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ً
 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. 
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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 متوسطة وثانوية تنتمي إلى مدارس Denver العامة DPS بما في ذلك البرامج  ■
يد من المعلومات األخرى. تنقسم المدارس إلى خمس مناطق عامة في المدينة.  ومعلومات 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. 

التطور
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 ■

■ schoolchoice.dpsk12. أنشيء حساًبا على
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

8



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
الكاملة.  الالزم لتحقيق االستفادة من إمكانياتم  ألعلى المعايير مع الحصول على الدعم األكاديمي واالجتماعي 
األكاديمية  والمعايير  الالزمة  بالمهارات  تزويدهم  الثانوية عن طريق  المرحلة  بعد  النجاح  لتحقيق  الطالب   AVID زيج

ين على تملك تعليمم. واإللمام بالكليات بحيث يشعروا أنم قادر

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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يد من المعلومات عن برامج الكلية  للمز
يارة   والتوظيف، يرجى ز

.collegeandcareer.dpsk12.org

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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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

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

على 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/giÒed-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   (GiÒed 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     Õ

■      المدرسة االبتدائية

      مدارس المراحل من تعليم األطفال 
المبكر (ECE) إلى الصف 8

●     المدرسة المتوسطة

●      مدرسة للمراحل من رياض األطفال 
إلى الصف 12

×     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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Academy of 
Urban Learning

Colorado HS
Charter - Osage

Colorado HS
Charter - GES

Downtown Denver 
Expeditionary School (K-5)

Emily Griffith HS (9-12)
(6-8)

DLS at 
Gilpin (4-8)

Denver Montessori Jr./Sr. (7-12)

Int’l Academy of 
Denver at Harrington

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole MS (6-8)

PREP Academy

Denver Justice

Contemporary Learning Academy

KIPP Sunshine Peak 
Elementary (ECE-K)

KIPP Sunshine Peak 
Academy (5-8)

(6-8)

DSST: College View HS (9-12)
DSST: College View MS (6-8)

Early College of Denver (9-12)

STRIVE - SMART Academy (9-12)

Hig

DSST: Byers MS (6-8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Florence Crittenton

(ECE-6)

Excel

Summit Academy

Wyatt Academy (K-5)

(4-12)

(11-12)
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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
ية   أكاديمية كولجيت التحضير

(Collegiate Prep Academy)
مركز Denver للدراسات الدولية في مونتبيلو 

(DCIS at Montbello)
ية للكلية   مدرسة مارتن لوثر كينج جونيور التحضير

(Martin Luther King Jr. Early College)
مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 

ين فالي رانتش الثانوية (DSST): مدرسة جر
مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 

ين فالي رانتش المتوسطة (DSST): مدرسة جر
 مدرسة DSST المتوسطة في مبنى 

Noel Campus
(Farrell B. Howell) مدرسة فاريل ب. هويل

(Florida Pitt Waller) يدا بيت والر فلور
ية للكلية   هاي تك التحضير

(High Tech Early College)
 Denver أكاديمية ليدرشب في شمال شرق

 KIPP Northeast) برنامج المعرفة قوة -
(Denver Leadership Academy

برنامج المعرفة قوة في مدرسة نورث إيست 
Denver المتوسطة

 مدرسة ليجاسي أوبشنز الثانوية 
(Legacy Options High School)

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

(McGlone Academy) أكاديمية مكغلون

ثانوية مونتبيلو للتوظيف والتقنية
 مدرسة نويل المجتمعية للفنون 

(Noel Community Arts School)
(Omar D. Blair) عمر د. بلير

ين فالي رانتش   سترايف التحضيرية- جر
(STRIVE Prep-Green Valley Ranch)

 سترايف التحضيرية– مونتبيلو 
(STRIVE Prep – Montbello)

 سترايف التحضيرية– رايس 
(STRIVE Prep – Rise)

(Vista Academy) أكاديمية فيستا
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(COLLEGIATE PREP ACADEMY) أكاديمية كولجيت التحضيرية
ية  من خالل الشراكة مع كلية أورورا المجتمعية (Community College of Aurora)، توفر أكاديمية كولجيت التحضير
للتالميذ الفرصة للحصول على درجات للكلية والعمل للحصول على شهادة المعهد، أثناء دراستم في المدرسة 
الثانوية. بإمكان التالميذ الحصول على عام واحد على األقل من الدرجات األكاديمية في أربعة أعوام ويتمتعون بخيار 

العودة للعام الخامس للحصول على شهادة الكلية المجتمعية.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  الفرنسية  •  مركز المستقبل  •  دورات 
االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الكتب 
السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية •  البرنامج المتعدد المكثف الشديد القائم على المراكز •  المراكز الصحية 

Denver داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

 DCIS AT) للدراسات الدولية في مونتبيلو DENVER مركز
(MONTBELLO

الدراسات  خالل دمج  نوعه من  يًدا من  فر تعليًما   (DCISM) مونتبيلو  الدولية في  للدراسات   Denver مركز  يقدم 
العالمية، واللغات العالمية والفنون لتزويد التالميذ بالمهارات التنافسية الالزمة للعمل والحياة في القرن الحادي 

ين. نركز على التعليم والتكنولوجيا والتعليم بالتجربة المستند على المشروع الذي يتضمن السفر االختياري. والعشر

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفرنسية  •  

مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم على أساس 
المشروع  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  مركز التالميذ الجدد  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل 
Denver المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Neisa Lynch :مدير المدرسة

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org

5290 Kittredge St.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة الثانوية

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 413

Julio Contreras :مدير المدرسة

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd.

مدرسة معنية باالبتكار

مناطق تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
للمدارس المتوسطة والمدارس الثانوية

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 896
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 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

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 37.1% تقترب من التوقعات

النمو> 32.3% ال تلبي التوقعات



 مدرسة مارتن لوثر كينج جونيور التحضيرية للكلية 
(MARTIN LUTHER KING JR. EARLY COLLEGE)

ية للكلية (Dr. Martin Luther King, Jr. Early College) تعليًما  تقدم مدرسة مارتن لوثر كنج، جي آر.  التحضير
 ومفيًدا مع تمكين الطالب لكي يصبحوا وكالء للتغيير في مجتمعنا والمجتمع العالمي باإلضافة إلى تزويد 

ً
فعاال

ذوي االحتياجات الخاصة باألهداف المطلوب تحقيقها بعد المرحلة الثانوية. من المتوقع أن يكمل الطالب بحد أدنى 
12 درجة معتمدة بضمان التحويل وخالية من الرسوم الدراسية أثناء العمل على إستيفاء درجة أو شهادة معهد 

بحلول العام 14.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن •  

برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز •  فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري 
للكلية  •  التعليم على أساس المشروع  •  اإلسبانية  •  STEM  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برامج التوحد المتعددة المكثفة والبرامج المتعددة المكثفة 
Denver الشديدة القائمة على المراكز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kimberly Grayson :مدير المدرسة

720-424-0420
mlk.dpsk12.org

19535 E. 46th Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

مناطق تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
للمدارس المتوسطة والمدارس الثانوية

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,156

مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة جرين فالي 
رانتش (GREEN VALLEY RANCH) الثانوية

ين فالي رانتش (Green Valley Ranch) الثانوية  مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة جر
التي هي جزًء من شبكة مدارس DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح 
في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق 

المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. 

البرامج:
  •  STEM  •  دورات المستوى المتقدم  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  اإلسبانية

الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند 
Denver على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jenna Kalin :مدير المدرسة

303-524-6300
dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 2

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة الثانوية

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 549
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 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

 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 < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 52.5% تلبي التوقعات

النمو> 57.6% تلبي التوقعات
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مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة جرين فالي 
رانتش (GREEN VALLEY RANCH) المتوسطة

 (Green Valley Ranch) رانتش  فالي  ين  جر مدرسة  التزمت   :(DSST) والتكنولوجيا  للعلوم   Denver مدرسة 
المتوسطة التي هي جزًء من شبكة مدارس DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل 
التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ 

تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. 

البرامج:
دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 

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

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Caroline Gaudiani :مدير المدرسة

303-524-6300
dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 3

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 470

NOEL CAMPUS المتوسطة في مبنى DSST مدرسة
التزمت مدرسة DSST المتوسطة في مبنى Noel Campusوالتي هي جزٌء من شبكة مدارس DSST العامة 
المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا 
التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي 
تكون حيوية للسعادة والنجاح. يقوم تالميذنا بتطوير شعور قوي بالنفس أثناء تعلمم للمساهمة في مجتمع 

متنوع ومهتم.

البرامج:
الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة 

Denver لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Brandi Chin :مدير المدرسة

303-524-6324
dsstpublicschools.org

5290 Kittredge St.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 7
العدد المقدر للتسجيل: 300

 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
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 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

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

النمو> 78.8% تلبي التوقعات



(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 المتخصصة في الفنون  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

الفنون الجميلة  •  STEM  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

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

المشترك لفكرة النجاح األكاديمي الذي يمكن تحقيقه.

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

الموسيقى  • التكنولوجيا  •  الفنون المرئية  •  STEM  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rachel Massey :مدير المدرسة

720-424-2740
howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Dr.

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

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

العدد المقدر للتسجيل: 800

Kayla Grayson :مدير المدرسة

720-424-2840
waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place

مناطق تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
ومدارس Tower االبتدائية

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

العدد المقدر للتسجيل: 860
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 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 < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 47.7% تقترب من التوقعات

النمو> 56.4% تلبي التوقعات



(HIGH TECH EARLY COLLEGE) هاي تك التحضيرية للكلية
تعد HTEC بمثابة مؤسسة معتمدة من الوالية للتحضير للكلية حيث تعرض فصول التسجيل المتزامن بداية من الصف 9. 
ا مسار CareerConnect عند اختيار تخصصم أثناء وجودهم في المرحلة الثانوية (الهندسة والصحة 

ً
يختار الطالب أيض

والبيولوجيا الطبية وعلوم الحاسب واألعمال وتصميم الجرافيكس والروبوتات واإلنتاج الصوتي). في نهاية دراستم 
في مسارهم، يستطيع الطالب الحصول على شهادة تخصصية في المجال بل وعلى درجة معهد. 

البرامج:
  •  CareerConnect  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  STEM  •  فرص التدريب العملي  •  الموسيقى  •  اإلسبانية
الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع  •  مركز المستقبل  •  

البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 أكاديمية ليدرشب في شمال شرق DENVER - برنامج المعرفة قوة 
(KIPP NORTHEAST DENVER LEADERSHIP ACADEMY)

 KIPP Northeast Denver) قوة  المعرفة  لبرنامج  التابعة   Denver شرق  شمال  في  ليدرشب  أكاديمية  إن 
الناس.  لعامة  للتسجيل  مفتوحة  دراسية  رسوم  بدون  عامة  مستقلة  مدرسة  هي   (Leadership Academy
 KIPP Northeast Denver) قوة  المعرفة  برنامج   Denver شرق  شمال  في  ليدرشب  أكاديمية  مهمة  إن 
Leadership Academy) هي تنمية الشباب من كال الجنسين ممن لديم الذكاء والشخصية والعادات والعزم 

لتحقيق أهداف حياتم وتقديم مساهمات إيجابية في مجتمعنا.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  الفرق الغنائية  •  الفرنسية  •  دورات 

االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم الخدمي  •  STEM  •  التعليم المختلط  •  اإلسبانية  •  الخدمة 
المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على 

المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Stacy Parrish :مدير المدرسة

720-424-2450
htec.dpsk12.org

11200 E. 45th Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة الثانوية

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 412

Grant Erwin :مدير المدرسة

720-452-2570
kippcolorado.org

18250 E. 51st Ave.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة الثانوية

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 513
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

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 < معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي < متميزة

النمو> 27% ال تلبي التوقعات

النمو> 89% تتجاوز التوقعات



 برنامج المعرفة قوة في مدرسة نورث إيست دنفر 
(KIPP NORTHEAST DENVER) المتوسطة

الكلية  للنجاح في  ية  التالميذ بالمهارات األكاديمية ونقاط القوة الشخصية الضرور برنامج KIPP إلى تجهيز  يهدف 
الممتازون، والوقت  المدرسون  إن  توجد طرق مختصرة: حيث  ال   ،KIPP برنامج بعد ذلك. في  التنافسي  والعالم 
األطول في المدرسة، والمنج التحضيري للكلية الذي يتسم بالتحدي والثقافة القوية المفعمة باإلنجاز والدعم 

تساعد تالميذنا في تحقيق مكاسب أكاديمية هامة ومواصلة التفوق في المدرسة الثانوية وفي الكلية. 

البرامج:
الموهبون والمتفوقون  •  STEM  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع  •  

برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(LEGACY OPTIONS HIGH SCHOOL) مدرسة ليجاسي أوبشنز الثانوية
تقدم مدرسة ليجاسي أوبشنز (Legacy Options) الخدمة بصورة رئيسية إلى التالميذ الذين يكونون معرضين لخطر 
ترك المدرسة. إن برنامجنا التعليمي الذي يعتمد على البيانات والمساءلة والمعايير العالية يوفر مساًرا واقعًيا للتخرج 
يبية ومانحة  تعليمية وتدر برامج  للتسجيل في  الثانوية ويقدم مسارات متعددة  المرحلة  والحصول على شهادة 
للشهادات والتدريب المهني لمرحلة ما بعد الثانوية. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار 

المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Stephani Olson :مدير المدرسة

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

مدرسة مستقلة عامة

 Far Northeast مناطق التسجيل في مدرسة
المتوسطة والمدرسة االبتدائية (لـ 5)

الصفوف المتوفرة: 5 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 450

Anthony McWright :مدير المدرسة

720-424-3100
makeyourownlegacy.org

6850 Argonne St.

مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 97
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 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

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> 48.7% تقترب من التوقعات

النمو> 45.6% تقترب من التوقعات
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(MARIE L. GREENWOOD ACADEMY) أكاديمية ماري إل. جرين وود
تكرس أكاديمية ماري إل. جرين وود (Marie L. Greenwood) جودها لتقديم التعليم األكاديمي الذي يتسم 
بالتحدي ومستوى عاٍل من النجاح. نقدم منهًجا دراسًيا قائًما على معايير مع التركيز المكثف على القراءة والكتابة 
ياضيات، كما نكرس جودنا لسد الفجوة في التحصيل األكاديمي. يعد برنامجنا للمرحلة المتوسطة من  والعلوم والر

.DPS أفضل البرامج المقدمة في مدارس

البرامج:
AVID  •  الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

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

الوقت مهارات القرن الحادي والعشرون.

