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يرجى أخذ بعض الوقت لمراجعة المعلومات الموجودة في هذه الصفحة قبل تقديم 

في طلبك. يمكنك تقديم عن طريق اليد أو البريد أو إلكترونيا 

albanyschools.org/AHSlottery  

 نوفمبر. ١٩جميع الطلبات بحلول  تقدم

واطنة، أربع أكاديميات، لكل منها موضوعها الخاص: الم ي الثانويةلدى ألبان

القيادة واالبتكار. تم تصميم هذه البيئات التعليمية الصغيرة لمساعدة الطالب االكتشاف،  

في كل أكاديمية من خالل  على الشعور بالتواصل والمشاركة. يتم تعيين الطالب

 . شتراك فيه اال على  تشجيعهم يتمواليانصيب 

 

والتعليم الخاص واللغة اإلنجليزية  Honorsالمستوي الرفيع تتوفر فصول 

كاديمية، ألكلغة جديدة في كل أكاديمية. في حين سيتم تعيين جميع الطالب 

 .والتقنيالوظيفي  Akroobinمركز برامج هم ايضا المشاركة في يمكن

 
واألوركسترا والجوقة والفن وتشمل فصول التربية البدنية والفرق الموسيقية 

 والصحة طالبا من جميع األكاديميات.

 جميع األكاديميات فيه شاركتما ت

تقدم جميع األكاديميات نفس الفصول األساسية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم 

الدورات في األكاديمية التي يتم  يأخذون تلكوالدراسات االجتماعية، والطالب عموما 

 بها. همتعيين

 
 Advancedفي  الثانويةكما أن الطالب لديهم الفرصة ألخذ دورات ألباني 

Placement  في جميع األكاديميات األربع. كما يمكن لجميع الطالب أن  معروفةال

 ، International Baccalaureate الدوليةيأخذوا دورات من برنامج البكالوريا 

 .في المدرسة الثانوية Universityبرنامج وكذلك 

 

 الوعي العالمي والتعددية الثقافيةأكاديمية المواطنة: 
عد الطالب للنجاح األكاديمي والمهني يالمنظورات الثقافية و المعرفة العالمية تطبيق

 واالجتماعي كمواطنين عالميين منتجين.

 
للمساعدة في التحضير لمهن مجزية في مجال الخدمات اختر أكاديمية المواطنة 

 اإلنسانية واللغة والعالقات الدولية.

يهتم طالب أكاديمية المواطنة بجعل العالم مكاًنا أفضل من خالل العمل مع األشخاص 

 ذو الوعي العالمي عنوالمنظمات ذات األهداف المشتركة. يتعلم هؤالء الطالب 

عية والثقافية والسياسية واالقتصادية في أكاديمية المواطنة، ويتم العالقات البيئية واالجتما

  تزويدهم بالمهارات الالزمة للتنقل واحتضان االختالفات الثقافية.

 

 االتصاالت وفنون األداء:  االكتشافاتأكاديمية 

أو اإلنتاج التلفزيوني. وسترتفع الفن / الوسائط اإللكترونية، صناعة األفالم الرقمية 

مهارات التواصل والتعاون مع مشاركتهم في فرقة المسرح. سيكون لدى الطالب 

فرصة الستكشاف جانبهم اإلبداعي في دورات مثل استوديو في التصوير 

 .الفوتوغرافي أو رسم األزياء وتصميم األزياء

 

 

 للطالب الذين يفكرون في مهن في التمثيل أو الرسوم  االكتشافاتتسمح أكاديمية 

المتحركة في الكمبيوتر أو اإلخراج أو األزياء أو الفنون التصويرية أو الصحافة أو 

المواقع االلكترونية  أو تصميم الفيديوتصوير  الفوتوغرافي أو الموسيقى أو التصوير

باستكشاف الدورات الدراسية التي ستوفر لهم مهارات القرن الحادي والعشرين الالزمة 

عن وسائل  االكتشافاتللنجاح في عصر المعلومات. سوف يتعلم طالب أكاديمية 

 اإلعالم والتكنولوجيا في دورات مثل ستوديو في

 

 

 الهندسة العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية االبتكار: 

تجعل حياتنا أكثر كفاءة. التي ال تعد وال تحصى التي جهزة األميكروويف ووال

توفر لنا الهندسة التفكير الالزم لالبتكار واإلبداع واالبتكار، ومعالجة تحديات 

 المجتمع المتنامي.

