
المدارس العامة مقاطعة ستافورد
أكادیمیة الوالیة للعلوم والتكنولوجیا

)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیة
٢٠٢٣-٢٠٢٢التقدیماستمارة

)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیة
٢٠٠٨عامفيالبرنامجوضعتم●
البرنامج مصمم لكل للطالب - كل مجال برنامج یسلط الضوء على مجموعة متنوعة من المسارات المھنیة یمكن●

للطالب متابعة بعد المدرسة الثانویة
علىقائمةمتكاملةتعلیماتخاللمن)STEM(والریاضیاتوالھندسةوالتكنولوجیاالعلومدراسةفيالنجاحیدعم●

المشروع والمشكلة
یسافر الطالب لمدة نصف یوم ؛ النقل متوفر الى المدرسة المقدمة للبرنامج●

بیئة التعلم صارمة
للطالب یجب أن الحصول على  دبلوم الدراسات العلیا●
دخول الطالب یجب أن یحصلوا على توصیة الجبر مستوى أول أو مستوى أعلى للریاضیات●
مجموعة الطالب. یكون حضور الدورات مع نفس المجموعة من الطالب●
اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم ھي مستوى مرتبة الشرف●
تسلسل الترتیب التقنى االختیاري امصمم نحو مستوى عال من المعرفة والمھارات●

STATوالتكنولوجیاللعلومالوالیةأكادیمیةاختیار
إذاالتقدیمیمكنھم١٠الصفیدخلونالذینالطالب؛٩الصفیدخلونالذینالطالبلجمیعمفتوحةالتقدیماستمارة●

المساحة متاحة
٠االھتماموبیانوالحضورالمعلمینتوصیاتالدرجات،أساسعلىتنافسیةاختیارعملیة●
نظرا لھیكل تشكیل البرنامج والقیود على التوظیف، فان األماكن المتاحة محدودة في كل البرنامج●
یمكن أن یعطى الطالب "انتظار" أو " غیر مقبول "بسبب زیادة عدد الطالب المتقدمین مقارنة بعدد األماكن المتاحة●

.
یجب على المتقدمین اختیار واحد فقط من البرامج التالیة:

العلوم الطبیة الحیویة●
ھندسة●
تقنیة المعلومات●

على التلمیذ أن یكون لھ اھتمام عمیق في أحد مجاالت البرنامج واحد. یشعر الطالب الذین یزدھرون في البرنامج أن مجال البرنامج الذي
بحثمشروعإكمالSTATتتطلبمھنیة.إمكاناتأو/واألجلطویلجامعيتخصصمعبشدةمرغوبةدراسیةدورةیمثلیختارونھ

كبیر: یجب على الطالب إما تنفیذ مشروع خدمة أو تطویر منتج أو عملیة. یشترك الطالب مع مرشدین في مجتمع األعمال ، ویطورون
مھارات القوى العاملة ، وتتاح لھم الفرصة لكسب أوراق اعتماد الصناعة. یتطلب ھذا البرنامج مستوى عاٍل من االلتزام والرغبة في

التحدي.



ستافوردمقاطعةالعامةالمدارس
أكادیمیة الوالیة للعلوم والتكنولوجیا

)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیة
٢٠٢٣-٢٠٢٢التقدیماستمارة

اسم الطالب __________________________________ المدرسة الحالیھ ____________________

.GoogleFormفورمجوجلنموذجعبرالموادجمیعتقدیمیجبأدناه.المبینةالمطلوبةالموادجمیعتقدیمتمحتىطلبفيالنظریتملن
تحقق مع مستشار المدرسة اإلعدادیة الخاص بك إذا لزم األمر لتأكید تقدیم المواد الخاصة بك بشكل صحیح.

استمارة طلب◻

بیان االھتمام◻

والعلوم.والریاضیاتاإلنجلیزیةاللغةالتالیة:الثالثةالمعلمینمنلكلGoogleنموذجإلىالتوصیةرابطقدم؛)٣(المعلمتوصیةنماذج◻
سیرسل المعلمون ھذا النموذج إلكترونًیا مباشرة إلى مكتب االستشارة في مدرستك. اكتب في المساحة الموجودة أسفل اسم المعلم الذي طلبت

إلیھ ملء توصیة:

______________________مدرس العلوم:

______________________مدرس الریاضیات:

______________________مدرس اللغة اإلنجلیزیة:

٢٠٢١دیسمبر١٥األربعاءھوالنھائيالموعد

تخدم أكادیمیة ستافورد للتكنولوجیا الطالب المقیمین في مقاطعة ستافورد ومؤھلین لاللتحاق بالمدارس العامة بمقاطعة ستافورد. یتم تنزیل درجات الطالب
المسجلین في مدارس مقاطعة ستافورد العامة مباشرًة من نظام بیانات الطالب. یجب على الطالب المتقدمین من خارج القسم تقدیم نسخة من أحدث بیانات

الدرجات للطالب.

.Wأو،اإلعدادیةالمدرسةبمستشاراالتصالیرجى،لألسئلة Deea Greenعلىgreenwc@staffordschools.net.إضافیةمعلوماتتتوفر
StaffordمدارسموقععلىSTATبخصوص County Public Schoolsالویبعلى،www.staffordschools.net-ثم"البرامج"علىانقر

على "أكادیمیة ستافورد للتكنولوجیا".

