتع تمهيًدا للكلية ويحصلون على تعليمات مخصصة 

من خالل مجموعات صغيرة والتقنية بقيادة المدرس. 

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم الشخصي  •  PE  •  اإلسبانية  •  الموسيقى  •   ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

التراث اإلسباني  •  موارد المجتمع  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 56.5% تلبي التوقعات



31

(MARIE L. GREENWOOD ACADEMY) أكاديمية ماري إل. جرين وود
التعليم األكاديمي  لتقديم  إل. جرين وود (Marie L. Greenwood Academy) جودها  أكاديمية ماري  تكرس 
المكثف على  التركيز  النجاح. نقدم منهًجا دراسًيا قائًما على معايير مع  بالتحدي ومستوى عاٍل من  الذي يتسم 
ياضيات، كما نكرس جودنا لسد الفجوة في التحصيل األكاديمي. يعد برنامجنا للمرحلة  القراءة والكتابة والعلوم والر

.DPS المتوسطة من أفضل البرامج المقدمة في مدارس

البرامج:
AVID  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  

الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(LENA ARCHULETA) لينا أرتشوليتا

في مدرسة لينا أرتشوليتا االبتدائية (Archuleta Elementary)، نحن مجتمع ملتزم بالنجاح للجميع من خالل العمل 
جميع  لدى  أن  العلم  تلميذ، مع  لكل  الفريدة  والمواهب  المهارات  كادر موظفينا  يصقل  واإللهام.  والحب  الجاد 
برامج مبتكرة مثل  المهنية من خالل  للكلية والحياة  أرتشوليتا على االستعداد   ذكية. تؤكد مدرسة 

ً
تالميذنا عقوال

المبكر للحصول على  بيجز (Escalante-Biggs) بخصوص تعليم األطفال  اتصل بمدرسة إسكالينت   .AVID و OWL
معلومات عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
  •  PE  •  الفنون الجميلة  •  الموهوبون والمتفوقون للغاية  •  AVID  •  المدارس المتخصصة في الفنون

برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Yolanda Ortega :مدير المدرسة 

720-424-9888
lenaarchuleta.dpsk12.org

16000 E. Maxwell Place 

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
والمتفوقين للغاية

 منطقة التسجيل لمدارس Gateway االبتدائية
(Escalante-Biggs ياض األطفال في  (ECE-ر

الصفوف المتوفرة: 1 إلى 5
العدد المقدر للتسجيل: 504

Rachel Payne :مدير المدرسة 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court 

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
 للمدارس المتوسطة للصفوف 8-6

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 626

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 67.2% تلبي التوقعات

النمو> 68.7% تلبي التوقعات
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(MAXWELL) ماكسويل
كان لـ جيسي وايلي ماكسويل (Jessie Whaley Maxwell)، نفس االسم الذي تحمله مدرستنا، اعتقاد راسخ بأنه 
يجب توفير فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة لكل تلميذ. نلتزم في مدرسة ماكسويل االبتدائية بضمان تحقيق 
تالميذنا لالمتياز. إننا، بالشراكة مع أولياء األمور ومجتمعنا، نقوم بتنمية استقاللية تالميذنا والتفكير النقدي والحب 

المستمر للتعلم.

البرامج:
ياض األطفال  •  المدارس  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المتخصصة في الفنون  •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  
نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
  

 Nivan Khosravi :مدير المدرسة 

720-424-5740
maxwell.dpsk12.org

14390 E. Bolling Drive 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 575

(MARRAMA) ماراما
تبني مدرسة ماراما (Marrama) أسلوبها التعليمي على معايير أكاديمية صارمة واستراتيجيات تعليمية معتمدة 
على األبحاث وتستهدف مواطن القوة لدى كل تلميذ. إننا نعزز منهجنا من خالل التعليم العملي، والعروض التي 
م تجربة التعلم لدى التلميذ. نقوم بدمج الفن  يقدمها التالميذ، والرحالت الميدانية، واالجتماعات المدرسية التي تقيِّ

مع العلوم لدعم المنج الحالي وتقوية التعليم ودعم كل أنماط التعليم للتالميذ.

البرامج:
ياض األطفال   •  الفرق الموسيقية  •  الموسيقى  •  األوركيسترا  •   ية لر  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز
PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو 

الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  البرنامج المتعدد المكثف الشديد المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Merida Fraguada :مدير المدرسة 

720-424-5820
marrama.dpsk12.org

19100 E. 40th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 520

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 73.1% تلبي التوقعات

النمو> 50.7% تلبي التوقعات
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(MONARCH MONTESSORI) مونارك مونتيسوري
مهمة مدرسة مونارك مونتيسوري (Monarch Montessori)  هي إعداد كافة التالميذ للتفوق في المدرسة 
مونتيسوري.  يا  مار الدكتورة  عمل  على  يعتمد  مميز  أكاديمي  برنامج  توفير  في  هدفها  ويتمثل  الحياة.  وفي 
ستدعم هذه الطريقة تالميذنا حتى يمكنم أن يصبحوا "المتعلمون المشاركون في هذا اليوم" و"قادة الغد." 
ية أثناء  يتيح اليوم المطّول والعام الدراسي المطّول الوقت الالزم للدروس الخاصة باإلضافة إلى الدروس االختيار

اليوم الدراسي العادي. يتم الجمع بين الصرامة والتوقعات العالية مع الحماسة والفائدة الفردية.

البرامج:
ياض األطفال   •  المنتسوري•  PE  •  الموسيقى  ية لر اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Ann Massengill :مدير المدرسة 

303-712-2001
monarchm.com
4895 Peoria St. 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 225

(MCGLONE ACADEMY) أكاديمية مكغلون
أكاديمية ماكغلون (McGlone Academy)، مدرسة Montbello Children’s Network، تقدم خدماتها التعليمية 
لعوائل الحي من مختلف الخلفيات الثقافية، واالقتصادية، واللغوية. نحن مدرسة معنية باالبتكار، مدرسة لألسرة تركز 
نبني في نفس الوقت  بينما  المواد األكاديمية والفنون،  الذين يحققون مردود ممتاز في كل من  على األطفال 

مهارات القرن الحادي والعشرون.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على 
األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sara Gips Goodall :مدير المدرسة 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd. 

مدرسة معنية باالبتكار

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
 للمدارس المتوسطة للصفوف 8-6

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 832

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 32.1% ال تلبي التوقعات

النمو> 39.9% تقترب من التوقعات
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(OMAR D. BLAIR) عمر د. بلير
نؤمن بأن كل متعلم يستحق أن يحصل على تعليم ذي جودة. إن رؤيتنا هي لتعليم وتقوية طالبي العلم  ليكونوا 
ين للكلية والحياة المهنية، فمن األساسي أن نركز على  يد أن يكون طالبو العلم جاهز ين للنجاح المستمر. نحن نر جاهز
األساسية  القيم  قبل  من  شكله  مدرستنا  مجتمع  اتخذ  البيانات.  على  والمستند  للتكيف  والقابل  الصارم  التدريس 
المسؤولية  وتحمل  واالحترام  واألمل  والعاطفة  والشجاعة  والعدل  الحكمة  هي:  والتي  بنا  الخاصة  المشتركة 

والنزاهة.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي  ية لر اإلنجليز
الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kristen Lee :مدير المدرسة 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St. 

مدرسة مستقلة عامة

مناطق التسجيل للمدرسة المتوسطة في 
 Tower الشمال الشرقي األقصى ومدرسة

 االبتدائية

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 785

(OAKLAND) أوكالند
إننا نعتقد أن استراتيجياتنا وممارساتنا التعليمية المبتكرة ستؤثر بشكل كبير على نجاح كل تلميذ في مدرستنا. ينضم 
إلى بيئتنا اآلمنة المحفزة والمحترمة تالميذ جدد كل يوم. يتعلم التالميذ توصيل تفكيرهم المبتكر والنقدي بفعالية 

لتطبيق التعلم على الحياة اليومية.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

التعليم على أساس المشروع  •  برنامج التوحد المكثف المتعدد المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Lisa Mahannah :مدير المدرسة 

720-424-5070
oaklandelementary.dpsk12.org

4580 Dearborn St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 325

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 52.4% تلبي التوقعات

النمو> 68% تلبي التوقعات



(SOAR) سور
سور (SOAR) هي مدرسة مستقلة عامة ملتزمة بتقديم فرص تعليم ال نظير لها للتالميذ في الشمال الشرقي 
األقصى من Denver. تقدم مدرسة SOAR طريقة إبداعية شمولية للتعليم حيث تشتمل على التعليم األكاديمي 
الفعال باالقتران مع فصول دراسية نشطة. يعمل نموذجنا على إثارة روح التحدي في أنفس الطالب لتجربة التفكير 
يادة اإلنجاز والمشاركة في  الناقد والقيام بأدوار فعالة في فصولم الدراسية ومجتمعاتم. أدى ذلك إلى ز

المدرسة.

البرامج:
ياض األطفال   •  الفنون الجميلة  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  الدراما  •  التعليم  ية لر اإلنجليز

االستكشافي   •  التكنولوجيا •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة 
المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  موارد المجتمع  •  المراكز الصحية داخل المدارس 

Denver التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Laurie Godwin :مدير المدرسة 

5100-287-720
soardenver.org

Telluride St., Building 4 4800 

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل
 لمدارس Gateway االبتدائية

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 450

 أكاديمية ساندرا تود-ويليامز 
(SANDRA TODD�WILLIAMS ACADEMY)

في أكاديمية ساندرا تود-ويليامز (Sandra Todd-Williams Academy)، نسعى جاهدين لنلم المتعلمين مدى 
توفير  العمل. مهمتنا هي  وفريق  والعوائل  التالميذ  من  مجتمعنا  والصحة في  بالسعادة  يتسمون  الذين  الحياة 
ياض األطفال. نقوم بذلك من خالل التعاون  ين اجتماعًيا وعاطفًيا وأكاديمًيا لر أساس للتالميذ للتأكد من أنم جاهز
يز اللعب المتعمد المناسب تنموًيا؛ والحفاظ على بيئة تربوية  مع العوائل والمجتمع؛ خلق بيئة آمنة ومهتمة؛ وتعز

التي تكون مرحة وصارمة ومخصصة.

البرامج:
اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  برنامج التوحد المستند على المركز (تعليم 

األطفال المبكر)

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Leslie Harvey :مدير المدرسة 

720-424-8240
toddwilliams.dpsk12.org

4909 Cathay St. 

الصفوف المتوفرة:  تعليم األطفال المبكر
العدد المقدر للتسجيل: 130

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 59.2% تلبي التوقعات

النمو> 83.3% تتجاوز التوقعات



الشمال الشرقي األدنى
(Ashley) آشلي

 أكاديمية كول لآلداب والعلوم 
(Cole Arts and Science Academy)

(Columbine) كولمباين
 Gilpin للغات - مبنى Denver مدرسة

Campus
(Dora Moore) دورا مور

مدرسة مركز مدينة Denver للتعليم 
 االستكشافي 

 (Downtown Denver Expeditionary
School)

 أكاديمية جاردن بليس 
(Garden Place Academy)

(Hallett Academy) أكاديمية هاليت
(High Tech) هاي تك

(Inspire) أنسباير
األكاديمية الدولية لمدينة Denver في 

ينغتون هار
 مدرسة إيزابيال بيرد المجتمعية 

(Isabella Bird Community School)
 مدرسة مونتكلير للدراسات األكاديمية واإلثراء 

 (Montclair School of Academics and
Enrichment)

 Denver مدرسة أوديسي في 
(Odyssey School of Denver)

(Palmer) بالمر
(Park Hill) بارك هيل

(Polaris) بوالريس
(REACH) ريتش
(Smith) سميث

(Stedman) ستيدمان
(Swansea) سوان سي
 مدرسة سويجرت الدولية 

(Swigert International School)
(Teller) تيلر

 يونيفيرستي التحضيرية — شارع أراباهو 
(University Prep — Arapahoe Street.)

ية - شارع ستيل   يونيفيرستي التحضير
(University Prep — Steele Street)

(Westerly Creek) ويسترلي كريك
(Whittier) مدرسة وايتير

 William (Bill)) ويليام (بيل) روبرتس
(Roberts

(Wyatt Academy) أكاديمية وايت
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 أكاديمية كول لآلداب والعلوم 
(COLE ARTS AND SCIENCE ACADEMY)

يقدم مدرسونا الموهوبون في أكاديمية كول للفنون والعلوم (Cole Arts and Science Academy) التعليم 
الذي يركز على الفنون والعلوم مع االنتباه على نجاح التلميذ األكاديمي والنمو والتوقعات العالية. نعمل بدون 
ملل من أجل تالميذنا - وهذا واضح. هنالك مؤشرات عديدة تثبت أن استراتيجيتنا تكون فّعالة وأن نجاح التالميذ يزداد. 

يارتنا! تفضل بز

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
الموسيقى  •  PE  •  التكنولوجيا  •  الفنون المرئية  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
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(ASHLEY) آشلي
تزود مدرسة آشلي االبتدائية (Ashley Elementary School) كافة التالميذ بتعليم صارم للعلوم اإلنسانية بينما 
وتحقيق  أهدافم  إلى  للوصول  للتالميذ  الالزم  الشيء  وهو  شخصيتم  يز  وتعز بأنفسم  ثقتم  يز  بتعز نقوم 
ين. باعتبارها مدرسة توفر جهاز iPad لكل تلميذ، فلدى كل طالبي العلم بها جهاز  النجاح في القرن الحادي والعشر
iPad والذي يتم استخدامه على مدار اليوم الدراسي. ومن خالل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة وبرنامج 

.DPS أكاديمي صارم، تعتبر مدرسة آشلي بمثابة اختيار ممتاز لمدرسة ابتدائية ضمن مدارس

البرامج:
ياض األطفال  •  المدارس  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المتخصصة في الفنون  •  الفنون الجميلة  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي 
الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Zachary Rahn :مدير المدرسة 

720-424-9748
ashley.dpsk12.org
1914 Syracuse St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 390

Kia Abdool :مدير المدرسة 

720-423-9120
cole.dpsk12.org

3240 Humboldt St. 

مدرسة معنية باالبتكار

 Greater منطقة تسجيل االلتحاق بمدرسة
 Five Points االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 480

 المواصالت: 
 مسارات الحافلة

االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 45.6% تقترب من التوقعات

النمو> 53.7% تلبي التوقعات



(COLUMBINE) كولمباين
عالية  توقعات  مدرسونا  يضع  يوم.  كل  والحزم  الفرح  بين  نوازن  نحن  طالبنا!  تحب  االبتدائية   Columbine مدرسة 
فيما يتعلق بالنمو األكاديمي واالجتماعي للتالميذ ويضمنون توفير تعليم قائم على المعايير يلبي احتياجات التلميذ 
الفردية. تتمثل رؤيتنا في تزويد تالميذنا ببيئة آمنة ومشجعة تنمي تحمل المسؤولية والنزاهة الشخصية واالحترام 

والرغبة في أن يصبح التلميذ متعلًما مدى الحياة.