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

STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rachel Payne :مدير المدرسة

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

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

Sara Gips Goodall :مدير المدرسة

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

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

العدد المقدر للتسجيل: 832
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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, TNLI

 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

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 67.2% تلبي التوقعات

النمو> 32.1% ال تلبي التوقعات



 ثانوية مونتبيلو للتوظيف والتقنية 
(MONTBELLO CAREER AND TECHNICAL)

التزمت مونتبيلو للتقنية (Montbello Tech) بمشاركة كل التالميذ في األنشطة المختلفة، وبإعداد طالبي العلم 
االبتكاري،  التدريس  منج  من  التالميذ  يستفيد  العالمي.  المجتمع  في  والحياة  المهنية  والحياة  بالكلية  لاللتحاق 
ين على  قادر العلم  طالبو  يكون  الثانوية.  للمدرسة  التقليدي  المناخ  تفوق  تعليمية متعددة  مناهج  يتضمن  الذي 
يبية ويحصلون على امتيازات االلتحاق  التسجيل في دورات التوظيف والدورات التقنية، والمشاركة في الدورات التدر
في دورات الكلية التي تؤدي إلى شهادة معهد. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار 

المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
 ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  

  •  JROTC  •  الخدمة المجتمعية  •  CareerConnect  •  فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري للكلية
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Karen Powell :مدير المدرسة

720-423-7200
montbellotech.dpsk12.org

4501 Airport Way

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 10 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 85
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 المواصالت: 
RTD بطاقة لركوب 

Success Express,

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 29.8% ال تلبي التوقعات



(NOEL COMMUNITY ARTS SCHOOL) مدرسة نويل المجتمعية للفنون
 يسمح للتالميذ ليس فقط 

ً
تقدم مدرسة نويل المجتمعية للفنون (Noel Community Arts) برنامًجا أكاديمًيا قويا

ا اكتساب فم وتقدير عميق للفنون. تفانت مدرسة NCAS بوضع 
ً

باالستعداد للكلية والحياة المهنية، ولكن أيض
والمحافظة على معايير أكاديمية عالية من خالل إنشاء الفرص للتالميذ للمشاركة في المساعي األكاديمية ذات 

العالقة من خالل الفنون والمشاريع األكاديمية.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج 

تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات 
السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز  •  المراكز الصحية 

Denver داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

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

المسؤولية والنزاهة.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  الفنون المرئية •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات  اإلنجليزية واإلسبانية لر

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rhonda Juett :مدير المدرسة

720-423-5840
ncashs.dpsk12.org

5000 Crown Blvd.

مدرسة معنية باالبتكار

مناطق تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
للمدارس المتوسطة والمدارس الثانوية

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 490

Kristen Lee :مدير المدرسة

303-371-9570
omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St.

مدرسة مستقلة عامة

مناطق تسجيل الشمال الشرقي األقصى 
ومدارس Tower االبتدائية

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

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

النمو> 33.2% ال تلبي التوقعات

النمو> 52.4% تلبي التوقعات



 سترايف التحضيرية- جرين فالي رانتش 
(STRIVE PREP�GREEN VALLEY RANCH)

ية (STRIVE Prep) هي المكان الذي يستطيع فيه كل تلميذ أن يسعى إلى التحقيق  إن مدرسة سترايف التحضير
للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة  نلم تالميذنا في كل يوم  الكلية والحياة.  النجاح في 
نعزز اإلحساس بحب  االحتفال والمرح،  الطموح مع  التعلم  توازن  الدراسي. من خالل  الفصل  مفتوحة، داخل وخارج 
غير  فرص  استكشاف  طفلك  باستطاعة  ية،  التحضير سترايف  في  طفل.  كل  في  واإلمكانية  واإلبداع  االستطالع 

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. معدودة لتنمية الثقة ومهارات الحياة الضرور

البرامج:
Denver الفنون المرئية  •  النوادي االجتماعية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(STRIVE PREP – MONTBELLO) سترايف التحضيرية– مونتبيلو
ية - مونتبيلو (STRIVE Prep – Montbello) ومدرسينا وقادتنا المتفانين متحمسون  إن مدرسة سترايف التحضير
ية. كل يوم، تفتح مدارسنا أبوابها لتحضير التالميذ  لإلفصاح والتعبير عن ماهيتنا داخل شبكة مدارس سترايف التحضير
ياض األطفال إلى الكلية، من خالل توفير تعليم عام ممتاز بمعايير وهيكلة ومساءلة عالية.  للنجاح األكاديمي من ر

إن رؤيتنا أن يكون التعليم التحضيري للكلية لجميع التالميذ في مجتمعنا بمثابة القاعدة السائدة.

البرامج:
الفنون المرئية  •  دعم اللغات  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد 

 Denver المكثف المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jessica Savage :مدير المدرسة

303-999-2893
striveprep.org

4800 Telluride St., Building 5

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 360

Lyndsay Lau :مدير المدرسة

303-999-3825
striveprep.org

5000 Crown Blvd.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 270
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت

Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
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(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 < معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 36.8% تقترب من التوقعات

النمو> 34.1% تقترب من التوقعات



(STRIVE PREP – RISE) سترايف التحضيرية– رايس
ية (STRIVE Prep) هي المكان الذي يستطيع فيه كل تلميذ أن يسعى إلى تحقيق النجاح  إن مدرسة سترايف التحضير
في الكلية وفي الحياة. نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة مفتوحة، 
االستطالع  بحب  اإلحساس  نعزز  والمرح،  االحتفال  مع  الطموح  التعلم  توازن  خالل  من  الدراسي.  الفصل  وخارج  داخل 

واإلبداع واإلمكانية في كل طفل. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  الفنون الجميلة  •  الفرنسية  •  اإلسبانية  •  التسجيل المتزامن  •  الخدمة 

المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(VISTA ACADEMY) أكاديمية فيستا
يز مناخ تعليم أكاديمي صارم وثقافة مدرسية تجسد روح المساواة  في أكاديمية فيستا، تتمثل رسالتنا في تعز
والتنوع والشعور باالنتماء لدى جميع التالميذ والعوائل وفريق العمل والمجتمع ككل. إن عهدنا هو تحديد ومعالجة 
المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة  النجاح األكاديمي. هذه  الماضية الستعادة  ونقل حواجز األداء 

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

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز 

المستقبل  •  دورات االمتياز  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
Denver النوادي االجتماعية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Elisha Roberts :مدير المدرسة

720-485-6393
striveprep.org

18250 E. 51st Ave.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الشمال الشرقي األقصى
للمدرسة الثانوية

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 550

Anthony Smith :مدير المدرسة

720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org

4800 Telluride St., Building 6

مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 280
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وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
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(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 < معتمدة مع المالحظة

النمو> 65% تلبي التوقعات

النمو> 44.1% تقترب من التوقعات



الشمال الشرقي األدنى
(Bruce Randolph) بروس راندولف

 أكاديمية التعليم المعاصر 
(Contemporary Learning Academy)

(The CUBE) مدرسة ذا كيوب
مركز Denver للتعليم في القرن الحادي 

 Denver Center for) والعشرين في ويمان
(21st-Century Learning at Wyman

مدرسة Denver االستكشافية ديسكفري 
(Denver  (Denver Discovery School في

مدرسة Denver جستس الثانوية
 Gilpin للغات - مبنى Denver مدرسة

Campus
 مدرسة Denver للفنون 

(Denver School of the Arts)
مدرسة Denver للتصميم االبتكاري 

والمستدام
(Dora Moore) دورا مور

 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا Denver مدرسة
(Cole High School) مدرسة كول الثانوية

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 
 (DSST): مدرسة كول المتوسطة 

(Cole Middle School)
 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا Denver مدرسة 

مدرسة Conservatory Green الثانوية
 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا Denver مدرسة 

مدرسة Conservatory Green المتوسطة
مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 

 (DSST): مدرسة ستيبلتون الثانوية 
(Stapleton High School)

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 
 (DSST): مدرسة ستيبلتون المتوسطة 

(Stapleton Middle School)
مدرسة East الثانوية

 إيميلي جريفيث الثانوية 
(Emily Griffith High School)

مدرسة Manual العليا
 مدرسة ماكوليف الدولية 

(McAuliffe International School)
مدرسة McAuliffe Manual المتوسطة

 مدرسة موري المتوسطة 
(Morey Middle School)

 مدرسة نورثفيلد الثانوية 
(Northfield High School)

 Denver مدرسة أوديسي في 
(Odyssey School of Denver)

(PREP Academy) ية األكاديمية التحضير
 مدرسة رايز أب المجتمعية 

(RiseUp Community School)
(Whittier) مدرسة وايتير

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

37



(BRUCE RANDOLPH) بروس راندولف
تقدم بروس راندولف (Bruce Randolph) تعليًما ممتاًزا للتالميذ من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر. تتمثل 
رسالتنا في تخرج 100% من تالميذنا وهم على أتم استعداد لتحقيق النجاح الكامل في الكلية أو الجامعة بنظام 

أربع سنوات دون الحاجة إلى تصحيح.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  الفرق الغنائية  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات 

األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  األوركيسترا  •  اإلسبانية  • CareerConnect  •  الخدمة 
المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •   برامج االحتياجات العاطفية والبرامج المتعددة المكثفة المستندة 

Denver على المركز •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Melissa Boyd :مدير المدرسة

720-424-1080
randolph.dpsk12.org

3955 Steele St.

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األدنى 
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 728

 أكاديمية التعليم المعاصر 
(CONTEMPORARY LEARNING ACADEMY)

تقدم  ية  حضر صغيرة  ثانوية  مدرسة  هي   (Contemporary Learning Academy) المعاصر  التعليم  أكاديمية 
خدمات للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر. للتالميذ حق اختيار الحصول على دبلوم في أقل من ثالث سنوات 
الطالب  يتعلم  المشروعات،  القائم على  التعليم  المجتمعية. من خالل  بالكليات  التعليمية  الدورات  والتسجيل في 
الخدمات المجتمعية وبرامج التدريب ويستكشفون المن في الحياة الواقعية. هذه المدرسة ال تشارك في عملية 

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

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية •  فرص التدريب 

العملي  •  الموسيقى  •  التعليم على أساس المشروع  •  التعليم الخدمي  •  الخدمة المجتمعية  •  
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sandra Just :مدير المدرسة

720-423-6900
cla.dpsk12.org

200 E. Ninth Ave.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 125
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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: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 49.7% تقترب من التوقعات

النمو> 52.6% تلبي التوقعات



(THE CUBE) مدرسة ذا كيوب
في  للكفاح  طالبنا  يحتاجها  التي  الواقعية  الحياتية  والمهارات  األكاديمية  الشخصية  الثانوية   CUBE مدرسة  تبني 
يع التغير.  نحن مدرسة متكاملة تعمدنا أن يكون حجمها صغير ألننا نؤمن بأنك  الكلية والحياة المهنية والمستقبل سر
ال تستطيع غرس الدوافع في طالب ال تعرفه. لدينا مستشارون واجتماعات متكررة لكل أهل المدرسة وتواصل قوي 

بين العاملين والعائالت.

البرامج:
المدارس المتخصصة في الفنون  •  التعليم المختلط  •  التعلم المستند على الكفاءات  •  التعليم 

االستكشافي  •  فرص التدريب العملي  •  التعليم الشخصي  •  التعليم القائم على المشروعات  •  التعليم 
الخدمي  •  التراث اإلسباني  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  

موارد المجتمع 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Bret Poppleton :مدير المدرسة

303-887-7547
thecubeschool.org

3399 Holly St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9
العدد المقدر للتسجيل: 135

مركز DENVER للتعليم في القرن الحادي والعشرين في ويمان 
 (DENVER CENTER FOR 21ST�CENTURY LEARNING AT

WYMAN)
 ذا وتيرة متسارعة 

ً
ويقدم مركز Denver للتعليم في القرن الحادي والعشرين في ويمان (DC21) تعليما صارما

ومبنًيا على المشاركة، وذلك من أجل التالميذ الذين يحتاجون لخبرة تعليمية داعمة إلى حد كبير ومبنية على أساس 
العالقة الجيدة. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة 

للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  فرص التدريب العملي  •  

CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج 
االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Renard Simmons :مدير المدرسة

720-424-2980
dc21.dpsk12.org

1690 Williams St.

مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 205
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مدرسة جديدة

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
RTD بطاقة لركوب 

,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 < معتمدة مع المالحظة

النمو> 45.8% تقترب من التوقعات

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



 DENVER االستكشافية ديسكفري في DENVER مدرسة 
(DENVER DISCOVERY SCHOOL)

نحن نفخر ببناء العالقات الشاملة االندماجية في مجتمعنا المتنوع. نحن نحتفل بنجاحاتنا ونتعلم من تحدياتنا. نحن في 
ين بالتصديق وأن نكون من الفئات المستضعفة حيث أننا نحرص على االستكشاف اإلبداعي  DDS نوافق أن نكون جدير

ونناصر الجميع في مجتمعنا. 

