Arabic

AVID نظام
في مدارس وستر الرسمية
 لمقاطعةAVID مكتب
مدارس وستر الرسمية
20 Irving Street, Worcester, MA 01609
508-799-3283

AVID SCHOOL WIDE PILOT
* Burncoat Middle School
* Dr. Arthur F. Sullivan Middle School

المدارس المتوسطة
Burncoat Middle School
508-799-3390
Forest Grove Middle School
508-799-3420
Dr. Arthur F. Sullivan Middle School
508-799-3350
Worcester East Middle School
508-799-3430

المدارس الثانوية
Burncoat High School
508-799-3300
Doherty Memorial High School
508-799-3270
North High School
508-799-3370
South High Community School
508-799-3325
Worcester Technical High School
508-799-1980

نظام لالعداد الجامعي للمراحل
االبتدائية حتى المراحل الثانوية
المصمم لتحسين التعليم واألداء
على مستوى المدرسة بھدف
دخول الجامعة

AVID المدارس االبتدائية لنظام
City View Discovery School
508-799-3670
Chandler Magnet School
508-799-3452
Columbus Park Preparatory School
508-799-3490
Goddard School of Science &
Technology
508-799-3594
Nelson Place School
508-799-3506
Norrback Avenue School
508-799-3500
Quinsigamond School
508-799-3502

 ھيAVID الغاية من برنامج
سد ثغرة اإلنجاز من خالل اعداد
جميع التالميذ للدخول الى الجامعة بجھوزية
وللنجاح في النظام االجتماعي العالمي

Arabic
ما ھو نظام AVID
في مدارس وستر الرسمية؟
~  AVIDفي المرحلة الثانوية ~
نظام  AVIDھو نظام لصفوف السابع حتى الثاني عشر إلعداد
التالميذ في الفترة االكاديمية المتوسطة للتأھل للفترة الجامعية المؤلفة
من أربع سنوات .ھؤالء التالميذ ھم التالميذ القادرون على انجاز
منھاج اعدادي جامعي ،لكنھم بحاجة الى الدعم في الوقت الذي
يواجھون فيه الصفوف االكثر صعوبة التي سوف ترشدھم الى مسار
جامعي ناجح وما بعد .العناصر االساسية لنظام  AVIDھي التعليم
األكاديمي ،الدعم التعليمي ،المھارات التنظيمية والتركيز على
مھارات التفكير العليا.

~  AVIDفي المرحلة الثانوية ~
يتّبع التعليم من خالل  AVIDأسلوبا منھجيا بد ًء من الصف السادس
وينتقل نحو الصفوف االبتدائية الصغرى.
تتضمن استراتيجيات التعليم ما يلي:
• التدوين المر ّكز للمالحظات
• تحديد األھداف
• تنظيم حافظة األوراق
• القراءة للتعلّم/الكتابة للتعلّم
• التعاون والعمل ضمن المجموعات

المعلمون الخصوصيون
المعلمون الخصوصيون ھم طالب جامعيون متحفزون ،يمثلون
عنصرا اساسيا لنجاح صف  AVIDاالختياري .يقومون بمساعدة
معلم نظام  AVIDعلى تسھيل وصول التالميذ الى المنھاج الصعب.

االسرة
تمثل االسر عنصرا حيويا لنجاح تلميذ نظام  .AVIDانھا مدعوة
للمشاركة في ورش عمل نظام  AVIDلألسر حيث بإمكانھا تعلم
الطرق لدعم الدروس االكاديمية لتلميذھا .كما انھا مشجعة على
المحافظة على التواصل المنتظم مع معلم نظام .AVID

المجتمع
تبدي الكليات والجامعات والمؤسسات المحلية دعمھا لنظام AVID
من خالل اساليب اكاديمية متعددة .تدعم المؤسسات المحلية نظام
 AVIDمن خالل اجتماعات توعية االسر المسائية ،الرحالت
الميدانية الى الجامعات ،لوازم حجرة الدراسة ،وااللتزامات المالية
للدورات التدريبية لنظام  .AVIDتوفر الكليات والجامعات المحلية
المعلمين الخصوصصيين من الطالب الجامعيين.

• مھارات التفكير العليا ومھارات التساؤل

التالميذ
تالميذ نظام  AVIDمسجلين في الصفوف الصعبة في مدارسھم
والتي تتضمن صفوف برنامج ) APالتسريع االكاديمي( ،صفوف
مرتبة الشرف ،والصفوف االعدادية الجامعية ،باإلضافة الى صف
اختياري من نظام  AVIDالذي يتم تعليمه من قبل مد ّرس متم ّرس
في نظام .AVID

AVID Quest for Success College Fair
AVID Service Learning Projects

ھيئة التدريس
يتضمن نظام  AVIDمعلمين ومنسقين للمواقع مبدعين ،ملتزمين
تلبية احتياجات تالميذ نظام  .AVIDيعملون معا لتنظيم المنھاج
والنشاطات الصعبة التي تحافظ على فعالية التالميذ وشعورھم
بالتحدي .كما ان ھيئة تدريس نظام  AVIDتعمل يدا بيد مع زمالئھا
في مدارس وستر الرسمية لتطبيق استراتيجيات  ،AVIDإللحاق
التالميذ في المنھاج االعدادي وللعمل مع المرشدين على ارشاد
التالميذ خالل عملية تقديم طلب الدخول الى الجامعة.

مكتب  AVIDلمقاطعة
مدارس وستر الرسمية

AVID District Office
20 Irving Street,
Worcester, MA 01609
508-799-3283