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم المختلط  •   اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

التعليم االستكشافي •  الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي 
الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  البرنامج المتعدد المكثف الشديد المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

GILPIN CAMPUS للغات - مبنى DENVER مدرسة
ين  تصور أن طفلك يشارك بسعادة من خالل تالوة قصة إلى صديق بحركة وحماس والتحدث بسالسة بلغة الماندر
ية العالمية ويتحدث مع  الصينية أو اإلسبانية. اآلن تصور أن طفلك قد نمى، مركًزا على مهنة مثيرة في األعمال التجار
ين أو اإلسبانية. في مدرسة Denver Language للغات،  زبون ويساعد في إنهاء أتفاق عالمي هام بلغة الماندر
ف تقدمي. يتطلب اختبار تقييم اللغة 

ّ
ين الصينية أو اللغة اإلسبانية من خالل برنامج لغة مكث يتعلم التالميذ لغة الماندر

لتسجيل التالميذ الجدد في المراحل الصفية من الصف الثاني وأكثر.

البرامج:
ياض األطفال  •  الفرق الغنائية  •  الفنون الجميلة  •  المدارس الدولية المتخصصة  •   اإلنجليزية واإلسبانية لر

يان•  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو  الدراسة المكثفة للغة  •  لغة الماندر
المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة 

المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jason Krause :مدير المدرسة 

720-424-8510
columbine.dpsk12.org

2540 E. 29th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 260

Kathy Benzel :المدير التنفيذي

مبنى جيبلين (8-4):
 303-777-0544, 2949 California St.

Whiteman Campus (K-3):
  303-557-0852, 451 Newport St. 

 (تتوافر حافلة مكوكية  
للتنقل بين المباني)

denverlanguageschool.org

مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 803
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 60.9% تلبي التوقعات

النمو> 71.2% تلبي التوقعات



 مدرسة مركز مدينة DENVER للتعليم االستكشافي 
(DOWNTOWN DENVER EXPEDITIONARY SCHOOL)

تعد DDES مدرسة معتمدة وطنًيا في التعلم االستكشافي وتم منحها هذا التميز بناء على مجموعة كبيرة من 
األدلة التي تثبت أنها تتفوق على معايير EL التعليمية المتعلقة بإنجاز الطالب والتي تقيس ثالثة أبعاد هي: األداء 
يع العملية  األكاديمي والعمل فائق الجودة والشخصية اإليجابية. تم تصميم مناهجنا الدراسية على أساس المشار
القائمة على الرحالت االستكشافية التفاعلية التي تلم التطلع، وتعزز التعليم الفّعال، وتشجيع العمل بروح الفريق، 

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم االستكشافي •  PE  •  الفنون المرئية  •  التعليم الخدمي  •  الخدمة  ية لر اإلنجليز

المجتمعية  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
Meghan MacDonald 

720-424-2350
ddeschools.org

1860 Lincoln Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 407

(DORA MOORE) دورا مور
بيئة غنية حيث  الثامن هي  الصف  إلى  المبكر  األطفال  تعليم  للصفوف من   (Dora Moore) إن مدرسة دورا مور 
الغنائية وموسيقى اآلالت  المرئية والموسيقى  الشخصية والفنون  النجاح  ندرس عوامل  نحن  الطفل ككل.  ندعم 
ياض األطفال  ياضيات (STEM) للصفوف من ر والتربية البدنية والرقص وبرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والر

إلى الصف الثامن.

البرامج:
ياض األطفال   •  الفنون الجميلة  •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •   ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الفنون المرئية  •  STEM  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة 
الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Karen Barker :مدير المدرسة 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org

846 Corona St. 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 345
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 40.7% تقترب من التوقعات

النمو> 67.5% تلبي التوقعات
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(GARDEN PLACE ACADEMY) أكاديمية جاردن بليس
تقدم أكاديمية جاردن بليس (Garden Place Academy) كل من المنتسوري والتعليم االنتقالي التقليدي باللغة 
األم. نحن ملتزمون بتزويد جميع التالميذ بتجربة أكاديمية صارمة مدعومة ببرنامج فنون متوازن يشتمل على فنون 
مرئية وصوتية وبدنية وفنون العزف على اآلالت. باعتبارنا مدرسة مجتمعية، فأجيال من تالميذنا وعوائلم ملتزمون 

بتفوق مدرستم. 

البرامج:
  •  AVID  •  ياض األطفال اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المنتسوري•  األوركسترا  •  PE  •  الفنون المرئية  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول 
العرقية أو الثقافات  •  الحوليات السنوية أو الجرائد •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Andrea Renteria :مدير المدرسة 

720-424-7220
gardenplace.dpsk12.org

4425 Lincoln St. 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف السادس

العدد المقدر للتسجيل: 375

(HALLETT ACADEMY) أكاديمية هاليت
تكون   ،(Hallett) وإيجابية وشاملة. في مدرسة هاليت  آمنة  تعليمية  بيئة  بتوفير  التزمت  نحن مدرسة مجتمعية 
العالقات ذات قيمة ويكون التعليم تفاعلي وصارم ومتصل باهتمامات التالميذ. يعزز البالغين الشعور باالنتماء وخلق 
ثقافة فصل دراسي إيجابية. يكون التالميذ آمنين عاطفًيا من ناحية الخوض في المخاطر، لتحدي أنفسم وليقبلوا 

تحدي زمالئم.

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال   •  الموسيقى ية لر  اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  موارد المجتمع  •  برنامج التوحد 

ECE المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)  •  برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Dominique Jefferson :مدير المدرسة 

720-424-6070
hallett.dpsk12.org
2950 Jasmine St. 

 مدرسة متخصصة 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 250

 المواصالت: 
Success Express خدمة المواصالت

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 60.5% تلبي التوقعات

النمو> 47.1% تقترب من التوقعات
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(INSPIRE) إنسباير
تعزز مدرسة إنسباير (Inspire) االبتدائية شغف ومواهب أنماط التعلم لدى األطفال إلنشاء تعليم ينمي الطفل 
ككل. تحث مدرسة إنسباير التالميذ على المشاركة في التعليم متعدد التخصصات الذي يدرسم ليفكروا تفكيًرا نقدًيا 
ا مع المجتمع 

ً
يك ويحللوا ويركّبوا ويقيموا ويخلقوا الحلول ويفسروا النتائج. برنامج يتمحور حول التلميذ الذي يكون شر

يشارك  واالستكشاف.  االستطالع  حب  إلى  تدعو  التي  الوقت  من  ممتدة  فترات  أنسباير  مدرسة  توفر  المحلي، 
التربويون واألطفال في عملية تفكير تصميمي - إبداعي تساعدهم في تصميم حلول هادفة لحل المشكالت.

البرامج:
DPS برامج ما بعد المدرسة في مدارس :Discovery Link برنامج  •  STEM  •   ياض األطفال ية لر اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(HIGH TECH) هاي تك
إن مدرسة هاي تك (High Tech) االبتدائية ملتزمة بالتجربة األكاديمية التقليدية الصارمة والتي تؤكد بأن التعليم 
عملية تفاعلية وتركز على االحتياجات الشخصية لتالميذنا للتأكد من نجاح كل التالميذ. سيكون التالميذ منغمسين في 

العملية التعليمية من خالل االستكشاف المدعوم بالتكنولوجيا، والنقاش، والتفكير.

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم المختلط •  الموهوبون  ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز
والمتفوقون  •  الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •  PE •  التعليم على أساس المشروع  •  اإلسبانية  •  

النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو 
  ECE برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في  •  Cross-Categorical الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Marisol Enriquez مدير المدرسة: دكتور 

720-424-4850
inspire.dpsk12.org
5677 N. Galena St. 

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل
 لمدارس ستيبلتون االبتدائية

ياض األطفال إلى الصف 4  الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 280

Amy Gile :مدير المدرسة 

720-424-2100
hightechelementary.dpsk12.org

8499 E. Stoll Place 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل
 لمدارس ستيبلتون االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 570

 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز
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التقييم الكلي > معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 66.6% تلبي التوقعات

النمو> 64.2% تلبي التوقعات



األكاديمية الدولية لمدينة DENVER في هارينغتون
 INTERNATIONAL ACADEMY) الذاتي المصير  ير  تقر إلى مجتمع تعليمي آمن وإبداعي ويعزز  بالسعي  تفانينا 
OF DENVER AT HARRINGTON) والتعاون وصوت التالميذ بينما نحتفل بتنوعنا وموهبتنا الفريدة وإنجازاتنا. نحن 
ين والمتوقدين والرحماء الذين يكون تفكيرهم دولًيا. نوفر خبرات تعليمية صارمة تستند  نرعى التالميذ الذين المستفسر

على االستفسار مدعومة من قبل حاسوب Chromebook لكل شخص.

البرامج:
يا الدولية  •   ياض األطفال  •  البكالور اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

PE  •  الفنون الجميلة  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  القيادة الطالبية  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Karin Johnson :مدير المدرسة 

720-424-6420
harrington.dpsk12.org

 2401 E. 37th Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 290

 مدرسة إيزابيال بيرد المجتمعية 
(ISABELLA BIRD COMMUNITY SCHOOL)

ية والتي تضمن سعادتم،  مهمتنا هي تجهيز متعلمينا المتنوعين بتجربة تعليمية نشيطة، وحنونة، وفكرية وتحفيز
ومشاركتم، ونجاحم الشخصي واألكاديمي ومساهمتم كمواطنين على المستوى العالمي. إن ممارسات 
مدرستنا التي تركز على قلب التلميذ والشاملة والمبنية على تعلم الخدمة والمستدامة بيئًيا توفر تعليم استثنائي 

وشاملة لكل التالميذ.

البرامج:
ياض األطفال   •  الفنون الجميلة  •  مركز المستقبل  •  المدارس الدولية  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

المتخصصة  •  الموسيقى  •  PE  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  STEM  •  مراكز التالميذ الجدد  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Lisa Schuba :مدير المدرسة 

720-423-9900
isabellabird.dpsk12.org

2701 Lima St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل
 لمدارس ستيبلتون االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 521
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 المواصالت: 
Success Express خدمة المواصالت

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 53.7% تلبي التوقعات

النمو> 65.2% تلبي التوقعات



(ODYSSEY SCHOOL OF DENVER) DENVER مدرسة أوديسي في
م التالميذ كيفية التعلم من خالل التركيز على 

ّ
إن مدرسة Odyssey هي مدرسة متنوعة للتعليم االستكشافي. نعل

النجاح األكاديمي والتفكير النقدي والمسؤولية االجتماعية ونقوم بإعدادهم للمدرسة الثانوية وما بعد ذلك. يركز 
ياضيات صارم، وأجزة حاسوب لتنمية مهارات التلميذ الخاصة  الطالب على القراءة والكتابة من خالل األدب، وبرنامج ر

بالبحث والفنون الجميلة. 

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم االستكشافي •  PE  •  التعليم على أساس المشروع  •  النادي األكاديمي  ية لر اإلنجليز
أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة 

المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  • النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدرسة مونتكلير للدراسات األكاديمية واإلثراء 
(MONTCLAIR SCHOOL OF ACADEMICS AND ENRICHMENT)

إن مدرسة مونتكلير (Montclair) للدراسات األكاديمية واإلثراء هي مدرسة مصممة لتزويد التالميذ بأساس قوي 
في كل المواد الدراسية، كما تشجع على الفكر الخالق والعمل التعاوني. يتوفر العديد من فرص تنمية المهارات 
خالل العام الدراسي، بداية من الرحالت الميدانية واالستماع إلى متحدثين ضيوف يقدمون لم اإلرشاد، واالجتماعات 

المدرسية ومجموعات التعليم المصممة للطالب. 

البرامج:
ياض األطفال  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •   اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي االجتماعية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jason Shiroff :مدير المدرسة 

303-316-3944
odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 234

Ryan Kockler :مدير المدرسة 

720-424-5380
montclair.dpsk12.org

1151 Newport St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 425
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
RTD سعر مخفض لبطاقات الحافالت

وجبة اإلفطار

الغداء التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 53.8% تلبي التوقعات

النمو> 58.1% تلبي التوقعات
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(PALMER) بالمر
نحرص على إثراء القدرات الفريدة الكامنة داخل كل طفل من خالل التعليم الفردي الذي يلبي مستوى التحدي لدى 
كيف  بالعواطف  المفعمون  يتعلم شبابنا  حيث  االندماج  على  قائم  مجتمًعا  نبني  نحن  نموهم.  ويعزز  المتعلمين 
ينجحون في عالمنا المتنوع.  نحن نصمم بيئات يتفاعل فيها الطالب مع المعلمين في مجموعات صغيرة ويطبقون 

مفاهيم جديدة في فرق جماعية ويستخدمون التكنولوجيا.  

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم المختلط  •  الموسيقى  •   ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

التعليم الشخصي  •  PE  •  التعليم على أساس المشروع  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون 
أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  برنامج التوحد لمرحلة 

تعليم األطفال المبكر برنامج نموذج1- المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

LuAnne Tallman :مدير المدرسة 
 

720-424-5000
palmer.dpsk12.org

995 Grape St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 305

(PARK HILL) بارك هيل
للكلية والمسارات  تعليم شامل وصارم إلعداد مجتمع متنوع  توفير  تركز على   (Park Hill) بارك هيل  إن مدرسة 
العملية الطموحة. نحن نسعى أن نصبح مدرسة تابعة للحي السكني يغلب عليها طابع المجتمع الصغير مع اإليمان 
بمنهجية تكامل نمو الطفل. نحن شركاء مع جامعة كولورادو في بولدر وجامعة وايمينغ لتقليل حجم الصفوف مع 

المدرسين المرشحين والمدرسين التالميذ.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •   البرنامج المتعدد  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Ken Burdette :مدير المدرسة 

720-424-4910
parkhill.dpsk12.org

 5050 E. 19th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 664
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 42.2% تقترب من التوقعات

النمو> 77.5% تلبي التوقعات



(POLARIS) بوالريس
للمتعلمين  استثنائي  الفنون  يدمج  دراسي  منج  خالل  من  تالميذها  االبتدائية   (Polaris) بوالريس  مدرسة  ترشد 
المتفوقين. تقع على حافة مركز مدينة Denver الشمالية الشرقية، تفانت مدرسة بوالريس بتلبية احتياجات التالميذ 
بعمر المرحلة االبتدائية المتفوقين للغاية وذوي مستويات التحصيل العالية. يعزز برنامج بوالريس حب االستطالع الفكري 
واإلبداع. للحصول على معلومات عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
ياض األطفال   •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  الموهوبون والمتفوقون للغاية  •   ية لر اإلنجليز

 DPS برامج ما بعد المدرسة في مدارس :Discovery Link التعليم الخدمي  •  برنامج  •  PE  •  الموسيقى

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Anne Sterrett :مدير المدرسة 

720-424-7860
polaris.dpsk12.org

 .Park Ave 410 ويست

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
 والمتفوقين للغاية 

الصفوف المتوفرة: 1 إلى 5
العدد المقدر للتسجيل: 336

(REACH) ريتش
لتلبي  للجميع،  دراسية شاملة  للطفل ككل، في فصول  تعليمية مخصصة  تجارب   (REACH) ريتش  تقدم مدرسة 
االحتياجات الفريدة لكل التالميذ من خلفيات وقدرات متنوعة. في ريتش، لدى كل تلميذ الفرصة في الوصول إلى 
منج دراسي يتماشى مع المعايير من خالل التدريس المتكيف والتعليم المستند على المشروع الذي يتناسب مع 

االحتياجات الفريدة والمهارات ونمط التعليم والنمو للطفل.