البرامج:
األوركيسترا  •  التعليم على أساس المشروع  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  الفرق الموسيقية  •  

الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Pamela Kirk :مدير المدرسة

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org

3480 Syracuse St.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل لمدارس
بارك هيل/ستيبلتون للمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 384
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

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 بأولوية المراقبة

النمو> 37.7% تقترب من التوقعات



(DENVER JUSTICE) مدرسة دنفر جستس الثانوية
التالميذ. تستهدف  لكل  للكلية  تحضيري  تعليم  توفير  تتمثل في  للتأهيل  الثانوية   Denver Justice رسالة مدرسة إن 
مدرسة Justice التالميذ الذين لم سجل غياب طويل عن المدرسة، أو الذين لم يحالفم النجاح في بيئة مدرسية 
الذي يصبح فيه  المكان  إن مدرسة Denver Justice High هي  الجنائية.  القضايا  المنخرطين في نظام  أو  تقليدية، 
الشباب المعرضين للخطر "شبابا واعًدا." هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. ُيرجى 

االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  

فرص التدريب العملي  •  التعليم الخدمي  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 
االجتماعية  •  برنامج المراهقات الحوامل/واجبات اآلباء  •  موارد المجتمع 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Stephen Parce :مدير المدرسة

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth Ave.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 108

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

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

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

الدراسة المكثفة للغة  •  الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

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: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

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> 45.1% تقترب من التوقعات

النمو> 71.2% تلبي التوقعات



(DENVER SCHOOL OF THE ARTS) للفنون DENVER مدرسة
تقدم مدرسة Denver للفنون (Denver School of the Arts) خدماتها التعليمية للتالميذ الذين لديم التصميم 
يبي قبل االحتراف المهني. يشارك الطالب في برنامج أكاديمي فعال  على صقل مواهبم الفنية في برنامج تدر
ا في الدراسات الفنية المكثفة في بيئة 

ً
يكا. يشارك الطالب أيض حيث تصنف كإحدى أفضل المدارس الثانوية في أمر

متنوعة ثقافًيا. للتسجيل، يجب على التالميذ تسليم استمارة من خالل اإلنترنت. الرجاء تفحص صفحة االختبارات على 
الموقع اإللكتروني لمدرسة DSA للمواعيد النهائية لتقديم الطلبات.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  ASCENT  •  الفرق الموسيقية  •  التسجيل 

المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفرنسية  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  األوركيسترا  •  
اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 

االجتماعية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدرسة DENVER للتصميم االبتكاري والمستدام 
 Denver School of Innovation and Sustainable Design) المستدام  لالبتكار والتصميم   Denver مدرسة
DSISD))) هي أول مدرسة ثانوية قائمة على الكفاءات في Denver وتم تصميمها لتجهيز الطالب بالمهارات 
والمعارف التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. نحن نقدم برنامج التحضير للكلية (Early College). عمل فصولنا الدراسية 

يادة األعمال االجتماعية.  على تجهيز الطالب للمن في مجاالت STEM واألعمال مع التركيز على ر

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  ASCENT  •  التعليم المختلط  •  القائم على 

الكفاءات  •  التسجيل المتزامن  •  التعليم االستكشافي  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  
التعليم الشخصي  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية •  القيادة الطالبية  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

William Kohut :مدير المدرسة

720-424-1700
dsa.dpsk12.org

7111 Montview Blvd.

مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,000

Lisa Simms :مدير المدرسة

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org

840 E. 14th St.

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 300
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

وجبة اإلفطار

الغداء

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 67.7% تلبي التوقعات

النمو> 33.8% تقترب من التوقعات



مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة كول 
(COLE HIGH SCHOOL) الثانوية

العالمي  الطراز  بتزويد تعليم من  الثانوية   (Cole) التزمت مدرسة  :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا Denver مدرسة
 12 إلى   6 من  للصفوف  التعليمية  بيئتنا  بناء  خالل  من  بذلك  نقوم  والحياة.  الكلية  للنجاح في  التالميذ  كل  لتهيئة 

ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. 

البرامج:
  •  STEM   •  دورات المستوى المتقدم  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  اإلسبانية
الدراما  •  النادي األكاديمي أو المنافسات •  النوادي القائمة على األصول العرقية أو الثقافات  •  الخدمة 

المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على 
المركز   

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rebecca Bloch :مدير المدرسة

303-524-6354
dsstpublicschools.org

3240 Humboldt St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 366

(DORA MOORE) دورا مور
إن مدرسة دورا مور للصفوف من تعليم األطفال المبكر إلى الصف الثامن (Dora Moore ECE-8) هي بيئة غنية 
حيث ندعم الطفل ككل. نحن ندرس عوامل النجاح الشخصية والفنون المرئية والموسيقى الغنائية وموسيقى اآلالت 
ياض األطفال  ياضيات (STEM) للصفوف من ر والتربية البدنية والرقص وبرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والر

إلى الصف الثامن.

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

اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية

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

43

 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: 
 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> 67.5% تلبي التوقعات

النمو> 47.2% تقترب من التوقعات



مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة كول 
(COLE MIDDLE SCHOOL) المتوسطة

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة كول المتوسطة بتزويد تعليم من الطراز العالمي 
 12 إلى   6 للصفوف من  التعليمية  بيئتنا  بناء  خالل  بذلك من  نقوم  والحياة.  الكلية  للنجاح في  التالميذ  كل  لتهيئة 

ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. 

البرامج:
الموسيقى  •  STEM  •  الفرق الغنائية  •  الفرق الموسيقية  •  الخدمة المجتمعية •  الحوليات السنوية أو 

الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا DENVER مدرسة 
مدرسة CONSERVATORY GREEN الثانوية

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة Conservatory Green الثانوية بتزويد تعليم من 
الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 
للسعادة  تكون حيوية  التي  المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات  تعلم وتطبيق  للتالميذ  ليتسنى  إلى 12   6

والنجاح.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف الشديد القائم على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rebecca Bloch :مدير المدرسة

303-524-6354
dsstpublicschools.org

1350 E. 33rd Ave.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 359

Adeel Khan :مدير المدرسة

303- 802-4127
dsstpublicschools.org

 5500 Central Park Blvd., 
Building 4

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 11
العدد المقدر للتسجيل: 425
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 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: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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 تحت التجربة

التقييم الكلي < متميزة

النمو> 35.5% تقترب من التوقعات

النمو> 72.4% تلبي التوقعات



 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا DENVER مدرسة 
مدرسة CONSERVATORY GREEN المتوسطة

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة Conservatory Green المتوسطة بتزويد تعليم 
من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف 
من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة 

والنجاح.

البرامج:
الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج 

المتعدد المكثف الشديد القائم على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

John Clark :مدير المدرسة

303-802-4120
dsstpublicschools.org

8499 Stoll Place

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل لمدارس
بارك هيل/ستيبلتون للمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 469
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل لمدارس ستيبلتون

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> 64.8% تلبي التوقعات



مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة ستيبلتون 
(STAPLETON MIDDLE SCHOOL) المتوسطة

الطراز  من  تعليم  بتزويد  المتوسطة  ستيبلتون  مدرسة  التزمت   :(DSST) والتكنولوجيا  للعلوم   Denver مدرسة 
العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 6 إلى 

12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. 

البرامج:
اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج 

التوحد المتعدد المكثف المستند على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Dan Sullivan :مدير المدرسة

303-320-5570
dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل لمدارس
بارك هيل/ستيبلتون للمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 479

مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة ستيبلتون 
(STAPLETON HIGH SCHOOL) الثانوية

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة ستيبلتون الثانوية بتزويد تعليم من الطراز العالمي 
 12 إلى   6 للصفوف من  التعليمية  بيئتنا  بناء  خالل  بذلك من  نقوم  والحياة.  الكلية  للنجاح في  التالميذ  كل  لتهيئة 

ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  

دورات للمتفوقين  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو 
الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج التوحد المتعدد المكثف المستند على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Dan Sullivan :مدير المدرسة

303-320-5570
dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 570
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

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

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> 54.4% تلبي التوقعات

النمو> 72% تلبي التوقعات



مدرسة EAST الثانوية
تعد مدرسة East الثانوية هي أكبر مدرسة ثانوية شاملة واألعلى من حيث األداء في DPS.  نحن نفخر بعادتنا في 
تحقيق التفوق في خدمة طالب Denver وعائالتم حيث توفر مدرسة East خبرات تعلم فعالة ومتوازنة للطالب 

في مجتمعنا التعليمي الذي يتسم بالتباين العرقي والثقافي واللغوي واالقتصادي.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز 
يكيين األصليين  •  البرنامج التحضيري للكلية  •   المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  برنامج دعم التالميذ األمر
اإلسبانية  •  CareerConnect  •  الدراما •  الفنون الجميلة  •  فرص التدريب العملي  •  التعليم الخدمي  •  الخدمة 

المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع  •  البرامج المتعددة 
المكثفة والبرامج المتعددة المكثفة الشديدة وبرامج الصم وضعاف السمع القائمة على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

John Youngquist :مدير المدرسة

720-423-8300
east.dpsk12.org

1600 City Park Esplanade

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 2,530

(EMILY GRIFFITH HIGH SCHOOL) إيميلي جريفيث الثانوية
تقدم مدرسة إيميلي جريفيث الثانوية EGHS مساًرا غير تقليدي ليحصل التالميذ على دبلوم المدرسة الثانوية أو 
الثانوية في نفس الوقت.  دبلوما الكفاءة العامة GED مع حضور دورات تعليمية للكلية وفرص ما بعد المرحلة 
المهارات  بنجاح في  التالميذ  تخرج  تضمن  الدبلومة  بأن  التزامنا  المهمة هي  تنفيذ هذه  األساسية في  يقتنا  وطر
ية. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة  األكاديمية الضرور

مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التعلم المستند على الكفاءات  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج 

تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  الخدمة 
المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

David Daves :مدير المدرسة

720-423-4901
eghs.egtc.net

1860 Lincoln St.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 380
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 33.4% ال تلبي التوقعات

النمو> 52.6% تلبي التوقعات



مدرسة MANUAL العليا
ين على النجاح في أعلى المستويات. نحن نتحدى ونرعى  في مدرسة مانيوال (Manual) الثانوية، نؤمن بأن تالميذنا قادر
يًبا عالًيا في بيئة مبتكرة وغنية بالتكنولوجيا. يطور تالميذ مانوال  وندعم كل تالميذنا، الذين يعملون مع مدرسين مدربين تدر

عقلية غير متزعزعة من النجاح التي تتضمن توقعات عالية ومرونة وقدرة على التفكير الحرج وبصورة عميقة. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  الفرق الغنائية  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين 

الدرجات األكاديمية  •  التعليم االستكشافي  •  الفنون الجميلة  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  
فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  STEM  •  CareerConnect  •  الخدمة 
المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف 

Denver المستند على المركز •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
Lynn Heintzman (مؤقت)

720-423-6300
manual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 330
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 المواصالت: 
RTD بطاقة لركوب 

,Success Express

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 36.6% تقترب من التوقعات



(MCAULIFFE INTERNATIONAL SCHOOL) مدرسة ماكوليف الدولية
 Greater Park في منطقة (IB) يا الدولية إن مدرسة ماكوليف الدولية هي مدرسة متوسطة لتدريس برنامج البكالور
Hill/Stapleton وضواحيها في Denver. تقدم هذه المدرسة بيئة تعليمية منظمة ودولية، حيث يتمكن كل التالميذ 

من التفوق في المجاالت األكاديمية، وتحسين األداء الشخصي وخدمة المجتمع.

البرامج:
ين •   يا الدولية  •  الماندر الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  الفرنسية  •  دورات االمتياز  •  البكالور

األوركيسترا  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  التعليم االستكشافي  •  STEM  •  الخدمة 
المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرامج المتعددة المكثفة المستندة على 

المركز وبرامج االحتياجات العاطفية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
  

مدرسة MCAULIFFE MANUAL المتوسطة
تم تصميمها على نج مدرسة ماكوليف الدولية (McAuliffe International) المتميزة، وتعتبر مدرسة ماكوليف 
الفنون  تعليم  للتالميذ  تقدم  حيث   (IB) الدولية  يا  البكالور لبرنامج  (McAuliffe Manual) مدرسة مرشحة  مانوال 
الشخصية  والتنمية  المتعلم  على  تركز  التي  الدراسية  الفصول  على  يعتمد  الذي  والمتكامل  الصارم  اإلنسانية 

واالهتمام بالشؤون الدولية. 

البرامج:
يا الدولية  •  المدارس  المدارس المتخصصة في الفنون  •  الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  البكالور

الدولية المتخصصة  •  األوركيسترا  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات 
السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز  •  المراكز الصحية 

Denver داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
  

Jessica Long :مدير المدرسة

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األدنى 
للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 290

Kurt Dennis :مدير المدرسة

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org

2540 Holly St.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل لمدارس
بارك هيل/ستيبلتون للمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 1,352

49

 المواصالت: 
 ،Stapleton منطقة التسجيل لمدارس

مسار الحافلة القياسي

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) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < متميزة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 85.5% تتجاوز التوقعات

النمو> 74% تلبي التوقعات



Located in 14 Denver Public Schools high schools, 
Denver Scholarship Foundation (DSF) Future Centers 

help prepare DPS students for college.

To learn more about how the DSF makes college possible visit 
www.denverscholarship.org. 

Together, we make Denver stronger.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org



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!

™

®



(NORTHFIELD HIGH SCHOOL) مدرسة نورثفيلد الثانوية
برنامًجا  تقدم  حيث  الدولية  يا  البكالور مدارس  إحدى  (Northfield High School) هي  الثانوية  نورثفيلد  مدرسة 
أكاديمًيا تقدمًيا ومثيًرا ومحفًزا للتحديات. باإلضافة إلى المنج الرئيسي، لدى مدرسة NHS مجموعة من المواد 
ياضي شامل وبرنامج أنشطة فعال موجه حسب  ية بما في ذلك أربعة مسارات CareerConnect. برنامج ر االختيار

اهتمامات الطالب وشغفم ويتمركز حول خبرات الطالب. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  التعليم المختلط  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج 

ين  •   يا الدولية  •  الماندر تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفرنسية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البكالور
  STEM  •  الموسيقى  •  التعليم الشخصي  •  التعليم على أساس المشروع  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية

CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج 
المتعدد المكثف المستند على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(MOREY MIDDLE SCHOOL) مدرسة موري المتوسطة
في مدرسة موري (Morey)، نعمل على تطوير المواهب الفريدة لكل طفل كي يصبح كل شخص ذاتي التوجيه وذا 
وعٍي اجتماعٍي وعضًوا متعلًما من أعضاء مجتمعنا المتنوع. في مدرسة موري، يكون التعليم شخصي ومدعوم 
ومتجذر في العدالة االجتماعية ومدمج مع مجتمعنا المحلي. للحصول على معلومات عن التسجيل في برنامج 

الموهوبين للغاية المتخصص، يرجى النظر إلى الصفحة 18.

البرامج:
التعلم المستند على الكفاءات  •  دورات االمتياز  •  التعليم الشخصي  •  اإلسبانية  •  التعليم المختلط  •  

الموسيقى  •  التعليم على أساس المشروع  •  التعليم الخدمي  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  الدراما  •  
الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج التوحد المتعدد المكثف 

المستند على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدير المدرسة:
Hillary Niebauer (مؤقتة)

720-424-0700
morey.dpsk12.org

840 E. 14th Ave.

مدرسة معنية باالبتكار

مدرسة متخصصة بالتعليم للتالميذ الموهوبين 
والمتفوقين للغاية

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 295

Amy Bringedahl :مدير المدرسة

720-423-8000
northfield.dpsk12.org

5500 Central Park Blvd.

مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 800
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

وجبة اإلفطار

الغداء

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 58% تلبي التوقعات

النمو> 47.5% تقترب من التوقعات



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

ّ
إن مدرسة Odyssey هي مدرسة متنوعة للتعليم االستكشافي. ُنعل

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

الميداني خارج المدرسة بصفة منتظمة.

