
 

 

 Hampton City Schools يف يرادإلا زكرملا
ONE FRANKLIN STREET 

Hampton, Virginia 23669-3570 
 

Jeffery 0. Smith, Ed.D. 
 :ریدملا

 2022 ،ریانی

 ،رمألا يلو /لضافلا دیسلا

 ریانی 10 ،نینثالا موی نم اًءدب ،2023-2022 يساردلا ماعلل ةطسوتملا سرادملل رایتخالا جمانرب ،ةسردملا مسقب قاحتلالا تابلط Hampton City Schools لبقتس
 رارق ذاختا ىلع كدعاستل ةحوتفملا تارایزلا تاقوأو خیراوت نلعتو رایتخالا تارایخ ةقفرملا رایتخالا جمانربل ةعضاخلا ةطسوتملا ةسردملا تامولعم ةحفص زربت .2022

 .رینتسم

 ًالك نأب نابسحلا يف ذخألا مھملا نم ،رایتخالا جمانربل ةعضاخلا ةطسوتملا ةسردملل مدقتلا دنع .ةعرقلا ماظن لالخ نم رایتخالا دعاقم ألُمتس ،رایتخالا يف ةاواسملا نامضل
 ةطسوتملا ةسردملا جماربل لقنلا رسألا رفوت نأ بجی .ةسردملا ةمھمل مازتلالا راھظإو يمیداكألا حاجنلا وحن دجب لمعلل دادعتسا مھیدل دجوی نأ بجی ةرسألاو بلاطلا نم
 .رایتخالا جمانربل ةعضاخلا

 ىلع Hampton City Schools ـل ينورتكلإلا انعقوم لالخ نم تنرتنإلا ربع ةحاتم رایتخالا جمانربل ةعضاخلا ةطسوتملا ةسردملل مدقتلا ةیلمع نوكتس
http://www.hampton.kl2.va.us. ریاربف 11 ،ةعمجلا موی لبق تابلطلا عیمج مالتسا بجی .لاسرإلل اًدیكأت رسألا ىقلتتس ،تنرتنإلا ربع بلطلا جذومن لامكإ دعب 

2022. 

 عوبسألا ءانثأ رسألل ينورتكلإلا دیربلاب راظتنالا ةمئاقب عضولا وأ رایتخالا جمانربل ةعضاخلا ةطسوتملا ةسردملل ةعرقلاب لوبقلا ماظن صوصخب تاراعشإلا لاسرإ متیس
 سرام 18 اھاصقأ ةرتف يف رایتخالا جمانربل ةعضاخلا ةطسوتملا ةسردملا يف كرایتخا دیكأتل اًطبار ينورتكلإلا دیربلا ةلاسر نّمضتتس .2022 ریاربف 28 يف أدبی يذلا

2022. 

 .2022 ریاربف 28 دعب ةینعملا ةسردملا ریدم ىلإ تنرتنإلا ربع ةقطنملا جراخ بلط لاسرإب ةقطنملا جراخ ةطسوتم ةسردمل بلط لامكإ اًضیأ رومألا ءایلوأ راتخی دق
 تاقاحتلالا دنتست .http://www.hampton.kl2.va.us ينورتكلإلا انعقوم ىلع تنرتنإلا ربع ةقطنملا جراخ ةسردمب قاحتلالا تابلط لامكإ نم رومألا ءایلوأ نكمتیس
 .2022 سطسغأ 15 لبق ةقطنملا جراخ ةسردمب قاحتلالاب اًراعشإ رومألا ءایلوأ ىقلتیس .لقن ةلیسو ریفوت رومألا ءایلوأ ىلع بجیو ناكملا رفاوت ىلع ةقطنملا جراخ

 ةطسوتملا سرادملا نع تامولعملا ضارعتسال http://www.hampton.kl2.va.us ىلع ينورتكلإلا انعقوم ةرایز وأ كب صاخلا ةسردملا ریدمب لاصتالا ىلع كعجشن
 .Hampton City Schools يف ةحاتملا ةدوجلا ةیلاع ةریثكلا ةیمیداكألا حنملاو رایتخالا جمانربل ةعضاخلا

 
 

 ،ریدقتلاو ركشلا صلاخ عم
 
 
 
 