البرامج:
ياض األطفال   •  الفنون الجميلة  •  الموسيقى  •   ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

التعليم الشخصي  •  التعليم على أساس المشروع  •  برنامج Cross-Categorical  •  برنامج نموذج 1 المستند 
  ECE على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jason Marsh :مدير المدرسة 

720-668-9691
reachpk5.org

940 Fillmore St. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 130
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء
التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > متميزة

النمو> 41.6% تقترب من التوقعات

النمو> 95.8% تتجاوز التوقعات



(SMITH) سميث
إن مدرسة سميث (Smith) االبتدائية هي مجتمع تعليمي متنوع - مكان آمن، منفرد. كمجتمع، نحن شركاء في 
ضمان نجاح كل طفل، في كل صف، كل يوم. نحن نتجاوب مع االحتياجات العاطفية واألكاديمية لكل متعلم. نحن 

ملتزمون بالتعامل مع كل التالميذ أينما يكونون.

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  الفرق الغنائية  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون 
أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  برنامج االحتياجات 

العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Emily El Moudaffar :مدير المدرسة 

720-424-4000
 smith.dpsk12.org
3590 Jasmine St. 

 
الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 

المبكر إلى الصف 5
العدد المقدر للتسجيل: 390

49

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 43.5% تقترب من التوقعات
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 
tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 
including Denver Public Schools and community-based providers.

For more info go to DENVERPRESCHOOL.COM 
or call us at 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families 

with 4-year-old children through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and 

renewed in 2014. Through the 2017-2018 program year DPP has provided nearly $106 million 

in tuition support to help more than 50,000 Denver children attend the preschool of their 

families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success. 



DPS Medicaid Department can help you and your children get  
free or low-cost health insurance or SNAP food assistance!

 

We offer one-on-one appointments!  
720-423-3661 • outreach@dpsk12.org

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO. 

DID YOU 
KNOW...

If a family of 4 earns 
less than $63,960, their 
children may qualify 
for CHP Plus health 
insurance?

A family of 4 making less 
than $32,720 may qualify 
for free or low-cost 
health insurance for  
the entire family!

™

®



(STEDMAN) ستيدمان
تقدم مدرسة ستيدمان (Stedman) الخدمة لمجموعة متنوعة من التالميذ من خالل التعاون المجتمعي والتدريس 
األكاديمي الدقيق وبرنامج قبل وبعد المدرسة الممتاز. تقدم مدرسة ستيدمان (Stedman) اآلن دروس مكثفة 
ياض األطفال إلى الصف الثالث. سنضيف صفا واحدا كل سنة حتى يمتد برنامج الدروس  للغة اإلسبانية لصفوف من ر

المكثفة للغة اإلسبانية/ثنائي اللغة من تعليم األطفال المبكر إلى الصف الخامس.

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم  اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

PE  •  االستكشافي •  الموسيقى

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Greta Martinez :مدير المدرسة 

720-424-3800
stedman.dpsk12.org

2940 Dexter St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 260

(SWANSEA) سوان سي
إتقان  التالميذ مدعومون في  المتنوعة وأن  النظر والثقافات  تحتفي مدرسة سوان سي (Swansea) بوجهات 
يز تنمية اللغة األم من خالل برنامج الطريق الواحد ثنائي اللغة. يكون التالميذ مشاركين  اللغة اإلنجليزية مع الفرص لتعز
ياضيات والعلوم والعلوم االجتماعية والتي عندما تم  ومدعومين في رحلتم نحو التميز في القراءة والكتابة والر

ربطها مع أنشطة تقوية ليتمكنوا من أن يصبحوا متعلمين مدى الحياة.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  النادي األكاديمي  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على 

المركز    

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Gilberto Munoz :مدير المدرسة 

720-424-3630
swansea.dpsk12.org

4650 Columbine St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 480
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL اللغة المزدوجة؛

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي > معتمدة تحت التجربة

النمو> 35.2% تقترب من التوقعات

النمو> 33.7% تقترب من التوقعات



 مدرسة سويجرت الدولية 
(SWIGERT INTERNATIONAL SCHOOL)

اإلشراف  بإحساس  يتشاركون  ًيا  فكر لالطالع  ومحبين  مبتكرين  تالميذ  إلنشاء   (Swigert) سويجرت  مدرسة  تسعى 
إلنشاء عالم أفضل وأكثر سالًما. ستحقق سويجرت هذه الرؤية عن طريق تنمية أشخاص صغار ذوي معرفة ومحبين 
لالستطالع ورحماء. من خالل ممارسات تدريسية فّعالة للغاية، وبما في ذلك استخدام التكنولوجيا والبيئة والموارد 

المجتمعية، وأن مدرسة سويجرت تلم للقيام باإلبداع وحب االستطالع والتفكير النقدي. 

البرامج:
يا الدولية  •  PE  •  اإلسبانية  •  النادي  ياض األطفال   •  البكالور ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  برنامج Discovery Link: برامج ما بعد المدرسة 
DPS في مدارس

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
  

Shelby Dennis :مدير المدرسة 

720-424-4800
swigert.dpsk12.org

3480 Syracuse St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل
 لمدارس ستيبلتون االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 610

(TELLER) تيلر
والسمات  الفردية  الفروف  على  التركيز  مع  للتعليم  متكامل  نموذج  Tellerعلى  في   GT/HGT برنامج  يعتمد 
ا في الفصول من 3 إلى 5 للطالب 

ً
 دراسًيا متعدًدا مكثف

ً
الشخصية. تحظى مدرسة Teller بامتياز أنها تملك فصال

ذوي اإلعاقات المعرفية والبدنية. تركز Teller تركيًزا قوًيا على تعليم الطفل ككل بما في ذلك التعليم العاطفي 
الموهوبين  برنامج  التسجيل في  عن  للحصول على معلومات  الفنون.  على  والتركيز  الشخصية  والتربية  االجتماعي 

للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليزية لرياض األطفال   •  الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  الفنون الجميلة  •  

الموهوبون والمتفوقون للغاية  •  PE  •  STEM  •  الدراما  •  الموسيقى  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو 
المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  

موارد المجتمع  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
  

Sabrina Bates :مدير المدرسة 

720-424-3560
teller.dpsk12.org
1150 Garfield St.

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
 والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 505
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 61.6% تلبي التوقعات

النمو> 70.9% تلبي التوقعات



 يونيفيرستي التحضيرية - شارع ستيل 
(UNIVERSITY PREP — STEELE STREET)

ية (University Prep) كل تلميذ من أجل  ببناء أساس من المهارات والمعرفة والشخصية، تعلم يونيفيرستي التحضير
 University) ية  التحضير يونيفيرستي  بالفرص. في مدرسة  بأربع سنوات وحياة مليئة  الحصول على شهادة كلية 
دراسية،  رسوم  بدون  أطفال  ياض  ر مرحلة  المدرسة  ميزات  تشتمل  األطفال.  ياض  ر مرحلة  في  الكلية  تبدأ   (Prep
ياضيات؛ وبيئة  ويوم دراسي وعام دراسي أطول؛ و3 ساعات من تعليم القراءة والكتابة؛ و80 دقيقة من تعليم الر

تعليمية منظمة وممتعة.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  اإلسبانية  ية لر اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

 يونيفيرستي التحضيرية — شارع أراباهو 
(UNIVERSITY PREP — ARAPAHOE STREET.)

ية (University Prep) كل تلميذ من أجل  ببناء أساس من المهارات والمعرفة والشخصية، تعلم يونيفيرستي التحضير
 University) ية التحضير بالفرص. في مدرسة يونيفيرستي  بأربع سنوات وحياة مليئة  الحصول على شهادة كلية 
دراسية،  رسوم  بدون  أطفال  ياض  ر مرحلة  المدرسة  ميزات  تشتمل  األطفال.  ياض  ر مرحلة  في  الكلية  تبدأ   (Prep
ياضيات؛ وبيئة  ويوم دراسي وعام دراسي أطول؛ و3 ساعات من تعليم القراءة والكتابة؛ و80 دقيقة من تعليم الر

تعليمية منظمة وممتعة.

البرامج:
  Cross-Categorical برنامج  •  PE  •  ياض األطفال   •  الفنون الجميلة ية لر اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

John Argue :مدير المدرسة 

303-292-0463
uprepschool.org

2409 Arapahoe St. 

مدرسة مستقلة عامة

 Greater منطقة تسجيل االلتحاق بمدرسة
 Five Points االبتدائية

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 332

Clare Lundquist :مدير المدرسة 

303-329-8412
uprepschool.org

3230 E. 38th Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 251
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 73.2% تلبي التوقعات

النمو> 61.2% تلبي التوقعات



(WESTERLY CREEK) ويسترلي كريك
 عالًيا جودهم من أجل تنمية مهارات 

ً
يكرس مدرسو مدرسة ويسترلي كريك (Westerly Creek) المؤهلون تأهيال

المعايير  مع  تتماشى  الدراسية  مناهجنا  إن  الحياة.  مدى  التعلم  على  وتشجيعم  واالجتماعية  الفكرية  تالميذنا 
 TRACKS وبرنامج ،

ً
ياضيات يوميا المشتركة األساسية لوالية كولورادو وتتضمن تعليم القراءة والكتابة، وتعليم الر

للعلوم والعلوم االجتماعية. 

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال   •  الفرق الغنائية  •  الموسيقى ية لر  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  برنامج التوحد المكثف المتعدد 
المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jill Corcoran :مدير المدرسة 

720-424-3160
westerlycreek.dpsk12.org

8800 E. 28th Ave. 

 منطقة التسجيل
 لمدارس ستيبلتون االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 700

(WHITTIER) مدرسة وايتير
ا طويال في تقديم تعليم عالي الجودة لألطفال في شمال شرق 

ً
يخ تأسست وايتير (Whittier) سنة 1883ولها تار

مدينة Denver. تقدم مدرسة ويتير (Whittier) برنامًجا تعليمًيا مبتكًرا وصارًما يستهدف بشكل صريح معايير الوالية 
ويطبق أفضل الممارسات القائمة على أبحاث. إن الهدف في مدرسة ويتير هو إعداد التالميذ للصرامة األكاديمية 

ية للحصول على فرص العمل في المستقبل والتي تتطلب تعليًما بمستوى الكلية.  الضرور

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •   ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jai Palmer :مدير المدرسة 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org

2480 Downing St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

مناطق التسجيل للمدرسة المتوسطة في 
 Greater الشمال الشرقي األدنى ومدرسة

 Five Points االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 290
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 75.1% تلبي التوقعات

النمو> 68.5% تلبي التوقعات



(WYATT ACADEMY) أكاديمية وايت
األكاديمية  والمعايير  المستوى  رفيع  التعليم  يجمعه  تعليمًيا  مجتمًعا   (Wyatt Academy) وايت  أكاديمية  تعتبر 
ياضيات  والر األدبية  المهارات  تطوير  خالل  من  ككل  الطفل  بتعليم  ملتزمون  نحن  الصارمة.  والمسؤولية  العالية 
والمهارات االجتماعية المتقدمة، وكذلك توفير برامج تقوية متخصصة. نضمن أن ممارساتنا اليومية تتماشى مع 

احتياجات مجتمعنا.

البرامج:
ياض األطفال   •  PE  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو  ية لر اإلنجليز

الموسيقى  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(WILLIAM (BILL) ROBERTS) ويليام (بيل) روبرتس
برعاية  يقوم  العلم  طالبي  من  وديناميكي  وآمن  إبداعي  مجتمع  هي   (Bill Roberts) روبرتس  بيل  مدرسة  إن 
التعليم  بفرص  التالميذ  يزودون  الداعمين،  األمور  أولياء  مع  بالشراكة  لدينا،  العمل  فريق  إن  ككل.  الطفل  وتعليم 

يز التفكير النقدي ية والمبتكرة من خالل استكشاف الفنون، والتعليم لتنمية الشخصية وتعز التحفيز

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •   ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز
STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Patricia Lea :مدير المدرسة 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way 

 منطقة التسجيل لمدارس Stapleton و
 Greater Park Hill/Stapletonب

المتوسطة

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 900

Karen Craig :مدير المدرسة 

303-292-5515
wyattacademy.org

3620 Franklin St. 

 مدرسة مستقلة عامة

 Greater منطقة تسجيل االلتحاق بمدرسة
Five Points االبتدائية

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 239
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 57.2% تلبي التوقعات

النمو> 74.1% تلبي التوقعات



الشمال الغربي
 أكاديمية آنا ماري ساندوفال 

(Academia Ana Marie Sandoval)
(Beach Court) بيتش كورت

 أكاديمية براون الدولية 
(Brown International Academy)

مدرسة براينت وبستر ثنائية اللغة للصفوف من 
 تعليم األطفال المبكر إلى الصف الثامن 

(Bryant Webster Dual Language ECE-
8 School)

(Centennial) سينتينيال

ينلي مركز تنمية الموهبة في جر
(Cheltenham) تشيلتنهام

(Colfax) كولفاكس
(Columbian) كولومبيان

(Cowell) كويل
(Eagleton) إيغلتون

(Edison) إديسون
(Fairview) فيرفيو

ية بيركلي   روكي ماونتن التحضير
(Rocky Mountain Prep Berkeley)

 تريفستا في هورس مان 
 (Trevista at Horace Mann)

(Valdez) فالديز

57



 أكاديمية آنا ماري ساندوفال 
(ACADEMIA ANA MARIE SANDOVAL)

يًدا  تقدم أكاديمية آنا ماري ساندوفال (Academia Ana Marie Sandoval) تعليم مونتيسوري ثنائي اللغة فر
لمجتمع متنوع. هدفنا هو التشجيع على حب التعليم، واالهتمام والتقدير للثقافات األخرى والرغبة في خلق عالم 
ية  اإلنجليز باللغتين  النجاح األكاديمي  الجودة يساعد على تحقيق   وعالي 

ً
يسوده السالم. نحن نقدم تعليًما عادال

واإلسبانية. للتسجيل، يجب على التالميذ تسليم أوراق استطالع اللغة األساسية قبل 31 يناير 2019. يرجى االتصال 
يد. بالمدرسة لمعرفة المز

البرامج:
ياض األطفال  •  البرامج  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

  •  PE  •  ثنائية اللغة  •  المنتسوري•  الموسيقى 
اإلسبانية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  

القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Araceli O’Clair :مدير المدرسة 
 لالتصال:

720-424-4370
sandoval.dpsk12.org

3655 Wyandot St. 

 مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف السادس

العدد المقدر للتسجيل: 420

(BEACH COURT) بيتش كورت
 على المعايير ومعتمًدا على االستعالم والذي 

ً
 معتمدا

ً
 صارما

ً
 أكاديميا

ً
تقدم بيتش كورت (Beach Court) برنامجا

يهيئ كل تلميذ لفرص رائعة في المدرسة المتوسطة والثانوية والكلية والحياة المهنية. نقدم دعم مكثف في 
ية  ياضيات والقراءة والكتابة، يتضمن التعليم باللغة األم والذي يدعم التالميذ الناطقين باإلسبانية في تعلم اإلنجليز الر

بينما يتقنون المعرفة والمهارات في جميع المواد الدراسية األساسية. 