البرامج:
ياض األطفال  •  التعليم االستكشافي  •  التعليم على أساس المشروع  •  الخدمة  اإلنجليزية واإلسبانية لر

المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  • 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
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 المواصالت: 
 سعر مخفض

RTD لبطاقات الحافالت

وجبة اإلفطار

الغداء التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 53.8% تلبي التوقعات
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(RISEUP COMMUNITY SCHOOL) مدرسة رايز أب المجتمعية
ا أو أنم معرضين 

ً
تعيد مدرسة رايز أب (RiseUp) المجتمعية مشاركة الشباب الذين تركوا المدرسة الثانوية سابق

لخطر ترك المدرسة. يتيح منج التعليم القائم على المشروعات الخاص بنا والذي يركز على قضايا العدالة االجتماعية 
مدرسة  توفر  كما  مجتمعم.  وعلى  عوائلم  وعلى  عليم  إيجابًيا  ذلك  ليؤثر  تعلموه  ما  يطبقوا  أن  للتالميذ 
يبية مدفوعة للتالميذ. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة.  RiseUp دورات تدر

ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  

التعليم على أساس المشروع  •  اإلسبانية  •  الخدمة المجتمعية  •  برنامج المراهقات الحوامل/واجبات اآلباء

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Lucas Ketzer :مدير المدرسة

303-292-1018
riseupcommunityschool.net

2342 N. Broadway

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 134

(PREP ACADEMY) األكاديمية التحضيرية
نحن المجتمع الذي ينير عقول كل طالبي العلم الستخدام صوتم وبصيرتم استراتيجًيا للتنقل واستكشاف مسارات 
إليها  االلتحاق  طلب  يقدمون  الذين  التالميذ  التعلم:  طالبي  من  اآلتية  بالفئات  ية  التحضير األكاديمية  ترحب  الحياة. 
، التالميذ الذين تم تحويلم إليها من قبل مدارس أخرى أو من قبل قسم الخدمات اإلنسانية أو خالل فترة 

ً
مباشرة

التجربة؛ التالميذ الذين يعانون من صعوبات تتعلق بمسائل أكاديمية أو اجتماعية أو الحضور أو سلوكية أو التالميذ 
الذين تم طردهم نهائًيا والتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة البسيطة/المتوسطة.  هذه المدرسة ال تشارك 

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

البرامج:
التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  CareerConnect  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Eric Rowe :مدير المدرسة

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org

2727 Columbine St.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 70
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 21.8% ال تلبي التوقعات

النمو> 26.3% ال تلبي التوقعات



(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  •  التعليم الخدمي  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  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 بارك هيل/ستيبلتون 
 وضواحيها للمدارس المتوسطة 

ومنطقة تسجيل ستيبلتون للمدارس

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

العدد المقدر للتسجيل: 900

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

ً
يخ تار 1883ولها  سنة   (Whittier) وايتير  تأسست 

 معايير الوالية 
ً

شرق مدينة Denver. تقدم مدرسة ويتير (Whittier) برنامًجا تعليمًيا مبتكًرا وصارًما يستهدف صراحة
ويطبق أفضل الممارسات القائمة على أبحاث. إن الهدف في مدرسة ويتير (Whittier) هو إعداد التالميذ بالقوة 

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

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  الخدمة المجتمعية  •   اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر

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

منطقة تسجيل الشمال الشرقي األدنى 
للمدرسة المتوسطة

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

العدد المقدر للتسجيل: 290
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 المواصالت: 
 خدمة المواصالت
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وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
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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> 68.5% تلبي التوقعات

النمو> 74.1% تلبي التوقعات



الشمال الغربي
مدرسة 5280 الثانوية

 أكاديمية التعليم الحضري 
(Academy of Urban Learning)

 Denver مدرسة الفتيان في 
(Boys School of Denver)

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

(Bryant Webster Dual Language ECE-
8 School)

مركز التعليم المهني التأهيلي للكلية في 
 Denver  (CEC Middle College of

(Denver
مدرسة كولورادو الثانوية العامة المستقلة 
 Colorado High School) Osage مبنى –

(Charter – Osage

مدرسة كولورادو الثانوية العامة المستقلة 
 Colorado High School) GES مبنى –

(Charter – GES
 أكاديمية كومباشن روود 

(Compassion Road Academy)
 Denver مدرسة مونتيسوري الثانوية في
 لتالميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر 

 Denver Montessori Junior/Senior)
(High School

 مدرسة Denver الثانوية عبر اإلنترنت 
 (Denver Online High School)

ياضية الثانوية للفتيات  يادة الر  مدرسة الر
(Girls Athletic Leadership High School)

مدرسة Athletic Leadership المتوسطة 
للفتيات

مدرسة Lake المتوسطة
مدرسة North الثانوية

 (Engagement Center) مركز المشاركة
بمدرسة North الثانوية

مدرسة Skinner المتوسطة
ية – إكسل   سترايف التحضير
(STRIVE Prep – Excel)

ية – ليك   سترايف التحضير
(STRIVE Prep – Lake)

 STRIVE) سترايف التحضيرية – صني سايد
(Prep – Sunnyside

(West Early College) ويست التحضيرية للكلية
 West) أكاديمية ويست ليدرشيب

(Leadership Academy
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(ACADEMY OF URBAN LEARNING) أكاديمية التعليم الحضري
إن مهمة أكاديمية التعلم الحضري تتمثل في توفير تعليم مرحلة ثانوية شامل وعالي الجودة للتالميذ الذين جاءوا 
ُيرجى  من ظروف معيشية غير معروفة. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. 

االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الموسيقى  •  برنامج المراهقات الحوامل/واجبات 

اآلباء

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدرسة 5280 الثانوية 
إن مدرسة 5280 الثانوية هي مدرسة تستند على المشروع وتركز على التعليم العملي والمنج الدراسي للعالم 
كما  عميقة.  معرفة  ُتنتج  حقيقية  تعليمية  تجارب  في  ويشاركون  معقدة  أفكار  مع  التالميذ  يتعامل  الحقيقي. 
ياضيات ويفكرون مثل العلماء  ياضية مثل علماء الر يتعلمون كيف يكتبون مثل الكّتاب المحترفين ويحلون المسائل الر

المدربين باستخدام التكنولوجيا والتواصل الفّعال والعمل الجماعي لحل المشاكل المعقدة.

البرامج:
المدارس المتخصصة في الفنون  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  التعليم 

االستكشافي  •  دورات االمتياز  •  فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم على أساس 
المشروع  •  التعليم الشخصي  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي 

االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jennifer Jackson :مدير المدرسة

303-282-0900
auldenver.org

2417 W. 29th Ave.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 107

Melissa Mouton :مدير المدرسة

720-919-1056
5280highschool.org

899 N. Broadway

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 10
العدد المقدر للتسجيل: 200
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 المواصالت: 
المواصالت عن طريق RTD بالنسبة 

للتالميذ المشتركين في برنامج الغذاء 
المجاني أو المخفض

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 15.7% ال تلبي التوقعات

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



(DENVER (BOYS SCHOOL OF DENVER مدرسة الفتيان في
إن مهمة مدرسة الفتيان (The Boys) هي تمكين الشباب من خالل التحرك نحو النجاح أكاديمًيا والقيادة بثقة والعيش 
ياضية للفتيات (GALS)، توفر  يادة الر بجسارة والنمو جسدًيا. استناًدا على نموذج التدريس العالي النجاح لمدرسة الر
مدرسة الفتيان (The Boys) في Denver بيئة تعليمية مدرسية صغيرة باستخدام أفضل الممارسات في تعلم يركز 

على نوع الجنس والحركة للفتيان في المرحلة المتوسطة. 

البرامج:
الفنون الجميلة  •  التعليم على أساس المشروع  •  البرنامج أحادي الجنس  •  التعليم الخدمي  •  الموسيقى  •  

الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

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  •  اإلسبانية  •  التراث اإلسباني  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Dorian Bennett :مدير المدرسة

720-688-3842
boysdenver.org 
2401 Alcott St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 280

Jose Martinez :مدير المدرسة

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St.

مدرسة متخصصة

 منطقة الشمال الغربي للتسجيل
في المدارس المتوسطة

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

العدد المقدر للتسجيل: 425
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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) 

برنامج ثنائي اللغة

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 16.6% ال تلبي التوقعات

النمو> 68.9% تلبي التوقعات



 DENVER مركز التعليم المهني التأهيلي للكلية في 
(CEC MIDDLE COLLEGE OF DENVER)

مركز Career Education Center Early College يسجل الطالب بدوام كامل والذين يريدون خبرات مكثفة بدرجة أكبر 
للكليات والمن العملية. كما يرحب مركز CEC بانضمام الطالب بدوام جزئي والذين يحصلون على مناهج تعليمية تخص 
ية للكلية،  ما قبل العمل المهني في CEC أثناء تسجيل التحاقم بمدارسم الثانوية في مناطقم. كمدرسة تحضير
فباستطاعة كل طالب الدوام الكامل إنجاز شهاداتم و/أو شهادات المعهد الخاصة بم بخمسة أو ستة سنوات. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفنون الجميلة  •  

دورات االمتياز  •  CareerConnect  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو 
الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Jamie Lofaro :مدير المدرسة

720-423-6600
dosomethingreal.com

2650 Eliot St.

مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 472

60

 المواصالت: 
 مسارات الحافالت القياسية

RTD بطاقة ركوب الحافالت

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

النمو> 34.2% تقترب من التوقعات



 OSAGE مدرسة كولورادو الثانوية العامة المستقلة – مبنى
(COLORADO HIGH SCHOOL CHARTER – OSAGE)

صغيرة  مدرسية  بيئة  في  ممتاًزا  تعليًما   Osage مبنى   – العامة  الثانوية   (Colorado) كولورادو  مدرسة  تقدم 
للتالميذ الذين يواجون صعوبات على المستوى الشخصي أو األكاديمي في المدارس الثانوية التقليدية. نقدم 
بشأن  الشائعة  التعليقات  وتقديم  أخرى  مرة  التسجيل  في  للتالميذ  متعددة  فرص  إلعطاء  للتسجيل  فترات  ست 
القبول في مؤسسة تعليمة  الدعم للحصول على  المتخرجين  يتلقى جميع  المعتمدة.  الصفية والدرجات  المراحل 
لمرحلة ما بعد الثانوية وإكمال الدراسة لما بعد الثانوية. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار 

المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  فرص التدريب العملي  •  

الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 GES مدرسة كولورادو الثانوية العامة المستقلة – مبنى
(COLORADO HIGH SCHOOL CHARTER – GES)

تقدم مدرسة كولورادو (Colorado) الثانوية العامة – مبنى GES تعليًما ممتاًزا في بيئة مدرسية صغيرة للتالميذ 
الذين يواجون صعوبات على المستوى الشخصي أو األكاديمي في المدارس الثانوية التقليدية. نقدم ست فترات 
للتسجيل إلعطاء فرص متعددة للتالميذ في التسجيل مرة أخرى وتقديم التعليقات الشائعة بشأن المراحل الصفية 
بعد  لمرحلة ما  تعليمة  القبول في مؤسسة  للحصول على  الدعم  المتخرجين  يتلقى جميع  المعتمدة.  والدرجات 
الثانوية وإكمال الدراسة لما بعد الثانوية. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. 

ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  فرص التدريب العملي  •  

الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Liz Feldhusen :مدير المدرسة

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.com

1175 Osage St., suite 100

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 382

Jackie Coppola :مدير المدرسة

720-524-8664
coloradohighschoolcharter.com

646 Mariposa St.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 141
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وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

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 تحت التجربة

النمو> 54.3% تلبي التوقعات

النمو> 53.8% تلبي التوقعات



(COMPASSION ROAD ACADEMY) أكاديمية كومباشن روود
تستخدم أكاديمية كومباشن رود (Compassion Road) تعليما وبرامج متنوعة لمساعدة تالميذنا على نيل فرص 
إيجابية ومتنافسين بضمير عن أنفسم وعن  الرحلة ليصبحوا مدافعين متمكنين بصورة  متكافئة ومرافقتم في 
تدخل هادفة وذات مغزى وحس مجتمعي  أنظمة دعم صارمة وذات عالقة ومرنة وبرامج  نوفر  مجتمعاتم. 
مباشرة  بالمدرسة  االتصال  ُيرجى  المدرسة.  اختيار  استمارة  استكمال  عملية  تشارك في  ال  المدرسة  قوي. هذه 

للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفنون 

الجميلة  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم الخدمي  •  
الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kimberly Ortiz :مدير المدرسة

720-424-2200
cra.dpsk12.org

1000 Cherokee St.

مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 199

مدرسة مونتيسوري الثانوية في DENVER لتالميذ الصفوف الحادي 
 DENVER MONTESSORI JUNIOR/SENIOR) عشر والثاني عشر

(HIGH SCHOOL
يتم تصميم مدرسة مونتيسوري (Montessori) الثانوية في Denver لتالميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر 
المراهقين الشباب خالل هذه  احتياجات وخصائص  لتلبية   (Denver Montessori Junior/Senior High School)
المرحلة الحرجة من نمو العقل لدى المراهقين. من خالل استعمال بيئة مهيأة بعناية ومعلمي منتسوري مدربين 
للتعامل مع المراهقين، نوفر اإلرشاد لطالبنا حتى يصبحوا كباًرا قادرية على التكيف واالستقالل وواالبتكار واإلبداع. 
 للكلية حسب االحتياجات الشخصية. للطالب الحرية في التفكير وتحديد 

ً
ًيا فعاال تقدم مدرستنا الثانوية برنامًجا تحضير

ودراسة المجاالت التي تثير شغفم. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  

اإلسبانية  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Katy Myers :مدير المدرسة

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة الشمال الغربي للتسجيل
في المدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 7 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 212
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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

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> 38.6% تقترب من التوقعات

النمو> 34.1% تقترب من التوقعات



 DENVER ONLINE HIGH) الثانوية عبر اإلنترنت DENVER مدرسة
(SCHOOL

تعد مدرسة Denver الثانوية عبر اإلنترنت (Denver Online High School) بمثابة مدرسة ثانوية معتمدة رسمًيا 
وتغطي عدة أحياء وتخضع إلدارة مدارس Denver العامة. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الطالب بما في ذلك 
 زمنًيا مرًنا حسب 