Jeffery O Smith, Ed. D. 
 ریدملا

 
 تاقفرملا
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المدرسة المتوسطة الخاضعة لبرنامج االختیار
خیارات البرنامج

 ،كل طفل، كل یوم
!مھما كلف األمر

ال Hampton City Schools لا تمارس التمییز في برامجھا وأنشطتھا على أساس العرق، أو اللون أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو العمر أو الفئات األخرى المحمیة، وتقدم فرًصا متساویة إلمكانیة االلتحاق بمنظمة Boy Scouts (فتیان الكشافة 
األمریكیة) والمجموعات الشبابیة المخصصة األخرى.  ُعیّن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز:
One Franklin Street, Hampton, VA 23669   757-727-2000 ،المدیر التنفیذي للموارد البشریة ،Robbin G. Ruth

برنامج االختیار للعلوم، والتكنولوجیا، والھندسة والریاضیات (STEM) (الساعات الدراسیة 9:00 ص-3:49 م)
 Hampton City في (STEM) سیوفر برنامج االختیار الھندسي للعلوم، والتكنولوجیا، والھندسة والریاضیات
Schools فرًصا للطالب لیستكشفوا مھن العلوم، والتكنولوجیا، والھندسة والریاضیات. تم إعداد مقرر برنامج 
االختیار الصارم المستمر لمدة 3 سنوات لتحفیز الطالب وحثھم بالبناء على المعرفة السابقة ومھارات التفكیر 

النقدي. سیتعلم الطالب التدریس المشبع بأحدث تكنولوجیا والمتطور مقترنًا مع التعلم القائم على التصمیم لالتصال 
بالعالم خارج المدرسة. ستُنظم الفصول حول موضوعات الھندسة النمطیة مثل: مقدمة للھندسة، ومواد اإلنتاج 

وطرقھ، وھندسة اإلنشاءات، والھندسة المیكانیكیة، والكھرباء واإللكترونیات، والھندسة الكیمیائیة، والھندسة المدنیة 
والھندسة الصناعیة. یجب أن یظھر الطالب قدرات أكادیمیة عالیة. سیُسمح ألشقاء الطالب المختارین في الصفوف 
من الحضانة إلى الصف الثامن (K-8) بالحضور إلى Andrews حسب توافر المكان. یتوفر النقل لطالب المنطقة 

المخّصصة فقط.

ANDREWS PREK-8
المنزل المفتوح
األربعاء، 2 فبرایر 2022
6:00-5:00 م

(الساعات الدراسیة 9:00 ص-3:49 م)
تقدم Thomas Eaton Middle School للطالب 

وأسرھم تجربة تعلیمیة شاملة.  نعقد آماالً كبیرة على طالبنا 
 Eaton بینما نوفر لھم بیئة ُمنظمة وآمنة. یوقع طالب

وأولیاء أمورھم على عقد تعاون مع المدرسة، لالتفاق على 
 Eaton استكمال المھام وإظھار سلوكیات إیجابیة. تتفوق

في الفنون، واألنشطة الخارجة عن المقرر، والشراكات 
المجتمعیة، والتعلم الخدمي والخبرات البیئیة.  النقل غیر 

متوفر للطالب.

EATON FUNDAMENTAL
المنزل المفتوح
الثالثاء، 1 فبرایر 2022
7:30-06:30 م

(الساعات الدراسیة 8:49 ص-3:49 م)
 Jones Magnet Middle School (JMMS) تُعّد

مدرسة نموذجیة وشاملة خاضعة لبرنامج االختیار. توفر 
JMMS تعلیًما بجودة عالیة سعیًا وراء التفوق مع التركیز 

على التعلیم الصارم مكمًال باألنشطة ذات الصلة بینما 
تؤسس عالقات ھادفة مع الطالب. یتم االلتحاق بالمدرسة 
من خالل عملیة تقدیم قائمة على نظام القرعة. النقل غیر 

متوفر.

JONES MAGNET
المنزل المفتوح
الخمیس، 3 فبرایر 2022
05:30 ص-6:30 م

یُرجى االنتباه إلى الموعد النھائي

یحین موعد تقدیم الطلبات في 
الجمعة 11 فبرایر 2022

یمكن استكمال الطلبات على:
www.hampton.k12.va.us/choice

schools/choiceschools.html
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