البرامج:
ياض األطفال  •   المدارس  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3 •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المتخصصة في الفنون  •  الفرق الغنائية  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات •  
نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Leah Schultz-Bartlett :مدير المدرسة 

720-424-9470
beachcourt.dpsk12.org

4950 Beach Court

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 260
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 50% تقترب من التوقعات

النمو> 51.7% تلبي التوقعات



 أكاديمية براون الدولية 
(BROWN INTERNATIONAL ACADEMY)

تعزز أكاديمية براون (Brown) نمو األشخاص ذوي توجهات فكرية دولية وتنشئ مواقف إيجابية حول التعليم. 
يا الدولية لسنوات الدراسة االبتدائية، نركز مناهجنا الدراسية على تنمية الطفل ككل. من   لتدريس البكالور

ً
باعتبارنا برنامجا

خالل استكشاف الموضوعات ذات األهمية العالمية وجعلها تتماشى مع المعايير األساسية المشتركة في الوالية، 
فأننا نقدم منج أكاديمي دراسي أساسي قوي.

البرامج:
يا الدولية  •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •   ياض األطفال   •  البكالور ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الفنون المرئية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  القيادة الطالبية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  موارد 
المجتمع  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Susan Williams :مدير المدرسة 

720-424-9250
brown.dpsk12.org
2550 Lowell Blvd. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 625

مدرسة براينت وبستر ثنائية اللغة للصفوف من تعليم األطفال المبكر 
 (BRYANT WEBSTER DUAL LANGUAGE إلى الصف الثامن

 ECE-8 SCHOOL)
توفر مدرسة براينت-ويبستر (Bryant Webster) منهًجا دراسًيا صارًما ومستمًدا من معايير التدريس على مستوى 
نركز  المهنية.  والحياة  للكلية  ين  جاهز ويكونوا  بلغتين،  ويقرؤوا  ويكتبوا  ليتكلموا  التالميذ  ليساعد  الوالية ومصمًما 
على تعليم الطفل ككل ونقدم برنامج أكاديمي قوي ومتوازن في بيئة دافئة وراعية. للتسجيل، يجب على التالميذ 

يد. تسليم أوراق استطالع اللغة األساسية قبل 31 يناير 2019. يرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة المز

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  التراث اإلسباني  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو 
الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 

االجتماعية  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jose Martinez :مدير المدرسة 

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St. 

 مدرسة متخصصة

 منطقة تسجيل الشمال الغربي
 للمدرسة المتوسطة للصفوف 6 إلى 8

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 425
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 56.2% تلبي التوقعات

النمو> 68.9% تلبي التوقعات



(CENTENNIAL) سينتينيال
إن سينتينيال (Centennia) هي مدرسة تعليم استكشافي لتحفيز مشاركة الطالب من خالل مهام عالية المستوى 
يع لربط التالميذ بجمور العالم الحقيقي  وأدوار فّعالة في الفصل الدراسي. تستخدم مدرسة سينتينيال المشار
وحثم على االهتمام والمساهمة في العالم حولم. قام المدرسون في مدرسة سينتينيال بوضع توقعات 

واضحة فيما يخص االحترام والمسؤولية. 

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم  اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

االستكشافي •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو 
الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد •  القيادة الطالبية  •  نموذج 1 لتعلم 

األطفال المبكر والبرامج المكثفة المتعددة الشديدة المستندة على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Laura Munro :مدير المدرسة 

720-424-8900
centennial.dpsk12.org

4665 Raleigh St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 490

 مركز تنمية الموهبة في جرينلي 
(CENTER FOR TALENT DEVELOPMENT AT GREENLEE)

 قائًما على المعايير استناًدا 
ً

يوفر مركز تنمية المواهب (Center for Talent Development) نموذًجا تعليمًيا فعاال
معايير  على  تتفوق  عديدة  تدابير  تطبيق  إلى  نهدف  نحن  والمتفوقين.  الموهوبين  تعليم  وأساليب  يات  نظر إلى 
الوالية المتعلقة بالموهوبين والمتفوقين من أجل العملية التي نطبقها للتعرف على الموهوبين وتطوير مهاراتم. 
 Naglieri Nonverbal اللفظية  غير  القدرات  اختبار  في  المائة  في   75 على  نستخدمها  التي  القياسات  تشتمل 
Ability Test أو أعلى من المتوسط في CMAS للصفوف من 3 إلى 5 أو أعلى من المتوسط في التقييمات في 

.Kingore Observation Inventory ياضيات والقراءة الكتابة وتوصيات المعلم وتقييم كٍل من الر

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة 
الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sheldon Reynolds :مدير المدرسة 

720-424-6800
ctd.dpsk12.org
1150 Lipan St.

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 300
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 60.9% تلبي التوقعات

النمو> 46.6% تقترب من التوقعات



(CHELTENHAM) تشيلتنهام
إن مجتمع مدرسة تشيلتنهام (Cheltenham) االبتدائية يقوي التالميذ بالمهارات األكاديمية واإلدراك االجتماعي 
واللياقة البدنية والعزة بالنفس من أجل النجاح في الكلية والحياة المهنية والعامة. PRIDE تعني المثابرة من خالل 

ين وأنا المسؤول عن أفعالي وأفعل ما بوسعي وأشارك في التعليم. التحديات واحترام النفس واآلخر

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Felicia Manzanares :مدير المدرسة 

720-424-8810
cheltenham.dpsk12.org

1580 Julian St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 395
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وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم
التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 40% تقترب من التوقعات



(COLUMBIAN) كولومبيان
إن مدرسة كولومبيان (Columbian) االبتدائية هي المجتمع الذي يفضله األطفال والعوائل والتربويون. نقدم بيئة 
تعليمية مرحة وإيجابية حيث يتم تزويد النجاح األكاديمي والتدريس الدقيق في كل المواد الدراسية. يشارك التالميذ 

في دروس الموسيقى والتربية البدنية والمكتبة والتكنولوجيا.

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
الخدمة المجتمعية  •  القيادة الطالبية  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jenifer Rouse :مدير المدرسة 

720-424-8580
columbian.dpsk12.org

2925 W. 40th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 270

(COLFAX) كولفاكس
إيجابية للدعم  بينما تعزز ثقافة  بتجربة أكاديمية صارمة  التالميذ  تزود مدرسة كولفاكس (Colfax) االبتدائية جميع 
والتوقعات العالية للتلميذ. منذ سنة 1887، كانت وال تزال مدرسة كولفاكس خياًرا ممتاًزا كمدرسة ابتدائية لطفلك. 

إن مجتمع مدرسة كولفاكس هو مجتمع متنوع مع بيئة تعليمية ممتعة.

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الفنون المرئية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sandra Berumen :مدير المدرسة 

720-424-8740
colfax.dpsk12.org
1526 Tennyson St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 300
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 53.1% تلبي التوقعات

النمو> 46.9% تقترب من التوقعات



(COWELL) كويل
النمو مما يضمن استعداد  الطفل في كل جوانب  بتعليم ودعم  المجتمع  االبتدائية أمام   Cowell تلتزم مدرسة
طالبنا للمستقبل المثير. يتسق نج مدرسة كويل التعليمي والسلوكي على النطاق المدرسي ويقدمه فريق ممتاز 

.(TNLI) من أعضاء هيئة التدريس. نحن نتبع نموذج التدريس االنتقالي باللغة األم

البرامج:
ياض األطفال  •  الفرق  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقية  •  الموسيقى  •  PE  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  النادي أو 
المؤسسة  •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Shayley Levensalor :مدير المدرسة 

720-424-8300
cowell.dpsk12.org
4540 W. 10th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 380

(EAGLETON) إيغلتون
يمثل تعليم القراءة والكتابة أولوية في مدرسة إيغلتون (Eagleton)، فنحن ملتزمون بضمان مقدرة التالميذ على 
 (TNLI) ياضيات تقدمًيا وتعليًما انتقالًيا باللغة األم القراءة والكتابة بطريقة ناجحة باإلضافة إلى هذا، نقدم منج ر
إلعداد  البريطاني  ستانلي  برنامج  مع   (Eagleton) أيغلتون  مدرسة  تتعاون  المؤهلين.  ية  اإلنجليز اللغة  لمتعلمي 

مدرسين المرحلة االبتدائية والعديد من فصولنا الدراسية فيها متدربين يعملون طوال اليوم مع كل مدرس.

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  •  
برنامج التوحد المكثف المتعدد المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Lee Rains Thomas :مدير المدرسة 

720-424-7930
eagleton.dpsk12.org

880 Hooker St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 400
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 60.1% تلبي التوقعات

النمو> 41.1% تقترب من التوقعات



(EDISON) إديسون
التزمت مدرسة إديسون (Edison) االبتدائية بأن تصبح بيئة تعليمية تعاونية حيث تضمن المواد األكاديمية الصارمة 
وبرنامج تربية الشخصية تنمية الطفل ككل. قمنا بتصميم تجارب تعليمية لتلبي االحتياجات التعليمية الفريدة لكل تلميذ 
لضمان تنمية أطفالنا كلم لمهارات في التفكير الناقد، ومعلومات تعلم القراءة والكتابة، وتوجيه الذات، والتعاون 
والتدخل التحسيني/االبتكار. للحصول على معلومات عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر 

إلى الصفحة 18.

البرامج:
  PE  •  ياض األطفال   •  الموهوبون والمتفوقون للغاية  •  الموسيقى ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز
STEM  •  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  برنامج 

التوحد المتعدد المكثف المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sally Whitelock :مدير المدرسة 

720-424-7780
edison.dpsk12.org

3350 Quitman St. 

 مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ
 الموهوبين والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 575
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 32.8% ال تلبي التوقعات



(FAIRVIEW) فيرفيو
تقدم مدرسة فيرفيو (Fairview) االبتدائية منهًجا دراسًيا ممتاًزا يركز على الجوانب التقليدية.. إن برنامجنا األكاديمي 
نوفر  إننا  البدنية.  الفنون، والموسيقى والتربية  بجانب  بعناية،  اختياره  الصارم مشّبع بمحتوى أساسي هادف تم 
فريق تدريس متميًزا ملتزًما بتحقيق التلميذ إلنجازاته. وتستفيد العوائل من أواصر التواصل الوثيقة بالمجتمع من خالل 

يارات المنزلية المتواصلة. الحي السكني والز

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE •  القيادة  ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الطالبية  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Timothy Layne :مدير المدرسة 

720-424-7540
fairview.dpsk12.org

2715 W. 11th Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 225

 روكي ماونتن التحضيرية بيركلي 
(ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY)

نعلم التالميذ في الصفوف من التعليم ما قبل المدرسة إلى الصف الخامس مع إعداد أكاديمي صارم، وتنمية 
الشخصية والدعم المخصص الضروري لتحقيق النجاح في الكلية بنظام أربع سنوات وتحقيق النجاح في الحياة. يتم 
مزج ثقافتنا المستندة على القيم بدعم أكاديمي صارم لدعم مشاركة طالبي العلم لدينا نحو نجاحم في الحياة 
التي اختاروها. إن مدرسة RMP واحدة من المدارس االبتدائية ذات األداء العالي في مدينة Denver. تجاوزت نتائج 
نتائج مدارس DPS والوالية، مما وضعنا ضمن  العلم لدينا في تقييم PARCC كل من  التي حققها طالبو  النمو 

مدارس القمة الـ 5% األعلى في مدارس Denver العامة. 

البرامج: 
ياض األطفال   •   موارد المجتمع ية لر  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sara Carlson :مدير المدرسة

720-464-3550
rockymountainprep.org

3752 Tennyson St. 

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 265
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 61.5% تلبي التوقعات

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



(TREVISTA AT HORACE MANN) تريفستا في هورس مان
يًدا من نوعه والذي فيه يكون  تقدم  تريفستا في هورسمان (Trevista at Horace Mann) نموذًجا أكاديمًيا فر
المدير وفريق العمل مسؤولين عن توفير بيئة إثرائية تركز على الطفل بحيث تكون مفعمة بالتفوق األكاديمي. تقدم 
ياض األطفال. سنرتقي مستوًى صفًيا في  تريفستا (Trevista) برامج ثنائية اللغة في فصول ECE-3 وECE-4 ور

كل سنة الحقة. يتعاون معلمونا من أجل توفير بيئة تعلم ثرية وفعالة مفعمة بالمشاركة.

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم المختلط  •   اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

PE  •  الفنون المرئية  •  STEM  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(VALDEZ) فالديز
جميع  تحقيق  على  الخلفيات  كل  من  التالميذ  يساعد  اللغة  الثنائي  القوي  برنامجنا   ،(Valdez) فالدز  مدرسة  في 
طاقاتم الكامنة عندما يصبحون ثنائيي اللغة ويقرأون ويكتبون باإلنجليزية واإلسبانية، مع استكشاف تراث الثقافات 
أوراق  تسليم  التالميذ  على  يجب  للتسجيل،  األكاديمية.  المجاالت  كل  في  النجاح  وتحقيق  به  واالحتفاء  المتنوعة 

يد. استطالع اللغة األساسية قبل 31 يناير 2019. يرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة المز

البرامج:
ياض األطفال  •  البرامج  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

ثنائية اللغة  •  المنتسوري •  PE  •  اإلسبانية  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
القيادة الطالبية  •  برنامج التوحد المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)   

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Mandy Martinez :مدير المدرسة 

720-423-9800
trevista.dpsk12.org

4130 Navajo St. 

 مدرسة معنية باالبتكار 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 350

Jessica Buckley :مدير المدرسة 

720-424-3310
escuelavaldez.org
2525 W. 29th Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 400
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 82% تتجاوز التوقعات

النمو> 66% تلبي التوقعات



الجنوب الشرقي
(Asbury) أسبوري

 مدرسة برادلي الدولية 
(Bradley International School)

(Bromwell) برومويل
(Carson) كارسون

(Cory) كوري
ييتيفيتي جالنج المجتمعية   كر

(Creativity Challenge Community)
ين   مدرسة Denver جر

(Denver Green School)
 Whiteman للغات - مبنى Denver مدرسة

Campus
(Ellis) أليس

 أكاديمية هايالين ساوث إيست  
(Highline Academy Southeast)

(Holm) هولم
(Joe Shoemaker)  جو شوميكر

(Lincoln) لينكن
(Lowry) لوري

(McKinley-Thatcher) ماكينلي تاتشر
(McMeen) مكمين
 أكاديمية بليس بردج 

(Place Bridge Academy)
ية كريك سايد   روكي ماونتن التحضير

(Rocky Mountain Prep Creekside)

 مدرسة روكي مونتاين للتعليم االستكشافي
 (Rocky Mountain School of

Expeditionary Learning)
(Samuels) صامويلز

(Slavens) سالفينز
(Southmoor) ساوث مور

(Steck) ستك
(Steele) ستيل

 مركز ستيفن نايت للتعليم المبكر 
 (Stephen Knight Center for Early

Education)
(University Park) يونيفيرسيتي بارك
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(ASBURY) أسبوري
 
ً
تركز أسبوري (Asbury) على التعلم المخصص حسب السمات الشخصية لكل طالب. تقدم مدرسة أسبوري منهجا
 على المعايير كما تعمل على إشراك التالميذ من خالل التعلم القائم على أساس المشروعات والتكنولوجيا 

ً
مستندا

والموسيقى والفنون المرئية وبرنامج سميثسونيان للعلوم (Smithsonian Science Program). يركز المدرسون 
 عالًيا على القراءة والتدريس ضمن مجموعات صغيرة. يتمثل هدفنا في أن يحقق كل طفل النجاح. 