ً
ياضة وطالب الدراسة المنزلية والطالب المشغولين وغيرهم ممن يحتاجون جدوال طالب الفنون والر

حاالتم المتفردة. يجمع نموذج Denver Online بين مرونة البيئة اإللكترونية مع الدعم والثقافة المستمدتين من 
المتطلبات الخاصة بطالبنا داخل مباني المدارس.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التعليم المختلط  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات 

األكاديمية  •  الفرنسية  •  دورات االمتياز  •  اليابانية •  اإلسبانية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  
النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Ian Jones :مدير المدرسة

720-424-8281
online.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 249

 مدرسة الريادة الرياضية الثانوية للفتيات 
(GIRLS ATHLETIC LEADERSHIP HIGH SCHOOL)

ًيا للكلية في مناخ داعم يعزز من التفوق  ياضية الثانوية للفتيات أو (GALS) تقدم تعليًما تحضير يادة الر إن مدرسة الر
إلى  وتقود مجتمعها  بقوة  تدافع عن حقوقها  لكي  امرأة شابة  يين ألي  الضرور الشخصي  والتطور  األكاديمي 

األمام. إن مدرسة GALS تقوي الفتيات للنجاح أكاديمًيا والقيادة بثقة والعيش بجرأة والنضوج جسدًيا.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  الفنون الجميلة  •  دورات االمتياز  •  التعليم على 

أساس المشروع  •  البرنامج أحادي الجنس  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 
االجتماعية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Carrie Donovan :مدير المدرسة

303-282-6437
galsdenver.org

750 Galapago St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 144
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الغداء

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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 تحت التجربة

النمو> 62.7% تلبي التوقعات

النمو> 11.1% ال تلبي التوقعات
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مدرسة ATHLETIC LEADERSHIP المتوسطة للفتيات
للكلية في مناخ داعم يعزز من  ًيا  للفتيات أو (GALS) تقدم تعليًما تحضير ياضية المتوسطة  الر يادة  الر إن مدرسة 
يين ألي امرأة شابة لكي تدافع عن حقوقها بقوة وتقود مجتمعها  التفوق األكاديمي والتطور الشخصي الضرور

إلى األمام. إن مدرسة GALS تقوي الفتيات للنجاح أكاديمًيا والقيادة بثقة والعيش بجرأة واالزدهار جسدًيا.

البرامج:
التسجيل المتزامن  •  الفنون الجميلة  •  دورات االمتياز  •  التعليم على أساس المشروع  •  البرنامج أحادي 

الجنس  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج 
 Cross-Categorica

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sara Shapiro :مدير المدرسة

303-282-6437
galsdenver.org

750 Galapago St.

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 350

مدرسة LAKE المتوسطة
نحن في مدرسة Lake المتوسطة نحرص على تمكين طالبنا حتى يحققوا التفوق األكاديمي ويساهموا في بناء 
مجتمعم ويصبحوا مبدعين مساهمين في تغيير العالم. توفر Lake االهتمام الفردي وتراعي بعناية احتياجات 
كل طالب على حدة. تشترك الكوادر القيادية المتفانية بالمدرسة والمعلمون الماهرون في التركيز المشترك على 
الطالب في سنوات المدرسة المتوسطة الهامة. بصفتها مدرسة تعتمد نظام توفير جهاز تكنولوجي لكل طالب، 

فإن كل طالب يحصل على جهاز Chromebook خاص به.

البرامج:
دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  الفرق الغنائية  •  الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج التوحد المتعدد المكثف المستند على المركزs  •  المراكز 
Denver الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 Amanda Stewart :مدير المدرسة

720-424-0260
lake.dpsk12.org

1820 Lowell Blvd.

منطقة تسجيل مدرسة ليك للمدرسة 
المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 342
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 المواصالت: 
بطاقة RTD لركوب الحافالت للطالب 

المستحقين

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

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 تحت التجربة

النمو> 57% تلبي التوقعات

النمو> 17.6% ال تلبي التوقعات



مدرسة NORTH الثانوية
التالميذ،  لكل  والشخصي  األكاديمي  النجاح  تحفيز  في   (North High School) الثانوية  نورث  مدرسة  رسالة  تتمثل 
وتقوية التالميذ للوصول إلى كامل إمكاناتم في فرصة ما بعد الثانوية الذي يختارونه. تقدم نورث وسائل الدعم 

واالهتمام الشخصي لمدرسة صغيرة تحظى بفرص مدرسة ثانوية شاملة نمطية. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفنون 
الجميلة  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  

 الدراما  •  فرص التدريب العملي  •  CareerConnect  •  التعليم الشخصي  •  التعليم الخدمي  •  STEM  •  التراث 
اإلسباني  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد 

Denver المكثف المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Scott Wolf :مدير المدرسة

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd.

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,216

مركز المشاركة (ENGAGEMENT CENTER) بمدرسة NORTH الثانوية
تم تصميم مركز المشاركة (Engagement Center) في مدرسة نورث (North) الثانوية للتالميذ من سن 16 إلى 
20 عاًما من العمر، والدرجات المتبقية لتخرجم تكون ضمن نطاق 100 درجة، ويوفر للتالميذ مساًرا تعليمًيا يركز على 
استيعاب متكاملة،  المدرسة عملية  تستخدم  الدبلوما.  الحصول على  إلى  يؤدي  والذي  الثانوية،  بعد  ما  مرحلة 
وتقدم دروسا تسريعية للدراسة باستخدام منج دراسي يعتمد على المنافسة. هذه المدرسة ال تشارك في 

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

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التعلم المستند على الكفاءات  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج 

تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  فرص التدريب العملي  •  اإلسبانية  •  الخدمة المجتمعية  •  
Denver النوادي االجتماعية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة  •  JROTC

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Teresa Steele :مدير المدرسة

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement-center-3

2960 Speer Blvd.

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 105
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 34% تقترب من التوقعات

النمو> 49.1% تقترب من التوقعات



مدرسة SKINNER المتوسطة
تتمع مدرسة Skinner وهي مدرسة متوسطة نمطية شاملة بسمعة طيبة لكونها مدرسة ذات منج صارم حيث 
ين وتقنيات تفاعلية داخل  تقوم بإعداد كل التالميذ للكلية والحياة المهنية. توفر مدرسة Skinner هيئة تدريس ماهر
الفصول الدراسية تشمل أجزة 1:1 مع التركيز على ثقافة طالبية إيجابية وارتفاع المساءلة والتنوع الكبير في المواد 

ياضات التنافسية. تؤمن Skinner بخدمة كل الطالب. ية اليومية والر االختيار

البرامج:
دورات االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  التراث اإلسباني  •  الفنون المرئية  •  

  •  STEM  •  يكيين األصليين  •  األوركيسترا  •  الفرق الموسيقية الفرق الغنائية  •  الدراما  •  برنامج دعم التالميذ األمر
الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  برنامج Discovery Link:  برنامج DPS لما بعد المدرسة  •  برامج 

االحتياجات العاطفية والبرامج المكثفة المتعددة القائمة على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Grant Varveris :مدير المدرسة

720-424-1420
skinner.dpsk12.org

3435 W. 40th Ave.

 منطقة الشمال الغربي للتسجيل
في المدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 615
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

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

النمو> 63.9% تلبي التوقعات



(STRIVE PREP – EXCEL) سترايف التحضيرية – إكسل
إن مدرسة سترايف التحضيرية هي المكان الذي يستطيع فيه كل تلميذ أن يسعى إلى تحقيق النجاح في الكلية وفي 
الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة مفتوحة، داخل وخارج 
الفصل الدراسي. من خالل توازن التعلم الطموح مع االحتفال والمرح، نعزز اإلحساس بحب االستطالع واإلبداع واإلمكانية 

في كل طفل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  الفرق الغنائية  •  الفنون الجميلة  •  اإلسبانية  •  التسجيل المتزامن  •  التراث 
اإلسباني  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  برنامج االحتياجات العاطفية 

Denver المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Benjamin Lewis :مدير المدرسة

303-630-0360
striveprep.org

2960 Speer Blvd., Building 1913

مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 311
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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 تحت التجربة

النمو> 20.2% ال تلبي التوقعات



(STRIVE PREP – LAKE) سترايف اإلعدادية – ليك
إن مدرسة STRIVE اإلعدادية هي المكان الذي يستطيع فيه كل تلميذ أن يسعى إلى تحقيق النجاح في الكلية 
وفي الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة مفتوحة، 
داخل وخارج الفصل الدراسي. من خالل توازن التعلم الطموح مع االحتفال والمرح، نعزز اإلحساس بحب االستطالع 
واإلبداع واإلمكانية في كل طفل. في STRIVE اإلعدادية،، باستطاعة طفلك استكشاف فرص غير معدودة لتنمية 

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. الثقة ومهارات الحياة الضرور

البرامج:
الفنون المرئية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع  •  برنامج االحتياجات 

Denver العاطفية المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(STRIVE PREP – SUNNYSIDE) اإلعدادية – صني سايد STRIVE
إن مدرسة STRIVE اإلعدادية هي المكان الذي يستطيع فيه كل تلميذ أن يسعى إلى تحقيق النجاح في الكلية 
وفي الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة مفتوحة، 
االستطالع  بحب  الشعور  نعزز  والمرح،  االحتفال  الطموح مع  التعلم  توازن  الدراسي. من خالل  الفصل  داخل وخارج 
واإلبداع واإلمكانية في كل طفل. في STRIVE اإلعدادية،، باستطاعة طفلك استكشاف فرص غير معدودة لتنمية 

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. الثقة ومهارات الحياة الضرور

البرامج:
الفنون المرئية  •  الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Tim Hall :مدير المدرسة

303-551-7200
striveprep.org

1820 Lowell Blvd.

مدرسة مستقلة عامة

منطقة تسجيل مدرسة ليك للمدرسة 
المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 327

Mika Krause :مدير المدرسة

720-723-2000
striveprep.org

4735 Pecos St.

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة الشمال الغربي للتسجيل
في المدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 255
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

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 بأولوية المراقبة

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

النمو> 42% تقترب من التوقعات

النمو> 43.9% تقترب من التوقعات



(WEST EARLY COLLEGE) ويست التحضيرية للكلية
المتوسطة  المدرسة  من  لكل  تعلم  بيئة  تهيئة  على   (West Early College) للكلية  ية  التحضير ويست  تعمل 
والمدرسة الثانوية على حد سواء حيث يتم التركيز على تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لتحضيرهم للكلية والحياة 
ية للكلية (West Early College) هي مدرسة مدرسة معنية باالبتكار تركز على  المهنية. إن مدرسة ويست التحضير
االحتياجات الفردية لكل التالميذ في بيئة مدرسية صغيرة. سيتخرج التالميذ من مدرسة WEC مهيئين للمستقبل مع 
شهادة الدبلوما للمرحلة الثانوية، وشهادة معهد قابلة للتحويل إلى الكلية بنظام 4 سنوات أو شهادة احترافية 

في علوم الحاسوب و/أو المجاالت الطبية بدون كلفة. 

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  

الموسيقى  •  اإلسبانية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو 
Denver الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(WEST LEADERSHIP ACADEMY) أكاديمية ويست ليدرشيب
التفوق  لتحسين  مخصصة  عامة  مدرسة  هي   (West Leadership Academy) ليدرشيب  ويست  أكاديمية  إن 
 West) ليدرشيب  ويست  أكاديمية  المهنية.  والحياة  للكلية  االستعداد  إلى  مباشرة  يؤدي  الذي  الدراسي 
ا يعزز المهارات 

ً
Leadership Academy) تعد من المدارس التي تعقد اختبارات القبول، لذا تمنح التالميذ تعليًما دقيق

القيادية والدراسية الالزمة للمنافسة في سوق العمل العالمية في القرن الحادي والعشرين.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  

برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  
CareerConnect •  فرص التدريب العملي  •  الدراسة المكثفة للغة  •  التعليم على أساس المشروع  •  التعليم 

الخدمي  •  التراث اإلسباني  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  
Denver المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Ana Mendoza :المدير التنفيذي

Kurtis Quig :8-6 مدير الصفوف

720-423-5482
westearlycollege.dpsk12.org

951 Elati St.

مدرسة معنية باالبتكار

مناطق تسجيل مدرسة ويست الثانوية 
والمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 550

Teresa Klava :مدير المدرسة

720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org

951 Elati St.

مدرسة معنية باالبتكار

مناطق تسجيل مدرسة ويست الثانوية 
والمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 700
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 المواصالت: 
بطاقة ركوب الحافالت RTD ، منطقة 

التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
بطاقة ركوب الحافالت RTD ، منطقة 

التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

TNLI، برامج ثنائية اللغة

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 55.8% تلبي التوقعات

النمو> 29.7% ال تلبي التوقعات



الجنوب الشرقي
مدرسة DELTA الثانوية
 مدرسة Denver جرين 

(Denver Green School)
 مدرسة Denver للغات - 

Whiteman Campus مبنى
 :(DSST) للعلوم والتكنولوجيا Denver مدرسة

(Byers High School) مدرسة بايرز الثانوية
مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 

 (DSST): مدرسة بايرز المتوسطة 
(Byers Middle School)

مدرسة George Washington الثانوية

مدرسة Grant Beacon المتوسطة
مدرسة Hamilton المتوسطة
 أكاديمية هايالين ساوث إيست 

(Highline Academy Southeast)
 هيل كامباس للفنون والعلوم 

(Hill Campus of Arts and Sciences)
يل المتوسطة   مدرسة مير

(Merrill Middle School)
 أكاديمية بليس بردج 

(Place Bridge Academy)

 مدرسة روكي مونتاين للتعليم االستكشافي
 (Rocky Mountain School of

Expeditionary Learning)
Slavens مدرسة

 مدرسة ساوث الثانوية 
(South High School)

 مدرسة توماس جيفيرسون الثانوية 
(Thomas Jefferson High School)
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مدرسة DELTA الثانوية
 George) واشنطن  جورج  مدرسة  مبنى  في  تقع  مسارات  مدرسة  هي  الثانوية   (DELTA) دلتا  مدرسة  إن 
Washington) وتقدم برامج تسريعية في الفصول الدراسية األكاديمية. لدى التالميذ الفرصة للحصول على 27.5 
 ،(Diverse Education Leading Through Action) لـ  اختصاٌر   DELTA دراسي.  فصل  كل  في  أكاديمية  درجة 
يادة والمشاركة المجتمعية.  يادة التعليم المتنوع من خالل العمل، وتتمتع مدرستنا المتنوعة بالتركيز على الر وتعني ر
 صغيرة الحجم والكثير 