 
للعمل في أكثر المجاالت محل طلب وأكثر نموا، مجاالت اختر أكاديمية االبتكار لالستعداد 

 تكنولوجيا المعلومات والطب والرعاية الصحية.

 

تركز أكاديمية االبتكار على العلوم والتكنولوجيا والهندسة لمساعدة الطالب على النجاح 

الطالب في عالم اليوم الذي يتسم بالتحدي والتنافس. سوف تمكن أكاديمية االبتكار 

 من العلمأن  والتعاون! بشكل نقدي وإبداعي بالمهارات الالزمة لحل المشاكل والتفكير

تشكل حياتنا اليومية ونحن  التكنولوجيا أن  ونحن نتفاعل مع تعقيد الكون الطبيعي. حولنا

 والهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر لدينا،  نشغل

 

 

 المسؤولية المدنية واالجتماعيةأكاديمية القيادة: 

تقوم أكاديمية القيادة ببناء فكر وأخالقيات الطالب من أجل تطوير قادة 

المجتمع المنتجين في المستقبل. سيتم توفير الفرصة لكل طالب في أكاديمية 

 وقد College credit نقطة جامعية  ١٢ علىوحصوله القيادة للتخرج 

 يشارك في تدريب يتماشى مع المسار الوظيفي الذي يختاره.

 

للوظائف  نفسك  ترسيخ نفسك كقائد في المجتمع وإعدادل  الثانوية للقيادة  الباني  أكاديمية اختار

تلتزم أكاديمية القيادة بالركائز الخمس التالية: في مجال األعمال والشؤون المالية واإلدارة. 

التنوع، والتميز األكاديمي، والمناهج المبتكرة والتطوير المهني، والنظم التعليمية عالية 

 .الشراكات المجتمعيةالجودة، واألسرة، و

 

 2021-22 مدرسة ألباني الثانوية

 معلومات اليانصيب األكاديمية



       ALT-20940-10.23.2020          AHS lottery 20-21-Arabic 

 
 
 
 

 . ٢٠٢٠ديسمبر،    ١٠. يجري اليانصيب يوم  ٢٠٢٠نوفمبر،  ١٩وم  ي االستمارات لتقديم موعد أخر

 

  
سم ألا الحالية  المدرسة    

 الجنس الصف  الحالي  تاريخ  الميالد

  
البريدي  الرمز العنوان  

الوالدين/الوصي  اسم  هاتف المنزل 

  
المحمولالهاتف  العمل  هاتف   

 

  األكاديمية   اختيار. 2 

 كخيارك األخير. ٤وكخيارك األول  ١كون مع  ٤، أو ٣، ٢، ١يرجى ترقيم اختياراتك 

 إذا لم تقم باختيار أكاديمية، سيتم تعيينك بشكل عشوائي في أكاديمية. 

 المواد االختياريةتقدم كل أكاديمية نفس الفصول األساسية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. 

 االختيارية في أي أكاديمية. المواد يتم تجميعها حسب األكاديمية. ومع ذلك، يمكن لجميع الطالب اختيار
 

 األكاديمية وصف  اسم األكاديمية  اختيار

 
 على الوعي العالمي والتعددية الثقافية   تركز االختيارية أكاديمية المواطنة

 
 االختيارية  تركز على االتصاالت والفنون األدائية االكتشافاتأكاديمية 

 
 والتكنولوجيا، والهندسة   العلوم، علي  تركز االختيارية أكاديمية االبتكار

 
 والرياضيات التجارةتركز على  يةاالختيار أكاديمية القيادة

 

  الوصي /  الوالدين معلومات .  3  

أنه إذا رفض   أوافق على أنه إذا تم اختيار الطالب سيبقى في األكاديمية لمدة ال تقل عن سنة واحدة طالما يتم استيفاء جميع متطلبات البرنامج. أفهم

صحيحة  الستمارةهذه اتعيينه في أكاديمية يتم اختيارها من قبل المنطقة. أؤكد أن المعلومات الواردة في سوف يتم بمجرد اختياره،  موقعاالطالب 

 وكاملة على حد علمي. 
 

 تاريخ توقيع الوالدين/الوصي 

 

 أو تسليمها باليد إلى:  االستمارات يمكن إرسال 

Magnet Office, City School District of Albany, 1 Academy Park, Albany, NY 12207. 

 مزيد من المعلومات، اتصل، لل

Kahla Kuchta at kkuchta@albany.k12.ny.us. or (518) 475-6010 . 

 . معلومات الطالب1
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