ً
المؤهلون تأهيال

ياض األطفال حتى الصف الخامس من خالل برنامج تعليم خاص متعدد ومكثف  تخدم مدرسة Asbury الطالب من ر
 Stephen) في الموقع. يتوفر برنامج تعليم األطفال المبكر لألطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات في مركز ستيفن نايت

.(Knight Center

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •   البرنامج المتعدد المكثف  ية لر اإلنجليز

المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدرسة برادلي الدولية 
(BRADLEY INTERNATIONAL SCHOOL)

 International) االبتدائية  الصفوف  لسنوات  الدولية  يا  البكالور برنامج  الدولية   (Bradley) برادلي  مدرسة  تقدم 
Baccalaureate Primary Years Programme). تقدم مدرسة برادلي منهًجا دراسًيا دقيق يناسب القرن الحادي 
ا لمدرسة 

ً
ين لتهيئة تالميذنا لمستقبل واعد. إن موقعنا في أعلى قائمة اإلنجازات األكاديمية يعتبر اعتراف والعشر

.coloradoschoolgrades.com على نطاق الوالية كمدرسة مصنفة بالدرجة (أ) من قبل (Bradley) برادلي

البرامج:
ياض األطفال   •  IB  •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  النادي  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
ECE النوادي االجتماعية  •  برامج االحتياجات العاطفية و برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Alicia FaJohn :مدير المدرسة 

720-424-9750
asbury.dpsk12.org

1320 E. Asbury Ave. 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 328

Stephen Wera :مدير المدرسة 

720-424-9468
bradley.dpsk12.org

3051 S. Elm St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 460
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 56.8% تلبي التوقعات

النمو> 56.9% تلبي التوقعات



(BROMWELL) برومويل
 
ً
مهتما  

ً
مجتمعا تقدم  والتي  األزرق  الشريط  جائزة  على  حاصلة  مدرسة  االبتدائية   (Bromwell) برومويل  تعد 

 John التميز   مدرسة  جائزة  على   Bromwell حصلت  المتفانين.  األمور  وأولياء  والمدرسين  للتالميذ،   
ً
وديناميكيا

Irwin من الوالية وحققت أعلى نسبة مئوية للطالب الذين يقرأون عند المستوى الصفي في مدارس DPS. تعد 
Bromwell مجتمًعا قائًما على الدمج حيث نضمن أن كل طالب يشارك في خبرات تعلم إبداعية وممتعة. 

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •  التعليم  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

المختلط  •  التعليم الشخصي  •  STEM  •  القيادة الطالبية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي 
الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(CARSON) كارسون
التقليدي، والفصول  للتعليم   

ً
برامج مختلفة، وتتضمن فصوال لثالثة  الموطن  االبتدائية هي   (Carson) إن كارسون

 لرعاية الموهوبين 
ً
السمعية والشفوية للتالميذ الصم وضعاف السمع المزودة بوسائل تواصل متكاملة وفصوال

والمتفوقين للغاية. يتم دمج التالميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في كل برنامج. وتتاح الفرص للتالميذ ليعملوا 
التنوع". للحصول على معلومات عن التسجيل في  سوًيا ويتواصلوا اجتماعًيا من خالل أنشطة تنافسية "من خالل 

برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Andrew Hodges :مدير المدرسة 

720-424-9330
bromwell.dpsk12.org

2500 E. Fourth Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 310

Anne Larkin :مدير المدرسة 

720-424-9090
carson.dpsk12.org

5420 E. First Ave. 

مدرسة متخصصة بتعليم التالميذ الموهوبين 
والمتفوقين للغاية للصفوف 3 إلى 5 (الصفان 

(Lowry 1 و2 في 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 477
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 65.9% تلبي التوقعات

النمو> 52.6% تلبي التوقعات



(CORY) كوري
ذوي  الطالب  لرعاية  متخصص  ومكان  السكنية  األحياء  مدارس  إحدى  هي  االبتدائية   (Cory) كوري  مدرسة  إن 
الموهبة والنبوغ بمستوى عالي، تقدم المدرسة خدماتها التعليمية للصفوف من األول إلى الصف الخامس. توفر 
ياض األطفال في المبنى الخاص بمركز ستيفن نايت  التعليم للتالميذ من عمر 3 إلى 5 سنوات واألطفال في مرحلة ر
للتعليم المبكر (Stephen Knight Center for Early Education). نركز على التعليم مدى الحياة ونعزز الثقافة 
المدرسية اإليجابية من خالل عقيدتنا في مدرسة كوري. يشترك مجتمع أولياء األمور لدينا بنشاط وفعالية. للحصول 

على معلومات عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
الموسيقى  •  التربية البدنية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

ييتيفيتي جالنج المجتمعية   كر
(CREATIVITY CHALLENGE COMMUNITY)

ييتيفيتي جالنج المجتمعية (C3) اهتمام األطفال باالستكشاف من خالل أخذ الوقت الكافي للتعرف  تدعم مدرسة كر
يز شراكات المجتمع والتي تجعل العالم الخارجي هو الفصل الدراسي الخاص بنا. يتعلم  على االهتمامات الفردية وتعز
النجاح في  لتحقيق  يحتاجونها  التي  اإلبداعي  التفكير  تطوير مهارات  بجانب  للمحتوى،  األساسية  المعرفة  تالميذنا 

ين.  االقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشر

البرامج:
ياض األطفال   •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو  ية لر اإلنجليز

المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة 
الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Joan Weiser :مدير المدرسة 

720-424-8380
cory.dpsk12.org

1550 S. Steele St. 

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
 والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: 1 إلى 5
العدد المقدر للتسجيل: 416

Julia Shepherd :مدير المدرسة 

720-424-0630
c3.dpsk12.org

1551 S. Monroe St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 308
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

التقييم الكلي > متميزةالغداء

التقييم الكلي > متميزة

النمو> 84.2% تتجاوز التوقعات

النمو> 88.6% تتجاوز التوقعات



(DENVER GREEN SCHOOL) مدرسة دنفر جرين
ين (Denver Green) هي من مدارس الحي السكني المعنية باالبتكار وهي الوحيدة في مدارس  إن مدرسة دنفر جر
إلى  المتعلمين  لضمان وصول جميع  تصميمه  تم  "عملًيا وعقلًيا"  نقدم منهًجا  نحن  باالستدامة.  المخصصة   DPS
 في الكلية والحياة المهنية. نحن مدرسة عالية اإلنجاز وعالية 

ً
مستوى عال. يتم إعداد تالميذنا للتفوق مستقبال

النمو منذ عدة سنوات.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  التعليم على أساس  ية لر ية ECE-4  •  اإلنجليز اللغة اإلنجليز

المشروع  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو 
الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة 

الطالبية  •  برنامج التوحد المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 الشركاء الرئيسيون:
Frank Coyne

Prudence Daniels
Kartal Jaquette

720-424-7480
denvergreenschool.com

6700 E. Virginia Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 521
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > متميزة

النمو> 88.3% تتجاوز التوقعات



(ELLIS) أليس
بمثابة  ألنها  أخطاءنا  نرفض  ال  نحن  الشخصي.  والنمو  األكاديمية  المواد  التفوق في  إلى  Ellis نسعى  نحن في 
فرصة لتحقيق أفضل تعلم. نحن نعرف قيمة التنوع ألننا نؤمن بأنه يجعلنا مجتمًعا أقوى. كل طفل له الحق في تحديد 

.Ellis أحالمه والسعي نحوها وتحقيقها ونحن ملتزمون بدعم بعضنا البعض لتحقيق تلك األحالم لكل طالب في

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

  •  STEM  •  الفنون الجميلة  •  التعليم الشخصي  •  التعليم على أساس المشروع  •  التعلم الخدمي  •  اإلسبانية
القيادة الطالبية  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  النوادي 
االجتماعية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  برنامج المتعدد المكثف الشديد المستند على المركز ونموذج 1 

لتعليم األطفال المبكر، وبرامج PLEX المستندة على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

WHITEMAN CAMPUS للغات - مبنى DENVER مدرسة
تصور أن طفلك يشارك بسعادة من خالل سرد قصة على مسامع أحد أصدقائه بحركة وحماس مع التحدث بسالسة 
ية  التجار األعمال  مثيرة في  نمى، مركًزا على مهنة  أن طفلك قد  تصور  اآلن  اإلسبانية.  أو  الصينية  ين  الماندر بلغة 
 Denver ين أو اإلسبانية. في مدرسة العالمية ويتحدث مع زبون ويساعد في إنهاء اتفاق عالمي هام بلغة الماندر
ف تقدمي. 

ّ
برنامج لغة مكث اللغة اإلسبانية من خالل  ين الصينية أو  التالميذ لغة الماندر Language للغات، يتعلم 

يتطلب اختبار تقييم اللغة لتسجيل التالميذ الجدد في المراحل الصفية من الصف الثاني وأكثر.

البرامج:
ياض األطفال  •  الفرق الغنائية  •  الفنون الجميلة  •  المدارس الدولية المتخصصة  •   اإلنجليزية واإلسبانية لر

يان•  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو  الدراسة المكثفة للغة  •  لغة الماندر
المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة 

المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 المدير التنفيذي: 
Kathy Benzel

Whiteman Campus (K-3): 
 303-557-0852, 451 Newport St.

مبنى جيبلين (8-4):
 303-777-0544, 2949 California St.
(تتوافر حافلة مكوكية للتنقل بين المباني)

denverlanguageschool.org

مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 803

Nichole Whiteman :مدير المدرسة
720-424-7700

ellis.dpsk12.org
1651 S. Dahlia St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 450
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESLالتقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 37.5% تقترب من التوقعات

النمو> 71.2% تلبي التوقعات



 أكاديمية هايالين ساوث إيست  
(HIGHLINE ACADEMY SOUTHEAST)

والمنصف  المتنوع  المجتمع  يز  لتعز المستقلة  العامة   (Highline Academy) أكاديمي  هايالين  مدرسة  وجدت 
للشباب والبالغين الذين يسعون سوًيا للتميز األكاديمي والشخصي والمدني. إن مدرسة هايالين أكاديمي مدرسة 
المخصص  العلوم اإلنسانية  تابعة لمدارس DPS مع تدريس منج  بدون رسوم دراسية، مدرسة مستقلة عامة 
األكاديمي  النجاح  بين  يجمع  تعال واكتشف مجتمعا  الصارمة.  األكاديمية  الشامل والدروس  التميز  يركز على  الذي 

ونمو الشخصية والمسؤولية المدنية.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  التعليم الشخصي  •  الفنون المرئية  •  النادي  ية لر اإلنجليز

األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  
Cross-Categorical القيادة الطالبية  •  برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

(HOLM) هولم
نحن مجتمع يتميز باالهتمام والرعاية حيث نقدر األطفال بشدة. ونقوم حالًيا بتقديم الخدمة التعليمية للتالميذ من 
مرحلة تعليم األطفال المبكر إلى الصف الخامس. توفر مناهجنا الدراسية ثالث ساعات من تعليم القراءة والكتابة، بما 
في ذلك قراءة األعمال األدبية عالية المستوى يومًيا، والتدريس الفردي وفي مجموعات صغيرة وتنمية مهارات 
معينة. التدريس متوفر باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية في كل المستويات الصفية. هناك تركيز قوي على التكنولوجيا 

في مدرسة هولم.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

البرنامج المتعدد المكثف الشديد المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sarah Verni-Lau :مدير المدرسة 

303-759-7808
highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 528

James Metcalfe :مدير المدرسة 

720-424-6350
holm.dpsk12.org

3185 S. Willow Court 

 منطقة تسجيل الجنوب الشرقي
 األقصى للمدارس االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 480
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برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

 برامج بعد
المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > متميزة

النمو> 52.4% تلبي التوقعات

النمو> 88.9% تتجاوز التوقعات



(LINCOLN) لينكن
 للصفوف من 

ً
 تقليديا

ً
تقع مدرسة لينكن (Lincoln) االبتدائية في الحي السكني غرب متنزه واشنطن. نقدم برنامجا

ياض األطفال إلى الصف الخامس وبرنامج مونتيسوري من مرحلة تعليم األطفال المبكر (ECE) إلى الصف السادس.  ر
يلتزم طاقم التدريس لدينا بتزويد التالميذ بتعليم نموذجي. كما يوفر مجتمع أولياء األمور النشط مجموعة متنوعة 

يز تعليم التالميذ. من المسابقات واألحداث لتعز

البرامج:
  •  PE  •  ياض األطفال   •  المنتسوري •  الموسيقى ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

النادي األكاديمي أو المنافسات  •  الكتب السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(JOE SHOEMAKER)  جو شوميكر
في مدرسة جو شوميكر (Joe Shoemaker) يجرب التالميذ تعليم والية كولورادو الحقيقي الذي يحتفي ببيئاتنا 
مدرسة  في  بيئي.  وتعليم  استطالعي  وتعليم  قوي  مدرسي  مجتمع  بين  نموذجنا  يدمج  ية.  والحضر الطبيعية 
شوميكر (Joe Shoemaker) يكون لدى التالميذ إحساس قوي باالنتماء وأنم يعتنون فيما يخص عملم ألنه ذو 
معنى بالنسبة لم. نتيجة لذلك، ليس هناك هدف جبار للغاية بل ويتخطى التالميذ األهداف الذين ظنوا في البداية 

أنم يستطيعون تحقيقها. 

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

  •  PE  •  STEM  •  االستكشافي •  الفنون الجميلة 
نادي الفنون أو الموسيقى  •  برنامج التوحد المكثف المتعدد المستند على المركز   

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Christine Fleming :مدير المدرسة 

720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org

3333 S. Havana St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة تسجيل الجنوب الشرقي
 األقصى للمدارس االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 450

Janice Spearman :مدير المدرسة 

5990-424-720
lincoln.dpsk12.org

.S. Pennsylvania St 710 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف السادس

العدد المقدر للتسجيل: 360
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 المواصالت: 
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 49% تقترب من التوقعات

النمو> 35.6% تقترب من التوقعات



(LOWRY) لوري
 عالي المستوى برنامًجا 

ً
تحتفي مدرسة الوري (Lowry) بتنوع خلفيات تالميذنا. يقدم المدرسون المؤهلون تأهيال

مؤسستنا  فتحت  الطفولة.  أفراح  يز  وتعز مشاركة  بجانب  ملهًما،  التعليم  يجعل  مواتية  بيئة  في  قوًيا  أكاديمًيا 
التعليمية الحديثة أبوابها في عام 2002 وهي تقع في القلب من منطقة الحراك في المجاورة السكنية. نحن نفخر 
باستضافة برنامج الطالب ذوي الموهبة والنبوغ بمستوى عالي حيث يضاف فصل دراسي مع كل سنة يتحقق فيها 
النجاح. للحصول على معلومات عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18. 