ً
 دراسية

ً
كمجتمع صغير من التالميذ، عادة من 17 إلى 20 عاًما من العمر، فإننا نقدم فصوال

من الدعم الفردي. لدينا مدرسون مذهلون وبرنامج اختياري يحث على المشاركة. ستكون لدى كل تالميذنا الفرصة 
لدراسة فصول دراسية على مستوى الكلية مجاًنا. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار 

المدرسة. ُيرجى االتصال بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  الموسيقى  •  التسجيل المتزامن  •  

CareerConnect  •  JROTC  •  الفنون المرئية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(DENVER GREEN SCHOOL) جرين DENVER مدرسة
ين (Denver Green) تعد هي من مدارس الحي السكني المعنية باالبتكار وهي الوحيدة  إن مدرسة Denver جر
في مدارس DPS التي تكرس جودها في مجال االستدامة. نحن نقدم منهًجا "عملًيا وعقلًيا" تم تصميمه لضمان 
 في الكلية والحياة المهنية. كنا 

ً
وصول جميع المتعلمين إلى مستوى عال. يتم إعداد تالميذنا للتفوق مستقبال

مدرسة عالية اإلنجاز وعالية النمو لعدة سنوات.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  التعليم على أساس  اإلنجليزية واإلسبانية ECE-4  •  اإلنجليزية واإلسبانية لر
المشروع  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 

االجتماعية  •  برنامج التوحد المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

April Mclaughlin :مدير المدرسة

720-423-8740
delta.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway

مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 95

 الشركاء الرئيسيون: 
Frank Coyne 

Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480
denvergreenschool.org

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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 بطاقة لركوب
RTD المواصالت المحلية

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

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي < متميزة

النمو> 43.1% تقترب من التوقعات

النمو> 88.3% تتجاوز التوقعات



WHITEMAN CAMPUS للغات - مبنى DENVER مدرسة
ين  تصور أن طفلك يشارك بسعادة من خالل سرد 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 إتفاق 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  •  الفنون الجميلة  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  الدراسة المكثفة  اإلنجليزية واإلسبانية لر

للغة  •  الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة بايرز الثانوية 
(BYERS HIGH SCHOOL)

شبكة  إلى  تنتمي  التي  الثانوية   (Byers) بايرز  مدرسة  التزمت   :(DSST) والتكنولوجيا  للعلوم   Denver مدرسة 
مدارس DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم 
للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات  التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى  بيئتنا  بناء  بذلك من خالل 

والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  مركز المستقبل  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  

  Cross-Categorical الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •   برنامج

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Brad White :مدير المدرسة 

303-524-6350
dsstpublicschools.org

150 S. Pearl St. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 510

Kathy Benzel :المدير التنفيذي 

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

 الصفوف المتوفرة: روضة األطفال إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 803

 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
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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> 71.2% تلبي التوقعات

النمو> 50.9% تلبي التوقعات
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مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة بايرز 
(BYERS MIDDLE SCHOOL) المتوسطة

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة بايرز (Byers) المتوسطة التي تنتمي إلى شبكة 
مدارس DSST العامة المتميزة، في توفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. 
نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات 
والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. يقوم تالميذنا بتطوير شعور قوي بالنفس أثناء تعلمم 

للمساهمة في مجتمع متنوع ومهتم.

البرامج:
الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •   برنامج 

Cross-Categorical

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Brad White :مدير المدرسة 

303-524-6350
dsstpublicschools.org

150 S. Pearl St. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 479

مدرسة GEORGE WASHINGTON الثانوية
التفوق األكاديمي والتميز. من خالل دعم  يادة تحقيق  بر  (George Washington) تفتخر مدرسة جورج واشنطن
ين.  أعلى المعايير، نعمل على تمكين التالميذ للتفكير اإلبداعي والنقدي لتحقيق النجاح في القرن الحادي والعشر
ية  التجار لألعمال  قادة  إلى  المواطنين  تحول  وأنشطة  صفية  غير  ونواد  عالمي  مستوى  على  دراسية  مناهج 

ياضيين محترفين. ومدرسين وسياسيين وموسيقيين ور

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  التسجيل 

يا  المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  الفرنسية  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البكالور
الدولية  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برامج االحتياجات العاطفية البرامج المكثفة المتعددة والمكثفة 
المتعددة الشديدة القائمة على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kristin Waters :مدير المدرسة 

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway 

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,171
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وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 83% تتجاوز التوقعات

النمو> 30.1% ال تلبي التوقعات



مدرسة GRANT BEACON المتوسطة 
تلميذ،  لكل  والنمو  النجاح  من  مستوى  أعلى  بتحقيق  المتوسطة   (Grant Beacon) بيكون  جرانت  مدرسة  تلتزم 
برنامج االستعداد للكلية، والذي يضع توقعات عالية ويتطلب توفر مهارات التفكير النقدي وحل  كما تلتزم بتوفير 
المشكالت. نركز على نموذج "التعليم المختلط"، والذي يعزز فم التلميذ من خالل المزج بطرق التدريس التقليدية 

مع التالميذ من خالل التدريس باستخدام التكنولوجيا.

البرامج:
AVID  •  الفرق الموسيقية  •  التعليم المختلط  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  الفنون 
المرئية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرامج 

المتعددة المكثفة المستندة على المركز وبرامج االحتياجات العاطفية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدرسة HAMILTON المتوسطة
تفضل إلى مدرسة Hamilton المتوسطة لتستكشف العالم وتحدد مستقبلك! تعد Hamilton مدرسة مرشحة 
ا بأن تكون مدرسة 

ً
يا الدولية في برنامج السنوات المتوسطة ومدرسة AVID معترف بها. تفخر HMS أيض للبكالور

الحادي  للقرن  ين  جاهز عالمية  بعقلية  مواطنين  نعد  نحن   .1:1 جهاز  على  فيها  طالب  كل  يحصل  حيث   MyTech
بعدها.  الثانوية وما  للمدرسة  تعلم دولية واالستعداد  االستقصاء وخبرات  قائمة  والعشرين من خالل منهجيات 
يا الدولية لمدرسة هاميلتون. يرجى االتصال بالمدرسة  يحتاج التالميذ أن يرسلوا استمارة التقديم إلى برنامج البكالور

يد من المعلومات. للحصول على مز

البرامج:
AVID  •  التعليم االستكشافي  •  الفنون الجميلة  •  دورات االمتياز  •  IB  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  

الموسيقى  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  STEM  •  التعليم المختلط  •  الدراما  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
النوادي االجتماعية  •  الخدمة المجتمعية  •  موارد المجتمع  •  البرامج المتعددة المكثفة المستندة على المركز وبرامج 

االحتياجات العاطفية 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Alex Magaña :مدير المدرسة 

9360-423-720
beaconnetworkschools.org/gbms

.S. Washington St 1751 

 مدرسة معنية باالبتكار

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 407

Christian Sawyer :مدير المدرسة 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org

8600 E. Dartmouth Ave. 

 مدرسة متخصصة للبرنامج
 التحضيري الدولي

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 860
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 المواصالت: 
مسارات الحافلة االعتيادية

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

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> 79.2% تلبي التوقعات

النمو> 43.2% تقترب من التوقعات



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

النجاح األكاديمي ونمو الشخصية والمسؤولية المدنية.

البرامج:
ياض األطفال  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  التعليم الشخصي  •  الفنون المرئية  •   اإلنجليزية واإلسبانية لر

 Cross-Categorical الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج

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
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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

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 52.4% تلبي التوقعات



 هيل كامباس للفنون والعلوم 
(HILL CAMPUS OF ARTS AND SCIENCES)

نحن في Hill نكافح من أجل توفير بيئة تعلم قوية من الناحية األكاديمية ومفعمة بالمرح لكل الطالب لكي تتأصل 
في العالقات.

البرامج:
المدارس المتخصصة في الفنون  •  الفرق الموسيقية  •  الفنون الجميلة  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  

األوركيسترا  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  البرامج المكثفة المتعددة 
وبرامج الصم وضعاف السمع القائمة على المراكز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Sean Kavanaugh :مدير المدرسة 

720-423-9680
hill.dpsk12.org

451 Clermont St. 

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 710

(MERRILL MIDDLE SCHOOL) مدرسة ميريل المتوسطة
يل (Merrill) المتوسطة هي مجتمع تعليمي يعزز ثقافة التميز من خالل المواد األكاديمية الدقيقة  إن مدرسة مير
التحديات  يرغبون في مواجهة  الذين  بالتالميذ  نرحب  واالحترام.  والرعاية  المسؤولية  مبادئ  القوي على  والتركيز 
ين،  ين بالتكنولوجيا المتطورة ومهارات التعلم في القرن الحادي والعشر األكاديمية بصورة أكثر، وأن يصبحوا مجز

ياضية والتنوع الثري لمجتمع تالميذنا. ومشاركين في األندية واأللعاب الر

البرامج:
AVID  •  الفرق الموسيقية  •  الفرق الغنائية  •  دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  STEM  •  مركز التالميذ الجدد  •  

الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  البرنامج المتعدد المكثف القائم على المراكز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Christina Sylvester :مدير المدرسة 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 582
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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

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

النمو> 71.6% تلبي التوقعات

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 71.6% تلبي التوقعات

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات
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(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. إننا مدرسة مميزة لمتعلمي اللغة اإلنجليز
ياضية والمواد األكاديمية. إلى هذا، فنحن نوفر برامج تقوية بعد المدرسة لتالميذنا في كل من األلعاب الر

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

الغنائية  •  الفرنسية  •  اإليطالية  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  الفنون المرئية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  
 مركز التالميذ الجدد  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة Denver  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند 

على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Brenda Kazin :مدير المدرسة 

720-424-0960
place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Drive 

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

العدد المقدر للتسجيل: 906
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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

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

النمو> 51.7% تلبي التوقعات



 مدرسة روكي مونتاين للتعليم االستكشافي
 ROCKY MOUNTAIN SCHOOL OF EXPEDITIONARY)

(LEARNING
تتمثل رسالة مدرسة روكي مونتاين (Rocky Mountain) للتعليم االستكشافي في تمكين التالميذ وفريق العمل 
ويحفزهم.  يلهمم  الذي  الواقع  عالم  في  ومستكشفين  ومواطنين  نقديين  ين  ومفكر متعلمين  يصبحوا  حتى 
بالشراكة مع  المدرسة، عملها  اختيار  اختيارها ضمن عملية  يمكن  تمارس مدرسة RMSEL، وهي مدرسة عامة 
 (Outward Bound) باند  أوتوارد  (منظمة  ربحيتين  غير  ومنظمتين   Denver منطقة  في  تعليمية  مناطق  خمس 
بنشاط في  تساهم  والتي   (Public Education and Business Coalition) واألعمال  العام  التعليم  وائتالف 
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  •  اإلسبانية  •   اإلنجليزية واإلسبانية لر

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

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

 SLAVENS مدرسة 
المنج  استخدام  وتم  التالميذ  لجميع  عالية  توقعات  لدينا  النقدي.  التفكير  مهارات  على   Slavens مدرسة  تركز 
االبتدائية  للمرحلة  الدراسية  الفصول  بعض  تشكيل  تم  ككل.  الطفل  متطلبات  لتلبية  التعليمية  للمنطقة  الدراسي 
على  اآلخر  المدرس  يركز  حين  في  والكتابة،  القراءة  تعليم  على  المدرسين  أحد  تركيز  مع  "مجموعات"  شكل  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  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية اإلنجليزية واإلسبانية لر

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
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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: 
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

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

التقييم الكلي < متميزة

النمو> 85.2% تتجاوز التوقعات



(SOUTH HIGH SCHOOL) مدرسة ساوث الثانوية
تقدم مدرسة ساوث (South) الثانوية تجربة أكاديمية متعددة الثقافات تمثل تحدًيا للتالميذ لتحقيق أعلى مستويات 
النجاح األكاديمي. يتقابل تالميذ مدرسة ساوث الوافدون من أنحاء Denver ومن جميع أنحاء العالم في متنزه 

واشنطن للتعاون وإتقان المهارات الالزمة للتفوق في الجامعة واقتصاد العالم اليوم. 