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(MCKINLEY�THATCHER) ماكينلي تاتشر
كبيًرا  تنوًعا  توفر  التي  الصغيرة  األحياء  مدارس  إحدى  هي   (McKinley-Thatcher) تاتشر   – ماكينلي  مدرسة  إن 
خالل  من  التعلم  حب   (McKinley-Thatcher) تاتشر  ماكينلي  مدرسة  تعزز  المجتمعي.  باالنتماء  قوًيا  وشعوًرا 
يبي والطرق المراعية للفروق الفردية ودعم نمو الطفل ككل. إن فريق العمل التابع لنا يعمل على إلهام  التعليم التجر
المتعلمين الصادقين المفعمين بالمرح والجاهزين الستكشاف العالم. يحقق الطالب التفوق األكاديمي مدعومين 
التنمية  ويعززون  ين  والعشر الحادي  للقرن  مناسبة  تعلم  بيئات  يهيئون  الذين  العمل  وفريق  بالمعلمين  ذلك  في 

االجتماعية والوجدانية.

البرامج:
  •  PE  •  STEM  •  ياض األطفال   •  الموسيقى ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

ECE المستند على المراكز في ECE 1 برنامج نموذج  •  Cross-Categorical برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Adrienne Nault :مدير المدرسة 

720-424-5910
lowry.dpsk12.org

8001 E. Cedar Ave. 

مدرسة متخصصة بتعليم التالميذ الموهوبين 
والمتفوقين للغاية للصفين 1 و2 (الصفوف 3 

(Carson إلى 5 في

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 500

Sonia Geerdes :مدير المدرسة 

720-424-5600
mckinleythatcher.dpsk12.org

1230 S. Grant St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 170
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 المواصالت: 
 مسارات الحافلة

االعتيادية
 برامج قبل
المدرسة

 برامج بعد
المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 50.6% تلبي التوقعات

النمو> 82.3% تتجاوز التوقعات



(MCMEEN) مكمين
إن مكمين (McMeen) االبتدائية هي مدرسة متميزة يشعر الجميع فيها باألمان واالحترام واالحتفاء. نقوم بتشجيع 
هو  ما  لكل  بطبيعته  ومتحفًزا  والتعاطف  لإليثار،  نموذًجا  منم  كل  ليصبح  الثقافي  بالوعي  يتميزون  الذين  األفراد 
 McMeen استثنائي بالفعل. باإلضافة إلى برامجنا التعليمية الممتازة، فإننا نقدم برامج ما بعد المدرسة تعرف باسم

ا تعليًما ثنائي اللغة لإلسبانية.
ً

University وقد تم تصميمها لتحسين تأثير المدرسة في المجتمع. نحن نوفر أيض

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4 •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
التعليم الشخصي  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي 

القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة 
الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

David Adams :مدير المدرسة 

720-424-5520
mcmeen.dpsk12.org

1000 S. Holly St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 615
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 55.8% تلبي التوقعات



(PLACE BRIDGE ACADEMY) أكاديمية بليس بردج
 دراسية متقدمة في كل 

ً
توفر أكاديمية بليس بريدج (Place Bridge) برنامًجا تعليمًيا صارًما للتالميذ، يتضمن فصوال

ية ولتالميذ برنامج التدريس المكثف المتعدد. باإلضافة  مستوى صفي. فنحن مدرسة مميزة لمتعلمي اللغة اإلنجليز
ياضية والمواد األكاديمية. إلى هذا، فنحن نوفر برامج تقوية بعد المدرسة لتالميذنا في كل من األلعاب الر

البرامج:
  •  AVID  •  اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  ECE-4 اإلنجليزية واإلسبانية 

الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  الفرنسية  •  اإليطالية •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  
نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  مركز التالميذ الجدد  •  المراكز الصحية 

داخل المدارس التابعة لصحة Denver  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:  

 روكي ماونتن التحضيرية كريك سايد 
(ROCKY MOUNTAIN PREP CREEKSIDE)

ية كريك سايد (Rocky Mountain Prep Creekside) على الصرامة والحب في  تركز مدرسة روكي ماونتن التحضير
كل من التعليم وتطوير الشخصية. نركز على تهيئة التالميذ من أجل الكلية لمدة 4 سنوات وما بعد ذلك من خالل 
المنج الدراسي وتطوير الشخصية والتدريس لمجموعة صغيرة. إن مدرستنا  تعمل بقيم "PEAK": المثابرة والتميز 

والمغامرة والمودة. 

البرامج:
اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليزية لرياض األطفال   •  التعليم المختلط  •  الفنون الجميلة  •  

PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Brenda Kazin :مدير المدرسة 

720-424-0960
place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Drive 

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 950

Austen Kassinger :مدير المدرسة 

720-863-8920
rockymountainprep.org

 7808 Cherry Creek South Drive, Bldg.
3-300 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 610
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 51.7% تلبي التوقعات

النمو> 60.6% تلبي التوقعات



 مدرسة روكي مونتاين للتعليم االستكشافي
(ROCKY MOUNTAIN SCHOOL OF EXPEDITIONARY LEARNING)
 Rocky Mountain School of Expeditionary) االستكشافي  للتعليم  مونتاين  روكي  مدرسة  مهمة  تتمثل 
ين نقديين ومواطنين ومستكشفين  Learning) في في  تمكين التالميذ وفريق العمل حتى يصبحوا متعلمين ومفكر
في عالم الواقع الذي يلهمم ويحفزهم. تمارس مدرسة RMSEL، وهي مدرسة عامة يمكن اختيارها ضمن 
ربحيتين  غير  تعليمية في منطقة Denver ومنظمتين  بالشراكة مع خمس مناطق  المدرسة، عملها  اختيار  عملية 
 Public Education and Business) وائتالف التعليم العام واألعمال (Outward Bound) منظمة أوتوارد باند)
Coalition) والتي تساهم بنشاط في عملية تجديد التعليم العام. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال 

استمارة اختيار المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ياض األطفال   •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  فرص التدريب العملي  •  PE  •  اإلسبانية  •  نادي  ية لر اإلنجليز

الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(SAMUELS) صامويلز
الغد  لعالم  اليوم  أطفال  تعليم  في  متخصصة   (Samuels Elementary School) االبتدائية  صامويلز  مدرسة 
وتمكين تالميذنا لمواصلة التعلم مدى الحياة. من أجل مواصلة إعداد التالميذ للمستقبل، قمنا بإنشاء شراكة مع 
ياضيات) الخاص بنا. في مدرسة صامويلز  Campos EPC إلنشاء مختبر STEM (العلوم والهندسة والتكنولوجيا والر

ا من االحترام واإلعجاب للجميع. 
ً

(Samuels)، نوفر مناخ

البرامج:
اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  النادي 

األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Chad Burns :مدير المدرسة 

303-759-2076
rmsel.org

1700 Holly St. 

 مدرسة خدمات مجالس التعاون
(BOCES) التعليمية

الصفوف المتوفرة: رياض األطفال إلى الصف 12
العدد المقدر للتسجيل: 450

Cesar Rivera :مدير المدرسة 

720-424-4450
samuels.dpsk12.org

3985 S. Vincennes Court 

 منطقة تسجيل الجنوب الشرقي
 األقصى للمدارس االبتدائية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 500
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برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
منطقة تسجيل الجنوب الشرقي

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 49.7% تقترب من التوقعات

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



(SLAVENS) سالفينز
المنج  استخدام  وتم  التالميذ  لجميع  عالية  توقعات  لدينا  النقدي.  التفكير  مهارات  على   Slavens مدرسة  تركز 
الدراسي للمنطقة التعليمية لتلبية متطلبات الطفل ككل. تم تشكيل بعض الفصول الدراسية للمرحلة االبتدائية على 
شكل "مجموعات" مع تركيز أحد المدرسين على تعليم القراءة والكتابة، في الحين نفسه يركز المدرس اآلخر على 
ياضيات والعلوم والعلوم االجتماعية. تقوم مدرستنا المتوسطة بإعداد التالميذ للنجاح في المدرسة الثانوية.  الر
 Stephen Knight Center for Early) يتم تقديم فصول تعليم األطفال المبكر في مركز ستيفن نايت للتعليم المبكر

.(Education

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  القيادة  ية لر اإلنجليز

الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(SOUTHMOOR) ساوث مور
التزمت مدرسة ساوثمور Southmoor االبتدائية بمشاركة التالميذ من خالل برنامج أكاديمي قوي يتضمن القراءة 
 خاصة تتضمن الفنون والموسيقى والتربية البدنية. 

ً
ياضيات والعلوم االجتماعية والعلوم. ونوفر فصوال والكتابة والر

محمولة  كومبيوتر  أجزة  بجانب  حديثة،  كمبيوتر  أجزة  يتضمن  تكنولوجًيا   
ً
مختبرا ندعم  فنحن  هذا،  إلى  باإلضافة 

وأجزة  iPad الستخدامها في الفصول الدراسية. لوحات (Promethean) في كل صف للحصول على معلومات 
عن التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  الفرق الموسيقية  •  التعليم  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

الشخصي  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kurt Siebold :مدير المدرسة 

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

ياض األطفال إلى الصف 8 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 746

 Sarina Compoz :مدير المدرسة 

720-424-3930
southmoor.dpsk12.org
3755 S. Magnolia Way 

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
 والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 465
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
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(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > متميزة

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 85.2% تتجاوز التوقعات

النمو> 53.6% تلبي التوقعات



(STECK) ستك
ا عالًيا والتي توفر التفوق األكاديمي 

ً
إن مدرسة ستك (Steck) االبتدائية هي إحدى مدارس األحياء المصنفة تصنيف

والنمو على المستوى االجتماعي والنفسي واإلحساس القوي بالمجتمع. فالمدرسون خبراء في المواد الدراسية 
ياضيات، أو العلوم، أو الدراسات االجتماعية أو تعليم القراءة والكتابة. باستخدام نموذج  للتخصصات األساسية: الر
إلى  األول  الصفوف من  أيدي معلمين متخصصين في  التعليم على  التالميذ  يتلقى  التعليمي،  المجموعات"  "فرز 

ياض األطفال بنظام اليوم الدراسي الكامل. الخامس. يتوفر بالمدرسة برنامج تعليم األطفال المبكر ور

البرامج:
ياض األطفال  •  PE  •  الفنون المرئية  •  الموسيقى ية لر اإلنجليزية ECE-4•  اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(STEELE) ستيل
تولي مدرسة Steele Elementary االبتدائية أهمية متكافئة لتزويد الطالب بفرصة النمو األكاديمي واالجتماعي 
موظفونا  األكاديمي.  تحصيلم  في  مهمة  للطالب  والوجدانية  االجتماعية  السالمة  أن  نفم  نحن  والوجداني. 
لتحفيز   مصمم 

ً
برنامًجا تعليمًيا فعاال  Steele م. تقدملبناء عالقات وطيدة مع الطالب وعائالت يعطون األولوية 

الطالب وبث روح التحدي والمشاركة بداخلم. يلتزم العاملون في Steele ببناء شراكة قوية مع اآلباء لتوفير أفضل 
تعليم ممكن لطالبنا. 

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  القيادة الطالبية   ية لر اإلنجليز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Robin Kline :مدير المدرسة 

3870-424-720
steck.dpsk12.org

.Albion St 450 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 355

Cindy Kapeller :مدير المدرسة 

720-424-3720
steele.dpsk12.org

320 S. Marion Parkway 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 490
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مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز
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مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > متميزة

النمو> 52.7% تلبي التوقعات

النمو> 86.7% تتجاوز التوقعات
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 مركز ستيفن نايت للتعليم المبكر 
(STEPHEN KNIGHT CENTER FOR EARLY EDUCATION)

ياض  تفانى مركز ستيفن نايت للتعليم المبكر (SKCEE) في تقديم الخدمة لتالميذ مرحلة تعليم األطفال المبكر ور
ومناسًبا  ومعزًزا  ا 

ً
ونشط عملًيا  برنامًجا   SKCEE مركز  يوفر  الصغار.  للمتعلمين  خصيًصا  مصممة  بيئة  في  األطفال 

ين يكونون خبراء في تعليم األطفال المبكر. للمستوى التنموي في بيئة تعليمية آمنة. إن مدرسونا المجاز

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •   ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

ECE برنامج التوحد المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)  •  برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(UNIVERSITY PARK) يونيفيرسيتي بارك
تقدم مدرسة يونيفيرسيتي بارك (University Park) خدماتها للتالميذ في بيئة تعليمية مصممة لتوفير مجتمع 
مهتم من طالبي العلم المحترمين والمسؤولين الذين يشتركون في حب االستكشاف ويستمتعون برحلة التعليم. 
نحن نلتزم بتعليم الطفل ككل ونشدد التركيز على مواد أكاديمية صارمة. نقّيم الفنون، والتكنولوجيا، والتفكير الحرج، 
 Stephen) واالختيارات الصحية والتنوع. يتم تقديم فصول تعليم األطفال المبكر في مركز ستيفن نايت للتعليم المبكر

.(Knight Center for Early Education

البرامج:
ياض األطفال   •  الفرق الموسيقية  •  الفرنسية  •  الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية •  التكنولوجيا •   ية لر اإلنجليز
النادي األكاديمي أو المنافسات •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو 

الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sheila Deacon :مدير المدرسة 

720-424-6500
 skcee.dpsk12.org

3245 E. Exposition Ave. 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
ياض األطفال إلى ر

العدد المقدر للتسجيل: 340

Eric Atonna :مدير المدرسة 
 

720-424-3410
uparkelementary.org

2300 S. St. Paul St. 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 444
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء
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التقييم الكلي > متميزة

النمو> 52.3% تلبي التوقعات

النمو> 85.7% تتجاوز التوقعات



الجنوب الغربي
(Barnum) بارنوم
(Castro) كاسترو

 مدرسة تشارلز إم. شينك المجتمعية 
(CMS Community School)

(College View) كوليج فيو
مركز Denver للدراسات الدولية في فيرمونت 

 (DCIS at Fairmont)
 دينيسون مونتيسوري 

(Denison Montessori)
(Doull) دول

(Force) فورس
(Godsman) جودسمان

(Goldrick) جولدريك

(Grant Ranch) جرانت رانتش
(Gust) جاست

(Johnson) جونسون
(Kaiser) كايزر

 مدرسة صن شاين بيك - برنامج المعرفة قوة 
(KIPP Sunshine Peak Elementary)

(Knapp) ناب
 أكاديمية كونسميلر للفنون اإلبداعية 

(Kunsmiller Creative Arts Academy)
ياضيات والعلوم   أكاديمية ليدرشيب للر
 (Math and Science Leadership

Academy)

(Munroe) مونرو
(Newlon) نيولون

 أكاديمية باسكوال ليدوكس 
(Pascual LeDoux Academy)

 روكي مونتاين التحضيرية ساوث ويست 
(Rocky Mountain Prep Southwest)

سابين وورلد
(Schmitt) شميت

ية - روبي هيل  مدرسة سترايف التحضير
(STRIVE Prep – Ruby Hill)

(Traylor Academy) أكاديمية ترايلور
(Valverde) فالفيردي
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(CASTRO) كاسترو
يتشارد تي كاسترو (Richard T. Castro) االبتدائية الخدمة لمجتمع جنوب غرب Denver منذ 1902.  تقدم مدرسة ر
نسعى جاهدين لنكون مدرسة نموذجية في النجاح األكاديمي. في Castro، نقدم بيئة مشوقة ومشجعة تحتفل 
وترعى األطفال والمدرسين وأولياء األمور. إن مدرسي مدرسة Castro يلهمون التالميذ ليكونوا متجاوبين ثقافًيا. 
نقوم بتدريس مهارات التواصل القوية للتالميذ للنجاح في المجتمع العالمي. نحن ملتزمون باالمتياز - بكل بساطة 

ألننا ال نستطيع أن نتصور فعله بطريقة ثانية.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  اإلنجليزية واإلسبانية لر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(BARNUM) بارنوم
إن مدرسة بارنوم (Barnum) هي الطريق للتميز. تقدم بارنوم خدمات تعليمية للصفوف من التعليم في الطفولة 
ية،  المبكرة بنظام اليوم الكامل إلى الصف الخامس. تتضمن البرامج، برنامج STEM ،  الرقص ، اكتساب اللغة اإلنجليز

التكنولوجيا، المكتبة، اإلعالم، الدراما، التربية البدنية، الموسيقى والتعليم الخاص البسيط/ المتوسط.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  نادي  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Robert Villarreal :مدير المدرسة 

720-424-8990
castro.dpsk12.org

845 S. Lowell Blvd. 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 317

Elizabeth Vinson :مدير المدرسة 

720-424-9590
barnum.dpsk12.org

85 Hooker St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 480
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مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار
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ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
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التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 62.2% تلبي التوقعات

النمو> 57.6% تلبي التوقعات



(CMS COMMUNITY SCHOOL) مدرسة تشارلز إم. شينك المجتمعية
تقدم مدرسة تشارلز م. شينك المجتمعية (Charles M. Schenck Community School )  خدماتها كإحدى 
ياض األطفال إلى الصف الخامس مع تركيز عال على التعليم ثنائي  مدارس بيكون (Beacon School) من مرحلة ر
اللغة. تقدم مدرسة CMS برنامًجا ثنائي اللغة باتجاه واحد للتالميذ الذين يحتاجون خدمات ثنائية اللغة وكذلك خيار 

ية لتلك العوائل التي ال تحتاج خدمات ثنائية اللغة. اللغة اإلنجليز

البرامج:
ياض أطفال  •  PE  •  الفنون •  الموسيقى  •  اإلسبانية   ر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Néstor Bravo :مدير المدرسة 

720-424-4300
cmscommunityschool.dpsk12.org

1300 S. Lowell Blvd. 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 270

(COLLEGE VIEW) كوليج فيو
تقدم مدرسة كوليج فيو (College View) الخدمة التعليمية لمجموعة متنوعة من التالميذ مع تعدد الثقافات 
والخلفيات اللغوية. نطمح في تعليم مواطنين محترمين ومنتجين يقّدرون التنوع ويتم إعدادهم ويكونون مهيئين 
للتحديات في عالم دائم التغيير. لدينا عالقة قوية مع أولياء األمور والمجتمع لدينا وتفتخر مدرستنا باحتوائها على 

مركز فرصة العائلة لدعم المنج متعدد األجيال لتعليم الطفل ككل.

البرامج:
ياض األطفال  •  برنامج  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

يكيين األصليين  •  PE  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو  دعم التالميذ األمر
الموسيقى  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Shelley Boberschmidt :مدير المدرسة 

720-424-8660
collegeview.dpsk12.org

2675 S. Decatur St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 445

85

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

برنامج ثنائي اللغة

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > تلبي التوقعات
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النمو> 59.9% تلبي التوقعات

النمو> 63.9% تلبي التوقعات



(DENISON MONTESSORI) دينيسون مونتيسوري
إن مدرسة دينيسون (Denison) هي المدرسة الوحيدة من مدارس مونتيسوري في والية كولورادو التي تنتمي 
إلى نظام المدارس العامة، وبذلك تجعل تعليم مونتيسوري عالي الجودة في متناول جميع العوائل. لالستفادة 
من ممارسات مونتيسوري الحقيقية، فإن مدرسة دينسون تسعى لتهيئة التالميذ لوقتم ومكانم من خالل: 
كامل  لنمو  األطفال  وإلهام  واألكاديمية؛  والعاطفية  واالجتماعية  والفكرية  الجسدية  األطفال  احتياجات  تلبية 
طاقاتم الكامنة ويصبحوا أعضاًء مساهمين في تجارب المجتمع ومدرسة األطفال المختلطة والعائلة والمجتمع.

البرامج:
ياض األطفال •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

PE  •  المنتسوري •  الموسيقى

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
 Elza Guajardo (مؤقتة)

720-424-8080
denison.dpsk12.org

1821 S. Yates St. 

 مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف السادس

العدد المقدر للتسجيل: 400

 DCIS AT) للدراسات الدولية في فيرمونت DENVER مركز
(FAIRMONT

 DCIS مركز  الثقافات، سيساعد  بين  والجامع  اللغات  متعدد  االستشكاف  على  المرتكز  المثالي  التدريس  خالل  من 
في Fairmont الطالب في النمو كمفكرين مستقلين يتوقون إلى قيادة عالمم ومجتمعم. تتمثل رؤيتنا في 
لقيادة  الالزمة  الدولية  واآلراء  والمهارات  األكاديمية  المعرفة  لتطوير  الفرصة  على  ما  يوما  الطالب  كل  يحصل  أن 

مجتمعاتم وعالمم.

البرامج:
ياض األطفال  •  المدارس الدولية  اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

يكيين األصليين  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  النادي  المتخصصة  •  الموسيقى  •  برنامج دعم التالميذ األمر
األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو 

الثقافات  • الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  برنامج التدريس المكثف 
 ECE المتعدد الشديد ونموذج 1 المستند على المركز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Helen Butts :مدير المدرسة

720-424-7620
dcisfairmont.dpsk12.org

520 W. Third Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 460
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 68.5% تلبي التوقعات

النمو> 42.6% تقترب من التوقعات



(DOULL) دول
إن مدرسة دول (Doull) االبتدائية هي مدرسة تعاونية لطالبي العلم مدى الحياة. هيئة أعضاء التدريس وفريق 
لنجاح  المستمر  والتحسين  بالمجتمع  القوي  اإلحساس  وتنمية  األكاديمي،  التفوق  بضمان  ملتزمون  لدينا  العمل 
من  كبير  بشكل  مرتفعة  أداء  تقييمات  على  (Doull) مؤخًرا  لقد حصلت مدرسة دول  الثقافات.  متنوعي  تالميذنا 

.DPS الحكومة الفيدرالية ومدارس

البرامج:
ياض األطفال  •  الفنون الجميلة  •   اإلنجليزية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على 

   ECE المراكز والنموذج 1 في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(FORCE) فورس
المنطقة  على مستوى  معروفون  النمو، ومدرسونا  وعالية  األداء  عالية  كمدرسة   (Force) فورس  تصنيف  تم 
التعليمية والوالية بتجاوزهم لتوقعات األداء. باإلضافة إلى الدراسات األكاديمية الصارمة، فإننا نقدم برنامج تقوية 
التعليم. حصلت فورس  وتوسع  تدعم  التي  األنشطة  من  يوفر مجموعة  الذي  المدرسة  بعد  ما  لدروس  مجانًيا 

(Force) على منحة لتمديد عملها مع تعليم الطفل ككل. 

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  الفنون الجميلة  •  القيادة الطالبية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  برنامج االحتياجات 
العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jodie Carrigan :مدير المدرسة 

720-424-8000
doull.dpsk12.org
2520 S. Utica St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
 المبكر إلى الصف الخامس

العدد المقدر للتسجيل: 475

Valerie Burke :مدير المدرسة 

720-424-7400
force.dpsk12.org
1550 S. Wolff St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 500
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 56.7% تلبي التوقعات

النمو> 64.4% تلبي التوقعات



(GOLDRICK) جولدريك
والثانوية  المتوسطة  المدرسة  القرن 21 في  للنجاح في  التالميذ  االبتدائية   (Goldrick) تهيئ مدرسة جولدريك 
والكلية والحياة المهنية. يستند نجاحنا على توقعات عالية وثقافة مدرسية إيجابية تقّيم التنوع والتزم ثابت بالعمل 
يًسا صارًما وشخصًيا وفرًصا وبرامج تعليمية مطّولة تعزز  الصفات  الجماعي بين المدرسين والتالميذ واألسر. نقدم تدر

يادة. الشخصية اإليجابية ومهارات الر

البرامج:
ياض األطفال  •  PE  •  الدراما  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jessica Ridgway :مدير المدرسة 

720-424-6980
goldrick.dpsk12.org

1050 S. Zuni St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 485

(GODSMAN) جودسمان
الفردية  المسؤولية  نحو  أكاديمية صارمة وتسعى جاهدة  بيئة  االبتدائية   (Godsman) توفر مدرسة جودسمان 
ية. توفر مدرسة  للتلميذ. نقدم تعليًما باللغة اإلسبانية واإلنجليزية حتى الصف الخامس للتالميذ الذين يدرسون اإلنجليز
ياضية  . التالميذ يختارون درس تقوية كالرقص أو الطهي أو األلعاب الر

ً
 مطّوال

ً
 مدرسيا

ً
جودسمان (Godsman) يوما

أو العزف على اآلالت الموسيقية.

البرامج:
ياض  ياض الطفال •  اإلسبانية لر ية لر اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليز
األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون الجميلة  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو 

الموسيقى  •  النادي القائم على األصول العرقية أو الثقافة  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  
القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
 Davon Renfrow (مؤقت)

720-424-7060
godsman.dpsk12.org

2120 W. Arkansas Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 470
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 70.5% تلبي التوقعات

النمو> 37.5% تقترب من التوقعات



(GRANT RANCH) جرانت رانتش
لتالميذها  الثامن  الصف  إلى  المبكر  للتعليم من مرحلة تعليم األطفال   (Grant Ranch) رانتش توفر مدرسة جرانت 
تعليًما جيًدا يطّور من المهارات األكاديمية والمهارات االجتماعية والشخصية الالزمة ليصبحوا دارسين محبين مدى 
الحياة وليسهموا في المجتمع ككل. ونسعى جاهدين لسد الفجوات باألداء من خالل قياسها عن طريق مراقبة 

التقدم اليومي، ودرجات التقييمات الفصلية ونتائج اختبارات الوالية.

البرامج:
ياض األطفال  •  AVID  •  الفرق الموسيقية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو 
الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد •  القيادة الطالبية  •  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(GUST) جاست
تعد مدرسة Gust Elementary مدرسة ابتدائية تقليدية وهي مدرسة متخصصة جاذبة للموهوبين والمتفوقين 
 Qualistar ا لمعايير تصنيف

ً
للغاية حيث يلتحق بها أكثر من 650 طالًبا. تشتمل برامجنا على تعليم األطفال المبكر وفق

 مع 
ً
 أكاديميا

ً
برنامجا اللغات األخرى. نقدم  ية باإلضافة إلى  الخامس حيث يتم تدريس اإلسبانية واإلنجليز من الصف 

ياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. للحصول على معلومات عن  تركيز بشكل تقليدي على القراءة والكتابة والر
التسجيل في برنامج الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18. 

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموهوبون والمتفوقون للغاية  •  الموسيقى  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون 
أو الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Patricia Hurrieta :مدير المدرسة 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

الصفوف المتوفرة: من تعليم األطفال المبكر 
(ECE) إلى الصف الثامن

العدد المقدر للتسجيل: 485

(Joanne Lander) :مدير المدرسة

720-424-6560
gust.dpsk12.org

3440 W. Yale Ave. 

 مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ
 الموهوبين والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 695

89

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 55% تلبي التوقعات

النمو> 64.3% تلبي التوقعات



(KAISER) كايزر
واألحياء   (Bowmar Heights) هايتس  بومار  لمنطقة  التعليم  خدمات  االبتدائية   (Kaiser) كايزر  مدرسة  تقدم 
ياض األطفال الخاصة بنا تكون  المحيطة بها بمنج تقليدي وبيئة أكاديمية صارمة. إن برامج التعليم قبل المدرسي ور
بمثابة منصات للنجاح والتعلم المستمر. توفر مدرسة كايزر (Kaiser) دروًسا في التربية الفنية والموسيقى والتربية 
مرجان  في  وتشارك  األندية  من  متنوعة  ومجموعة  الخاص  والتدريس  المدرسة  بعد  باألطفال  والعناية  البدنية 

.DPS شكسبير التابع لمدارس

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  برنامج  ية لر اإلنجليزية ECE-3  •  اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

التوحد المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)  •  برنامج نموذج 1 المستند على المراكز في ECE  •  برنامج 
التوحد المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Michael Rowley :مدير المدرسة 

720-424-6210
kaiser.dpsk12.org

4500 S. Quitman St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 370

(JOHNSON) جونسون
 مستنًدا على المعايير للتالميذ من مرحلة تعليم األطفال المبكر 

ً
تقدم مدرسة جونسون (Johnson) االبتدائية تعليما

إلى الصف الخامس. نقدم تعليًما انتقالًيا باللغة األم (TNLI) ويتضمن تنمية اللغة اإلنجليزية في منهجنا الدراسي 
األساسي لتلبية االحتياجات الثقافية المتنوعة. نقدم نج المدرسة المجتمعية التي تدمج فرص التعلم الموسعة 

وبرنامج التعليم الفردي. 

البرامج:
  •  PE  •  اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •  ECE-4 اإلنجليزية واإلسبانية

الفنون المرئية •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Elliott Lepert :مدير المدرسة 

720-424-6290
johnson.dpsk12.org

1850 S. Irving St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 370
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 45.4% تقترب من التوقعات

النمو> 67.1% تلبي التوقعات



 مدرسة صن شاين بيك - برنامج المعرفة قوة 
(KIPP SUNSHINE PEAK ELEMENTARY)

إن مهمتنا هي تزويد طالبي العلم بمنج يتسم بالتحدي ويستند على المعايير ويتسم باالستجابة الثقافية حيث 
يقدر قيمة النجاح األكاديمي ونمو الشخصية والنمو الثقافي. التزمت مدرسة KSPE بدعم تالميذنا بتعليم صارم 
التي  الشخصية  قوة  ونقاط  والمهارات  المعرفة  تنمية  على  التالميذ  مساعدة  هو  هدفنا  للكلية.  التالميذ  يهيأ 
التفوق  من  إنجازات  سجل  نملك  بعد.  فيما  بالتحدي  يتسم  الذي  العالم  وفي  تعليمم  خالل  للنجاح  يحتاجوها 

األكاديمي على مدار 15 عاًما.