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز 

  •  CareerConnect  •  المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  الفرق الموسيقية
الفرق الغنائية  •  الدراما  •  التراث اإلسباني  •  مركز التالميذ الجدد  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات 

السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع  •  برامج االحتياجات العاطفية البرامج المكثفة المتعددة 
Denver والمكثفة المتعددة الشديدة القائمة على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدرسة توماس جيفيرسون الثانوية 
(THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL)

تقوم مدرسة توماس جيفرسون (Thomas Jefferson) الثانوية بإعداد التالميذ لمجاالت عمل مثيرة في مجال 
لتكنولوجيا  مركزنا  خالل  من  الكثير  ذلك  وغير  والروبوتات،  األبعاد  ثالثية  المتحركة  والصور  والصحافة  اإلعالمي  البث 
االتصاالت Communication Technology Magnet والمجز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة المتخصصة. 
ا قائمة شاملة بخيارات تحديد المستوى المتقدم والتسجيل المتزامن للطالب باإلضافة إلى خيارات 

ً
كما نقدم أيض

ين للفصل التالي. للتسجيل في مركز تكنولوجيا  مناهج دراسية قوية. نحن نضمن أن يغادر طالبنا مدرسة TJ وهم جاهز
االتصاالت، يجب أن يقدم التلميذ نموذج تقديم طلب عبر اإلنترنت بحلول 1 فبراير 2019. يرجى االتصال بالمدرسة أو 

يد من المعلومات. يارة tjhs.dpsk12.org لمز تفضل بز

البرامج:
 دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  
يكيين األصليين  •  التعليم الخدمي  •   مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  برنامج دعم التالميذ األمر

اإلسبانية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي 
االجتماعية  •  برامج االحتياجات العاطفية وبرامج PLEX المتعددة المكثفة القائمة على المراكز  •  المراكز الصحية 

Denver داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
 Bobby Thomas (مؤقت)

720-423-6000
south.dpsk12.org

1700 E. Louisiana Ave. 

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,600

Mike Christoff :مدير المدرسة 

720-423-7000
tjhs.dpsk12.org

3950 S. Holly St. 

 مدرسة متخصصة لمركز التواصل التكنولوجي

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,080
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

النمو> 32.6% ال تلبي التوقعات

النمو> 40.6% تقترب من التوقعات



الجنوب الغربي
مدرسة Abraham Lincoln الثانوية
يكية الهندية أكاديمية Denver األمر

 مدرسة بير فالي الدولية 
(Bear Valley International)

 أكاديمية كومباس 
(Compass Academy)

 مركز Denver للدراسات الدولية
 (Denver Center for International

Studies)
مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 

(DSST): مدرسة كولج فيو الثانوية 
(College View High School)

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 
(DSST): مدرسة كولج فيو المتوسطة 

(College View Middle School)

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا 
(DSST): مدرسة هنري المتوسطة 

(Henry Middle School)
Denverب Early College كلية

 Denver - أكاديمية إيكسل 
(Excel Academy – Denver)

يتنتون   فلورنس كر
(Florence Crittenton)

(Grant Ranch) جرانت رانتش
 مدرسة جون ف. كينيدي الثانوية 

(John F. Kennedy High School)
مدرسة كيبنر بيكون المتوسطة 

(Kepner Beacon Middle School)
مدرسة Denver كولجيت برنامج المعرفة 

(KIPP Denver Collegiate) قوة

أكاديمية صن شاين بيك - برنامج المعرفة 
(KIPP Sunshine Peak Academy) قوة

 أكاديمية كونسميلر للفنون اإلبداعية 
(Kunsmiller Creative Arts Academy)
(Respect Academy) أكاديمية ريسبكت

ية – فيدرال   سترايف التحضير
(STRIVE Prep – Federal)

ية - كيبنر   سترايف التحضير
(STRIVE Prep – Kepner)

ية - أكاديمية سمارت   سترايف التحضير
(STRIVE Prep – SMART Academy)

سترايف التحضيرية – ويست وود 
(STRIVE Prep – Westwood)

(Summit Academy) أكاديمية سوميت
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مدرسة ABRAHAM LINCOLN الثانوية
تعد مدرسة أبراهام لنكن الثانوية (Abraham Lincoln High School) مدرسة ثانوية شاملة توفر للطالب فرص 
بعد  لما  لوضع خطة  طالب  كل  يتم دعم   ،ALHS والوجداني. في مدرسة واالجتماعي  األكاديمي  للنمو  فريدة 
ية أو  المدرسة الثانوية والتي تشمل االلتحاق بالجامعة لمدة أربع سنوات أو كلية من سنتين أو مدرسة فنية أو تجار

السعي نحو وظيفة مهنية في القوات المسلحة أو الحصول على عمل بدوام كامل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  

  •  CareerConnect  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  الموسيقى  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية
الخدمة المجتمعية  •  JROTC  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج التوحد المتعدد 

Denver المكثف المستند على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

أكاديمية DENVER األمريكية الهندية
يكية الهندية (AIAD) إحدى المدارس الموجهة مجتمعًيا حيث يوطد األطفال هويتم  تعد أكاديمية Denver األمر
الثقافية ويشعرون باالنتماء ويتم دعمم بصورة شاملة أثناء دراسة محتوى أكاديمي يتسم بالفعالية والكفاءة 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  منج  تطبق  التي  الدولة  في  المدارس  أوائل  من  واحدة   AIAD تعد  الثقافية. 
مشكلة  حل  في  الطالب  سيشارك  أمريكي.  شمال  قومي  ثقافي  منظور  من   (STEAM) ياضيات  والر والفنون 

واقعية ويشاركون في دروس تعليمية قائمة عل المشروعات بمنهجية متعددة التخصصات.

البرامج:
الفنون والموسيقى  •  PE  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  النوادي الثقافية  •  القيادة 
الطالبية  •  لغة الكوتا  •  لغة نافاهو  •  الموهبون والمتفوقون  •  التعلم القائم على حل المشكالت  •  

التعليم على أساس المشروع  • STEAM  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Larry Irvin :مدير المدرسة 

720-423-5000
lincolnlancers.org

2285 S. Federal Blvd. 

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 819

Terri Bissonette :مدير المدرسة 

720-919-7559
americanindianacademy.org

ا
ً

 العنوان: ُيحدد الحق

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 125

برامج قبل المدرسة

برامج بعد المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

84

مدرسة جديدة

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي < معتمدة بأولوية المراقبة

النمو> 38.7% تقترب من التوقعات

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي

 SPF  ال يوجد تقييم إلطار عمل األداء المدرسي



(BEAR VALLEY INTERNATIONAL) مدرسة بير فالي الدولية
يع التعلم، ستوفر مدرسة BVIS تعليم مخصص وتقنية  من خالل تقديم سلسلة واسعة من تدخالت وفرص تسر
يا الدولية المعتمد  شخص لشخص واكتساب اللغة اإلسبانية لكل التالميذ. كمدرسة مرشحة* لتقديم برنامج البكالور
في المرحلة المتوسطة (MYP)، سيكون لدى تالميذ BVIS الفرصة في الحصول على منظور عالمي من خالل خدمة 
يا الدولية أن تقدم أًيا من  المجتمع وتجارب التعليم العملية. *ال تستطيع سوى المدارس المعتمدة من برنامج البكالور
 (MYP) وبرنامج سنوات الصفوف المتوسطة (PYP) برامجه األكاديمية األربعة: برنامج سنوات الصفوف االبتدائية

وبرنامج الدبلوم أو البرنامج المتعلق بالوظيفة المهنية (CP). حالة الترشيح ال تعني ضماًنا بالحصول على االعتماد.

البرامج:
يا الدولية  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  الموسيقى  •  التعليم  AVID  •  دورات االمتياز •  البكالور

الشخصي  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الفنون المرئية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند 
على المركز 

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Lindsay Meier :مدير المدرسة 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org

3005 S. Golden Way 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة تسجيل الجنوب الغربي
 للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 480

(COMPASS ACADEMY) أكاديمية كومباس
إن نموذج أكاديمية كومباس (Compass Academy) يغرس ثقافة قوية وقائمة على القيم، والمشاركة المدنية، 
 City Year / يادة سلطة الشعوب، والممارسات القائمة على األدلة لتعظيم نجاح التلميذ. سيعمل أعضاء برنامج وز
AmeriCorps مع التالميذ طوال اليوم الدراسي بأكمله، من خالل المشاركة مع المدرسين لتقديم الدعم للفصل 

بالكامل، وكذلك الدعم الفردي والدعم األكاديمي للتالميذ في مجموعات صغيرة. 

البرامج:
الفرق الغنائية  •  دورات االمتياز  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية  •  التعلم المستند على الكفاءات  •  

التعليم الشخصي  •  التعليم على أساس المشروع  •  التراث اإلسباني  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية 
أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  موارد المجتمع

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Denise Thorne :مدير المدرسة 

720-424-0096
compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd. 

 مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة 

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 317
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 المواصالت: 
خدمة الجنوب الغربي السريعة 

(Southwest Express)

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 الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي < معتمدة تحت التجربة

النمو> 42.3% تقترب من التوقعات

النمو> 25% ال تلبي التوقعات



مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة كولج فيو 
(COLLEGE VIEW HIGH SCHOOL) الثانوية

مدرسة Denver للعلوم والتكنولوجيا (DSST): التزمت مدرسة كولج فيو (College View) الثانوية التي تنتمي 
إلى شبكة مدارس DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية 
والحياة. نقوم بذلك من خالل بناء بيئتنا التعليمية للصفوف من 6 إلى 12 ليتسنى للتالميذ تعلم وتطبيق المهارات 

 للسعادة والنجاح.
ً
 حيويا

ً
والسلوكيات والقيم والعقليات والتي تعد أمرا

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Rebecca Meyer :مدير المدرسة 

303-524-6320
dsstpublicschools.org

3111 W. Dartmouth Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 514

 مركز DENVER للدراسات الدولية
(DENVER CENTER FOR INTERNATIONAL STUDIES)

تقدم مدرسة DCIS تعليًما يركز على الدراسات العالمية وصارم أكاديمًيا ودبلوما تخصصية. يعمل مدرسونا رفيعو 
ولم  رفيعة  ثقافة  وذوي  اللغات  متعددي  مواطنين  جعلم  خالل  من  للكلية  تالميذنا  إعداد  على  المستوى 
ا 

ً
مساهمات فعالة في هذا العالم المتغير. يجب أن يكمل كل التالميذ دراسة متخصصة في اللغات العالمية وبحث

جامعًيا وخدمة مجتمعية كي يتخرجوا .

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  

الفرنسية  •  دورات االمتياز  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  اإليطالية  •  اليابانية •  برنامج دعم التالميذ 
يكيين األصليين  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  األمر

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Theresa McCorquodale :مدير المدرسة

720-423-9000
dcis.dpsk12.org

574 W. Sixth Ave.

مدرسة متخصصة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 728
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 المواصالت: 
 مسارات الحافالت القياسية

RTD بطاقة ركوب الحافالت

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ية كلغة ثانية  برنامج اللغة اإلنجليز
(ESL)

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 بأولوية المراقبة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 25.9% ال تلبي التوقعات

النمو> 48.3% تقترب من التوقعات
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مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة كولج فيو 
(COLLEGE VIEW MIDDLE SCHOOL) المتوسطة

التي  المتوسطة   (College View) فيو  كولج  مدرسة  التزمت   :(DSST) والتكنولوجيا  للعلوم   Denver مدرسة 
تنتمي إلى شبكة مدارس DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في 
تعلم وتطبيق  للتالميذ  ليتسنى  إلى 12  للصفوف من 6  التعليمية  بيئتنا  بناء  بذلك من خالل  الكلية والحياة. نقوم 
المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية للسعادة والنجاح. يقوم تالميذنا بتطوير شعور قوي 

بالنفس أثناء تعلمم للمساهمة في مجتمع متنوع ومهتم.

البرامج:
STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

مدرسة DENVER للعلوم والتكنولوجيا (DSST): مدرسة هنري 
(HENRY MIDDLE SCHOOL) المتوسطة

إلى شبكة مدارس  تنتمي  التي   (Henry) التزمت مدرسة هنري   :(DSST) والتكنولوجيا  للعلوم   Denver مدرسة 
DSST العامة المتميزة، بتوفير تعليم من الطراز العالمي لتهيئة كل التالميذ للنجاح في الكلية والحياة. نقوم بذلك من 
خالل بناء بيئتنا التعليمية ليتسنى للتالميذ التعلم وتطبيق المهارات والسلوكيات والقيم والعقليات التي تكون حيوية 
للسعادة والنجاح. يقوم تالميذنا بتطوير شعور قوي بالنفس أثناء تعلمم للمساهمة في مجتمع متنوع ومهتم.

البرامج:
الموسيقى  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج االحتياجات العاطفية المستند 

على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Libby Brien :مدير المدرسة 

303-524-6320
dsstpublicschools.org

3111 W. Dartmouth Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 457

Lisa Richardson :مدير المدرسة 

303-802-4130
dsstpublicschools.org

3005 S. Golden Way 

 مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الجنوب الغربي
 للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 290
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ية كلغة ثانية  برنامج اللغة اإلنجليز
(ESL)

 المواصالت: 
خدمة الجنوب الغربي السريعة 

(Southwest 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 < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 55.5% تلبي التوقعات

النمو> 55% تلبي التوقعات



DENVERب EARLY COLLEGE كلية
 Early وألن كلية .Denver هي مدرسة ثانوية عامة مستقلة في جنوب غرب Denverب Early College إن كلية
College بDenver هي مدرسة ثانوية صغيرة، فهي تقدم تعليًما رفيع المستوى في مناخ داعم ومخصص 
 Denverب Early College للكلية، فإن تالميذ كلية ية  ثانوية تحضير تلميذ. وباعتبارها مدرسة  احتياجات كل  حسب 
الكلية المجتمعية  الثانوية العامة وشهادة  الكلية تجعلم يحصلون على شهادة  يدرسون مواد على مستوى 
ا. يلتحق بكلية Early College بDenver الطالب المستعدون وقيد االستعداد لاللتحاق بالكلية، حيث تقدم لم 

ً
أيض

المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة لنجاحم في الكلية.

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Halley Joseph :مدير المدرسة 

303-935-5473
swecollege.org

3001 S. Federal Blvd. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 74
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وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز
التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 38.3% تقترب من التوقعات



(DENVER (EXCEL ACADEMY – DENVER - أكاديمية إيكسل
تجمع أكاديمية إيكسل - Denver بين البنية وفريق عمل يتميز بااللتزام واالهتمام ونظام قائم على محاسبة النظراء 
لدعم التالميذ الذين تخلفوا عن المدرسة أو المعرضين لخطر التخلف عن المدرسة، وذلك من أجل إظهار إمكانياتم 
قدراتم في  ُيحسّنون  تالميذنا  من  العظمى  الغالبية  أن  لضمان  جاهدين  نسعى  األكاديمية.  أهدافم  وتحقيق 
الثانوي. هذه  بعد  ما  التعليم  مرحلة  إلى  واالنتقال  والتخرج  دراستم  متابعة  لم  يتيح  والقراءة، مما  ياضيات  الر
للحصول على  بالمدرسة مباشرة  االتصال  ُيرجى  المدرسة.  اختيار  المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة 

معلومات التسجيل.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  

دورات االمتياز  •  اإلسبانية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(FLORENCE CRITTENTON) يتنتون فلورنس كر
الثانوية خدمات للمراهقات الحوامل والمراهقين اآلباء   (Florence Crittenton) يتنتون تقدم مدرسة فلورنس كر
واألمهات (بعمر 14-21) وأسرهم في سياق شمولي يتضمن خدمات الدعم مثل االستشارات الشخصية والرضاعة 
إلى  للسعي  والتخرج  الدبلوم  على  الحصول  في  للتالميذ  بالنسبة  هدفنا  يتمثل  المبكرة.  الطفولة  في  والتعليم 
الحصول على العلم طوال حياتم وأن يصبحوا أولياء أمور مسؤولين مع تزويدهم بالمهارات الالزمة للعمل في 
االتصال  ُيرجى  المدرسة.  اختيار  استمارة  استكمال  عملية  في  تشارك  ال  المدرسة  هذه  ين.  والعشر الحادي  القرن 

بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  التعليم الشخصي  •  البرنامج أحادي 

الجنس  •  CareerConnect  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج المراهقات الحوامل/واجبات اآلباء  •  المراكز 
Denver الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Cynthia Navarro :مدير المدرسة 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org

1825 S. Federal Blvd. 

 مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 260

Michelle Wright :مدير المدرسة 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org

55 S. Zuni St. 

 مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 125
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 42.1% تقترب من التوقعات

النمو> 33.3% ال تلبي التوقعات



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

طريق مراقبة التقدم اليومي، ودرجات التقييمات الفصلية ونتائج اختبارات الوالية.