البرامج:
ياض األطفال ECE-3  •  ECE-4  •  ر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Darby West :مدير المدرسة

720-452-2572
kippcolorado.org

3400 W. Nevada Place

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 1 

العدد المقدر للتسجيل: 125
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 برنامج المعرفة قوة في أكاديمية صن شاين بيك المتوسطة 
(KIPP SUNSHINE PEAK ACADEMY MIDDLE SCHOOL)

يبدأ برنامج المعرفة قوة في أكاديمية صن شاين بيك (KIPP Sunshine Peak) المتوسطة في الصف الخامس. 
يد من المعلومات عن المدارس المتوسطة والثانوية في دليل تسجيل المدارس العظيمة. تعرف على المز

!

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



 أكاديمية كونسميلر للفنون اإلبداعية 
(KUNSMILLER CREATIVE ARTS ACADEMY)

إن أكاديمية كونسميلر للفنون اإلبداعية (Kunsmiller Creative Arts) هي مدرسة متخصصة مصممة إلعداد 
ياض األطفال إلى الصف الثاني عشر للدخول في المجاالت المهنية اإلبداعية والفنية بجانب تزويدهم  التالميذ من ر
ا بتعليم صارم تحضيري لاللتحاق بالكلية. يستكشف كل تالميذنا الفنون المسرحية، والفنون المرئية ثنائية وثالثية 

ً
أيض

األبعاد، والفنون اإلعالمية، والموسيقى بالعزف على اآلالت والموسيقى الغنائية، والرقص. ويجب على التالميذ 
يد من المعلومات. المحتملين حضور مناسبات التسجيل. اتصل بالمدرسة للحصول على مز

البرامج:
  •  PE  •  اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  الفنون الجميلة  •  دورات االمتياز
اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  الحوليات السنوية 

Denver أو الجرائد  •  القيادة الطالبية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Heather Walton :مدير المدرسة 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org

2250 S. Quitman Way 

 مدرسة متخصصة

منطقة تسجيل الغرب والجنوب الغربي 
 للمدارس المتوسطة للصفوف 6 إلى 8

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 12

العدد المقدر للتسجيل: 950

(KNAPP) ناب
تقع مدرسة ناب (Knapp) االبتدائية بمركز مجتمع Westwood متعدد اللغات في مدينة Denver. مع منج قوي 
ياضيات، والدراسات االجتماعية والعلوم، يبني التالميذ أساًسا تعليمًيا قوًيا. تقوم  في القراءة المنظمة، والكتابة، والر

مدرسة ناب (Knapp) بتحسين التجربة التعليمية عن طريق الموسيقى، والتربية البدنية، والتربية الفنية والتكنولوجيا.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

Cross-Categorical برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Shane Knight :مدير المدرسة 

720-424-6130
knapp.dpsk12.org

500 S. Utica St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 560
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وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 46.6% تقترب من التوقعات

النمو> 77.6% تلبي التوقعات



(MUNROE) مونرو
الغربي من Denver وهي تخدم عدًدا كبيًرا من  بالجنوب  تقع مدرسة مونرو (Munroe) في حي ويست وود 
ية. وباعتبارها مدرسة مجتمعية، تركز مدرسة مونرو أقصى درجات اهتمامها على تحصيل  الدارسين باللغة اإلنجليز

التلميذ وإشراك أولياء األمور.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون الجميلة  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

النادي األكاديمي أو المنافسات

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 أكاديمية ليدرشيب للرياضيات والعلوم 
(MATH AND SCIENCE LEADERSHIP ACADEMY)

ياضيات والعلوم (Math and Science Leadership Academy)، الكل طالب علم ومدرس  يادة للر في أكاديمية الر
وقائد. من خالل منج دراسي صارم، يتعلم التالميذ مواد أكاديمية مع التشديد بصفة خاصة على اكتساب المعرفة 

والمهارات الالزمة لضمان النجاح كرائدين وقادة في المستقبل.

البرامج:
PE  •  STEM  •  ياض األطفال  •  الموسيقى اإلنجليزية واإلسبانية لر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدرسون مشاركون في اإلدارة: 
Rebecca Lane
Blaire Ritchie 

720-424-1310
msla.dpsk12.org

451 S. Tejon St. 

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 144

Abigail D. Brown :مدير المدرسة 

720-424-5230
munroe.dpsk12.org

3440 W. Virginia Ave. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 490
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 64.8% تلبي التوقعات

النمو> 50.8% تلبي التوقعات
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(PASCUAL LEDOUX ACADEMY) أكاديمية باسكوال ليدوكس
العامة   Denver مدارس  في  مركز  أول  هي   (Pascual LeDoux academy) ليدوكس  باسكويل  أكاديمية  إن 
 من المنج الدراسي والبيئة التعليمية الجديدة 

ٌ
للتعليم في الطفولة المبكرة في منطقة جنوب غرب Denver. كل

تم تصميمهما وترتيبهما بشكل خاص لتالئم المتعلمين الصغار. ونحن فخورون بمنهجنا الحائز على الجوائز، وهو منج 
شامل ومتماٍش مع معايير التعليم المبكر. نحن نؤمن بأهمية مشاركة أولياء األمور.

البرامج:
اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4 •  PE  •  الفنون المرئية  •  برنامج نموذج 1 

ECE المستند على المراكز في

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Leticia Jara-Leake :مدير المدرسة 

720-423-9240
pascualledoux.dpsk12.org

1055 S. Hazel Court 

الصفوف المتوفرة: تعليم األطفال المبكر
العدد المقدر للتسجيل: 270

(NEWLON) نيولون
الذين  األطفال  يحصل  حيث   (TNLI) األم  باللغة  انتقالًيا  تعليًما  تقدم  مدرسة  هي   (Newlon) نيولون  مدرسة  إن 
ية. تفتخر  تكون اللغة اإلسبانية هي لغتم األولى على التعليم الذي يدعمم في مهارات اكتساب اللغة اإلنجليز
مدرسة نيولون بتقديم الخدمة التعليمية لمجتمع لديه تنوع كبير - هناك خمس لغات يتم التحدث بها في مدرستنا 

ا بأن تكون مركز  Discovery Link Learning Center االستكشافي.
ً

. تفخر Newlon أيض

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  PE  •  STEM  •  الفنون  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المرئية  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  النوادي 
االجتماعية  •  القيادة الطالبية  •  النادي األكاديمي أو المنافسات 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rob Beam :مدير المدرسة 

720-424-5150
newlon.dpsk12.org

361 Vrain St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 470
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 79.1% تلبي التوقعات

النمو> 81.5% تتجاوز التوقعات



Kirsten Frassanito :مدير المدرسة 

720-424-4520
sabin.dpsk12.org
3050 S. Vrain St. 

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 700

Jennifer Reese :مدير المدرسة 

720-863-8920
rockymountainprep.org

911 S. Hazel Court 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 437

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

(SABIN WORLD) سابين وورلد
يا الدولية لسنوات الصفوف االبتدائية. من خالل  تقدم مدرسة سابين وورلد (Sabin World) االبتدائية برنامج البكالور
والمعرفة  االستطالع  بحب  يتميزون  الذين  التالميذ  تطوير  هو  هدفنا  التلميذ،  رغبة  وعلى  البحث  على  القائم  التعليم 
واالهتمام والذين يمكن أن يساعدوا في خلق عالم أكثر سالًما من خالل التفاهم واالحترام العالم والمتبادل بين الثقافات.

البرامج:
يا الدولية  •  الموسيقى  •  التعليم  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  البكالور

الشخصي  •  PE  •  التعليم على أساس المشروع  • اإلسبانية  •  STEM  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
القيادة الطالبية  •  برامج التدريس المكثف المتعدد الشديد المستندة على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 روكي مونتاين التحضيرية ساوث ويست 
(ROCKY MOUNTAIN PREP SOUTHWEST)

تركز مدرسة روكي ماونتن التحضيرية ساوث ويست (Rocky Mountain Prep Southwest) على الصرامة والحب 
في كل من التعليم وتطوير الشخصية. نركز على تهيئة التالميذ من أجل الكلية لمدة 4 سنوات وما بعد ذلك من خالل 
المنج الدراسي وتطوير الشخصية والتدريس لمجموعة صغيرة. إن مدرستنا  تعمل بقيم "PEAK": المثابرة والتميز 

والمغامرة والمودة. 

البرامج:
ياض األطفال   •  التعليم المختلط  •  PE  •  اإلسبانية  •  STEM  •  نادي  ية لر اللغة اإلنجليزية ECE-4  •  اإلنجليز

Denver الفنون أو الموسيقى  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 62.5% تلبي التوقعات

النمو> 65.1% تلبي التوقعات
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(STRIVE PREP – RUBY HILL) مدرسة سترايف التحضيرية - روبي هيل
تحقيق  إلى  أن يسعى  تلميذ  الذي يستطيع فيه كل  المكان  ية (STRIVE Prep) هي  التحضير إن مدرسة سترايف 
النجاح في الكلية وفي الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون 
بطريقة مفتوحة. من خالل توازن التعلم الطموح مع االحتفال والمرح، فإننا نغذي الشعور بحب االستطالع واإلبداع 
ية (STRIVE Prep)، باستطاعة طفلك استكشاف فرص لتنمية الثقة  واإلمكانية في كل طفل. في سترايف التحضير

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. ومهارات الحياة الضرور

البرامج:
ياض األطفال   •  الموسيقى  •  PE  •  الفنون المرئية  •   البرنامج المتعدد المكثف المستند على  ية لر اإلنجليز

المراكز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Alexa Mason :مدير المدرسة 

2800-460-720
striveprep.org

.W. Evans Ave 2626 

 مدرسة مستقلة عامة

ياض األطفال إلى الصف 5 الصفوف المتوفرة: ر
العدد المقدر للتسجيل: 527

(SCHMITT) شميت
نحن نجعل تالميذنا يتمسكون بتوقعات عالية ونشجعم على التحليق نحو أعلى المستويات. ينصب تركيزنا في كل أنحاء 
يز التواصل والتعاون من خالل االستفادة  المدرسة على المعايير األساسية المشتركة والصرامة واللغة األكاديمية وتعز
من الموارد الرقمية وغيرها من الموارد المالئمة. يتم توفير دروس في التربية البدنية والتربية الفنية والموسيقى 
المدرسة في كل فصل دراسي. يغادر تالميذنا مدرسة  البرمجة والتكنولوجيا بعد  لدينا دروس في  يتوفر  لتالميذنا. 

شميت (Schmitt) وقد اكتسبوا المهارات ليكونوا ناجحين في المدرسة المتوسطة والثانوية وما بعدها.

البرامج:
ياض األطفال  •  الفرق الموسيقية  •  PE  •  اإلسبانية اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jesse Tang :مدير المدرسة 

720-424-4230
schmitt.dpsk12.org

1820 S. Vallejo St. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 310
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برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI, ESL

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

النمو> 59.3% تلبي التوقعات

النمو> 59.9% تلبي التوقعات
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Dawn Carrico :مدير المدرسة 

720-424-3480
traylor.dpsk12.org

2900 S. Ivan Way 

 مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 475

Andrew Schutz :مدير المدرسة 

720-424-3250
valverde.dpsk12.org

2030 W. Alameda Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 5

العدد المقدر للتسجيل: 320

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

(VALVERDE) فالفيردي
تقدم مدرسة فالفردي (Valverde) برنامًجا أكاديمًيا صارًما يعمل على إعداد كل تالميذنا ليكونوا مواطنين عالميين 
ين. يلتزم المدرسون أصحاب الخبرة والمهارات عالية المستوى بشدة على تهيئة الطفل  في القرن الحادي والعشر
في  الموضوعي  التعليم  خالل  من  الشامل  األكاديمي  برنامجنا  دعم  يتم  ومهتمة.  آمنة  تعليمية  بيئة  في  ككل 

الموسيقى والفنون والوسائط المكتبية والتكنولوجيا والتربية البدنية.

البرامج:
ياض األطفال  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-3  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الموسيقى  •  PE  •  الفنون الجميلة  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  
القيادة الطالبية  •  برنامج التوحد المستند على المركز (تعليم األطفال المبكر)

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(TRAYLOR ACADEMY) أكاديمية ترايلور
إن أكاديمية ترايلور (Traylor Academy) هي إحدى مدارس الحي السكني في جنوب غرب مدينة Denver حيث 
يستطيع التالميذ تلقي تعليم قوي وشامل في بيئة تركز على الطفل وتعتني به. إن الفصول الدراسية مهيأة لتلبي 
احتياجات كل الطالب من خالل طرق التدريس القائمة على ورش العمل وتقسيم التالميذ إلى مجموعات واحترام 
يع المجموعات مع التركيز األكاديمي على علوم ما وراء  الفروق الفردية وطرق التدريس القائمة على إعادة توز

المعرفة والتفكير المعرفي. في Traylor، يتم التركيز على الطفل ككل.  

البرامج:
  PE  •  •  ياض األطفال  •  الفرق الغنائية  •  الموسيقى اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

STEM  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى  •  القيادة الطالبية  •  الحوليات 
السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

التقييم الكلي > تلبي التوقعات

التقييم الكلي > معتمدة مع المالحظة

النمو> 52.6% تلبي التوقعات

النمو> 37.2% تقترب من التوقعات
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LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

Internet Essentials gives you access to affordable, high-
speed Internet. You may qualify if you have at least one child 
who is eligible for the National School Lunch Program, receive 
HUD housing assistance, or are a low-income veteran who 
receives state and/or federal assistance.

INTERNET ESSENTIALSSM FROM COMCAST
AFFORDABLE, HIGH-SPEED INTERNET

APPLY NOW 

InternetEssentials.com 
1-855-8-INTERNET

per month + tax9$ 95
NO CONTRACT

NO CREDIT CHECK

NO INSTALLATION FEE

IN-HOME WiFi INCLUDED

ACCESS TO 40 1-HOUR 
SESSIONS OF XFINITY WiFi 
HOTSPOTS OUTSIDE THE 
HOME EVERY 30 DAYS

Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price applies to a single 
outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation in the Internet Essentials program, if a customer is determined to be no longer eligible for the program 
and elects a different Xfinity Internet service, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. WiFi Hotspots: Available 
in select locations. Requires compatible WiFi-enabled laptop or mobile device. Limited to forty 60-minute sessions per 30-day period per person/account. If session is terminated before 
60 mins. remaining time expires. Unused time does not carry over to subsequent sessions or 30-day periods. Not responsible for lost data resulting from terminated Internet session or any other 
reason. A maximum of up to 10 devices may be registered to a single Xfinity WiFi On Demand account. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and 
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. All rights reserved. 2101AFFLY-BIL-0818