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

الموسيقى  •  اإلسبانية  •  STEM  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  القيادة الطالبية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

(JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL) مدرسة جون ف. كينيدي الثانوية
إن مهمة مدرسة جون ف. كيندي (John F. Kennedy) الثانوية هي إثارة روح التحدي لدى التالميذ كل يوم حتى 
ية والعاطفية والجسدية الكاملة في مجتمع عالمي دائم التغيير. نحن نعمل لمساعدة  يدركون إمكاناتم الفكر
تالميذ مدرسة JFK كي يصبحوا مواطنين ودارسين ناجحين للتحضير بشكل أفضل للكلية والحياة المهنية. نحن ندرك أن 

الطريق للنجاح مختلف لكل تلميذ لذلك نحن نقدم مجموعة متنوعة من فرص اإلثراء والفرص األكاديمية.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  

يكيين  يا الدولية  •  الموسيقى  •  برنامج دعم التالميذ األمر  مركز المستقبل  •  دورات االمتياز  •  البكالور
  •  JROTC  •  الخدمة المجتمعية  •  CareerConnect  •  األصليين  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  اإلسبانية
الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  برامج االحتياجات العاطفية البرامج المكثفة المتعددة 

Denver والمكثفة المتعددة الشديدة القائمة على المركز  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

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

Christian De La Oliva :مدير المدرسة 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org

2855 S. Lamar St. 

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 1,054
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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

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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 تحت التجربة

النمو> 55% تلبي التوقعات

النمو> 26.1% ال تلبي التوقعات



(KEPNER BEACON MIDDLE SCHOOL) مدرسة كيبنر بيكون المتوسطة
تلتزم مدرسة Kepner Beacon المتوسطة بتحقيق النجاح والنمو لكل تلميذ، كما تلتزم بتوفير برنامج االستعداد 
للكلية، والذي يضع توقعات عالية ويتطلب توفر مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت. تجمع مدرسة KBMS بين 
ين الالزمة للنجاح في  يادة في القرن الحادي والعشر المجتمعات المتعددة، وتزود التالميذ بالمعرفة ومهارات الر

الكلية والحياة المهنية.

البرامج:
الفرق الموسيقية  •  التعليم المختلط  •  المدارس الدولية المتخصصة  •  الموسيقى  •  اإلسبانية  •  الفنون 

المرئية  •  STEM  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج 
المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Alex Magaña :مدير المدرسة 

720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms

911 S. Hazel Court 

 مدرسة معنية باالبتكار

 منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 403
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 64.6% تلبي التوقعات



 أكاديمية صن شاين بيك - برنامج المعرفة قوة 
(KIPP SUNSHINE PEAK ACADEMY)

بالمهارات  التالميذ  تجهيز  المعرفة (KIPP Sunshine Peak) في  برنامج   - بيك  أكاديمية صن شاين  رسالة  تتمثل 
المعرفة  برنامج  إن  ذلك.  بعد  التنافسي  والعالم  الكلية  للنجاح في  ية  الضرور الشخصية  القوة  ونقاط  األكاديمية 
قوة (KIPP) هو عبارة عن شبكة من المدارس العامة التي يمكن للجميع التسجيل فيها مجاًنا والمتخصصة في 
االستعداد لمرحلة الكلية في المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد في كل أنحاء الواليات المتحدة. في برنامج 
للكلية  التحضيري  المدرسة، والمنج  الممتازون، والوقت األطول في  KIPP، ال توجد طرق مختصرة: فالمدرسون 

الذي يتسم بالتحدي والثقافة القوية من اإلنجاز والدعم تساعد تالميذنا في تحقيق مكاسب أكاديمية هامة.

البرامج:
الخدمة المجتمعية  •  PE  •  النادي األكاديمي أو المنافسات  •  نادي الفنون أو الموسيقى

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Michael Kreger :مدير المدرسة 

303-623-5772
kippcolorado.org

375 S. Tejon St. 

 مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 5 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 420

 مدرسة DENVER كولجيت برنامج المعرفة قوة 
(KIPP DENVER COLLEGIATE)

المعرفة (KIPP Denver Collegiate) في تجهيز  لبرنامج  التابعة  الثانوية  تتمثل رسالة مدرسة Denver كولجيت 
ية للنجاح في الكلية والعالم التنافسي بعد ذلك. في  التالميذ بالمهارات األكاديمية ونقاط القوة الشخصية الضرور
التحضيري  المدرسة، والمنج  الممتازون، والوقت األطول في  برنامج KIPP، ال توجد طرق مختصرة: فالمدرسون 
للكلية الذي يتسم بالتحدي والثقافة القوية من اإلنجاز والدعم تساعد تالميذنا في تحقيق مكاسب أكاديمية هامة 

ومواصلة التفوق في المدرسة الثانوية وفي الكلية.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  دورات االمتياز  •  اإلسبانية  •  الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  

•  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة:
Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324
kippcolorado.org

451 S. Tejon St. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 435
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 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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 الغربية

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> 16.4% ال تلبي التوقعات

النمو> 84% تتجاوز التوقعات
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(RESPECT ACADEMY) أكاديمية ريسبكت
إن أكاديمية ريسبكت (Respect Academy) هي أحد مراكز المشاركة المصممة للتالميذ الذي تتراوح أعمارهم بين 
17 إلى 20 سنة ويحتاجون إلى 100 ساعة معتمدة لتخرجم، مع هدف التخرج من المرحلة الثانوية والتحضير لما بعد 
الثانوية. من خالل الشراكة مع مدرسة أبراهام لنكن الثانوية (Abraham Lincoln High School)، يتمكن الطالب 
 (Respect Academy) ريسبكت  أكاديمية  تقدم  واألنشطة.  والنوادي  ياضية  الر األنشطة  إلى  الوصول  من  ا 

ً
أيض

العديد من التسجيالت المتزامنة للطالب بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: اللحام والسيارات وCNA باإلضافة 
إلى المناهج التعليمية في CCD وUCD وMetro وEmily Griffith. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال 

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

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  مركز المستقبل  •  الموسيقى  •  البرنامج 

التحضيري للكلية  •  الخدمة المجتمعية  •  النوادي االجتماعية  •  برنامج المراهقات الحوامل/واجبات اآلباء

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 أكاديمية كونسميلر للفنون اإلبداعية 
(KUNSMILLER CREATIVE ARTS ACADEMY)

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

ً
بجانب تزويدهم أيض

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

البرامج:
اإلنجليزية واإلسبانية لرياض األطفال  •  دورات المستوى المتقدم  •  المدارس المتخصصة في الفنون  •  

ASCENT  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  دورات االمتياز  •  فرص التدريب العملي •  
Denver الحوليات السنوية أو الجرائد  •  المراكز الصحية داخل المدارس التابعة لصحة  •  CareerConnect  •  اإلسبانية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Peter Castillo :مدير المدرسة 

0200-424-720
kcaa.dpsk12.org

S. Quitman Way 2250 

 مدرسة متخصصة

 Denver منطقة تسجيل غرب وجنوب غرب
 للمدارس المتوسطة

الصفوف المتوفرة: من مرحلة تعليم األطفال 
المبكر إلى الصف 12

العدد المقدر للتسجيل: 950

Wauneta Vann :مدير المدرسة 

720-423-5228
respect.dpsk12.org

2285 S. Federal Blvd. 

 مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 11 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 106
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 المواصالت: 
RTD، مسارات الحافلة االعتيادية

 برامج بعد
المدرسة

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

ESL, TNLI

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 46.6% تقترب من التوقعات

النمو> 60.6% تلبي التوقعات



(STRIVE PREP – FEDERAL) سترايف اإلعدادية – فيدرال
نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة مفتوحة، داخل وخارج الفصل 
الدراسي. من خالل توازن التعلم الطموح مع االحتفال والمرح، نعزز اإلحساس بحب االستطالع واإلبداع واإلمكانية 
الثقة  لتنمية  الفرص  العديد من  التالميذ استكشاف  لدى كل طفل. في سترايف (STRIVE) اإلعدادية، باستطاعة 

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. والمهارات الضرور

البرامج:
التكنولوجيا •  الفنون المرئية  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف المستند على المركز

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:
 

Rebecca Riopelle :مدير المدرسة 

720-460-2800
striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

 منطقة تسجيل الجنوب الغربي
 للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 334
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 المواصالت: 
خدمة الجنوب الغربي السريعة 

(Southwest 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

النمو> 63.9% تلبي التوقعات



(STRIVE PREP – KEPNER) سترايف اإلعدادية - كيبنر
النجاح  إن مدرسة سترايف (STRIVE) اإلعدادية هي المكان الذي فيه يستطيع كل تلميذ أن يسعى إلى تحقيق 
في الكلية وفي الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة 
نعزز اإلحساس بحب  االحتفال والمرح،  الطموح مع  التعلم  توازن  الدراسي. من خالل  الفصل  مفتوحة، داخل وخارج 
االستطالع واإلبداع والتمكن. في سترايف (STRIVE) اإلعدادية، باستطاعة التالميذ استكشاف العديد من الفرص 

ية للنجاح في الكلية وما بعدها. لتنمية الثقة والمهارات الضرور

البرامج:
الفنون المرئية  •  الدراسة المكثفة للغة  •  البرنامج المتعدد المكثف الشديد القائم على المراكز •  المراكز 

Denver الصحية داخل المدارس التابعة لصحة

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 سترايف اإلعدادية - أكاديمية سمارت 
(STRIVE PREP – SMART ACADEMY)

تعمل سترايف اإلعدادية - أكاديمية سمارت (STRIVE Prep – SMART Academy) ومعلمونا وكوادرنا القياديون 
وهيكلة  بمعايير  ممتاز  عام  تعليم  خالل  من  الكلية  إلى  األطفال  ياض  ر من  األكاديمي  للنجاح  التالميذ  تحضير  على 
ومساءلة عالية. إن رؤيتنا هي جعل التعليم التحضيري للكلية لجميع التالميذ في مجتمعنا قاعدة وليس استثناء. كل 

التالميذ يستحقون الوصول إلى تعليم تحضيري للكلية مجاني وعالي الجودة.

البرامج:
دورات المستوى المتقدم  •  الفنون الجميلة  •  التعليم الخدمي  •  اإلسبانية  •  التراث اإلسباني  •  
الخدمة المجتمعية  •  الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية  •  البرنامج المتعدد المكثف 

المستند على المركز  

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Katie Ryan :مدير المدرسة

720-485-6394
striveprep.org

911 S. Hazel Court

مدرسة مستقلة عامة

منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 227

Jack Holmes :مدير المدرسة 

303-962-9880
striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

 مدرسة مستقلة عامة

الصفوف المتوفرة: 9 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 484
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 المواصالت: 
منطقة التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(TNLI) التعليم االنتقالي باللغة األم

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

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> 58.4% تلبي التوقعات

النمو> 27.7% ال تلبي التوقعات



(SUMMIT ACADEMY) أكاديمية سوميت
واألكاديمية  االجتماعية  الخبرات  ذوي  التالميذ  كل  تبني  في  رسالتنا  تتمثل   ،(Summit) سوميت  أكاديمية  في 
المختلفة وتنميتم لكي يصبحوا متعلمين في القرن الحادي والعشرين ومساهمين إيجابيين في المجتمع. نوفر 
خدمات الدعم الشامل والمسارات المخصصة من أجل االستعداد لما بعد المرحلة الثانوية في بيئة آمنة وقائمة 
على الرعاية وترتكز على العائلة. هذه المدرسة ال تشارك في عملية استكمال استمارة اختيار المدرسة. ُيرجى االتصال 

بالمدرسة مباشرة للحصول على معلومات التسجيل.

البرامج:
ASCENT  •  AVID  •  التسجيل المتزامن  •  برنامج تحسين الدرجات األكاديمية  •  مركز المستقبل  •  دورات 
االمتياز  •  فرص التدريب العملي  •  البرنامج التحضيري للكلية  •  CareerConnect  •  الخدمة المجتمعية  •  

الحوليات السنوية أو الجرائد  •  النوادي االجتماعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

 مدير المدرسة: 
 Juan Osorio (مؤقت)

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave. 

 مدرسة معنية باالبتكارـ مدرسة مسارات

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 12
العدد المقدر للتسجيل: 230

(STRIVE PREP – WESTWOOD) سترايف اإلعدادية – ويست وود
النجاح  تلميذ أن يسعى إلى تحقيق  المكان الذي فيه يستطيع كل  إن مدرسة سترايف (STRIVE) اإلعدادية هي 
في الكلية وفي الحياة. نحن نلم تالميذنا في كل يوم للتفكير بطريقة نقدية والتواصل بوضوح والتعاون بطريقة 
نعزز اإلحساس بحب  االحتفال والمرح،  الطموح مع  التعلم  توازن  الدراسي. من خالل  الفصل  مفتوحة، داخل وخارج 
استكشاف  التالميذ  باستطاعة  اإلعدادية،   (STRIVE) كل طفل. في سترايف  واإلمكانية في  واإلبداع  االستطالع 

العديد من الفرص لتنمية الثقة والمهارات الضرورية على مدى الحياة للنجاح في الكلية وما بعدها.

البرامج:
الفنون المرئية  •  الخدمة المجتمعية

معدالت إطار عمل األداء المدرسي 2018:

Kathleen Esparza :المديرة 

303-962-9880
striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

مدرسة مستقلة عامة

 منطقة التسجيل الغربية للمدرسة المتوسطة

الصفوف المتوفرة: 6 إلى 8
العدد المقدر للتسجيل: 339

 المواصالت: 
منطقة التسجيل الغربية

وجبة اإلفطار

الغداء

زي موحد أو نظام الزي

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز

 المواصالت: 
 بطاقة لركوب

RTD المواصالت المحلية

وجبة اإلفطار

الغداء

ية  خدمات برنامج اكتساب اللغة اإلنجليز
 (ELA) 

(ESL) ية كلغة ثانية برنامج اللغة اإلنجليز
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التقييم الكلي < معتمدة مع المالحظة

التقييم الكلي <  تلبي التوقعات

النمو> 48.5% تقترب من التوقعات

النمو> 51.9% تلبي 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