لالستخدام الرسمي فقط:
تلقى المعلم توصیة أشكال

oمدرس علوم
oالریاضیات مدرس
oاللغة اإلنجلیزیة المعلم

طالب بیان اھتمام•
الطالب البیانات•

http://www.staffordschools.net


المدارس العامة مقاطعة ستافورد
أكادیمیة الوالیة للعلوم والتكنولوجیا

)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیة
٢٠٢٣-٢٠٢٢الطالبالتقدیماستمارة

المدرسة الثانویة االساسیة للطالب فى للعام القادم ____________________________________________
رقم ھویة الطالب: ___________________________________________________________

اسم مقدم الطلب:_____________________________________________________________
(األول)        (األوسط)(األخیر)

ذكر _ أنثى ____ تاریخ المیالد _____ / _____ / _____ سنة التخرج المتوقعة من المدرسة ____________

المدرسة الحالیة ____________________________ قسم المدرسة / الوالیة _____________ الصف _____
إذا لم یكن حالًیا في قسم المدرسة: ()

_____ مدارس وزارة الدفاع_____ درس في المنزل_____ مدرسة خاصة

Brooke(مدرسةالمعلوماتتكنولوجیا___أكادیمیة:اختیار Point(الثانویة
North(مدرسةالحیویةالطبیةالعلوم___فقط)واحًدا(حدد Stafford High School(

___ الھندسة (مدرسة نورث ستافورد الثانویة)



نیة الطالب:
(الصفوفسنواتأربعمدتھسفربرنامجعنعبارةالبرنامجأنأفھمالبرنامج.فيكاملبشكلالمشاركةوأرید،قراريھوSTATإلىالتقدمقرارإن
بھا.سألتزمالتيوالدوراتالبرنامجیصفالذيالویبعلىSTATموقععلىالمناھجمعلوماتوملفاتالمواردراجعتوقد)١٢-٩

______________التاریخ_______________________________________توقیع مقدم الطلب

دعم الوالدین:
الخاصةالحضوروسجالتاألكادیمیةالسجالتبمراجعةاإلذنوأعطيSTATإلىالطالبطلبوأدعمأعلم،أعالهالطالبعلىالوصي/الوالد،أنا

وملفاتالمواردراجعتوقد)١٢-٩(الصفوفسنواتأربعمدتھسفربرنامجعنعبارةالبرنامجأنأفھملألكادیمیة.التابعةاالختیارلجنةقبلمنبالطالب
بھا.االلتحاقالطالبمنسیطلبالتيوالدوراتالبرنامجیصفالذيSTATموقععلىالمناھجمعلومات

_____________التاریخ____________________________توقیع ولي األمر / الوصي

https://www.staffordschools.net/Page/19001
https://www.staffordschools.net/Page/19001


المدارس العامة المدارس مقاطعة ستافورد

أكادیمیة الوالیة للعلوم والتكنولوجیا
)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیة
٢٠٢٣-٢٠٢٢الطالبالتقدیماستمارة

٢٠٢٣-٢٠٢٢الطالباھتمامبیان

ستتاح لك الفرصة لكتابة بیان االھتمام كجزء من طلبك. یجب أن تستعد مسبًقا لكتابة بیان اھتماماتك من خالل إكمال مخزون اھتمامات
Virginiaاھتمامكمجالفىوظائفعنوالبحث)STATموقععلىأوالمتوسطةالمدارسمستشاريمن(متاحالوظائفمجموعات

Career View،علىvaview.org.عائلتك.معالمھنیةاھتماماتكمناقشةأیًضاعلیكیجب

سیتم إعطاء:

(العلوم الطبیة الحیویة أو الھندسة أو تكنولوجیا المعلومات) ، ثم وصف اھتمامكیرجى تحدید البرنامج الذي تتقدم إلیھ:مطالبات الكتابة
بالبرنامج من خالل شرح أمثلة محددة تتعلق بما یلي:
سبیل المثال ، ضع في اعتبارك سرد قصة شخصیة أثارت اھتمامك أو وصف(علىأ) الخبرات الشخصیة أو االرتباط بمحتوى البرنامج

مشاركتك في األنشطة أو النوادي الالمنھجیة)
البرنامج؟)إلىتتقدملماذا،المثالسبیل(علىعامبشكلSTATبرنامجأو/والمحددالبرنامجمحتوىبمجالاالھتمامب)

المثال ، ما المھن التي تھمك والتي تأمل في متابعتھا أو معرفة المزید عنھا من خالل(على سبیلج) الوظائف المتعلقة بمجال محتوى البرنامج
؟)STATبرنامجمنجزًءاكونك



العلوممدرس-STATالطالبتوصیةنموذج
إلى المعلم.یتم تقدیم النموذجھذا المربع قبلالطالب إكمالیجب على

اسم المعلم: ___________________________________

المادة : ____________________________

اسم الطالب: _____________________________________________________________________
االحرف االولىاألولىاسم العائلة

فيوتخصصاتدوراتالعلومفيالمھنيالنجاحأو/وللكلیةالطالبإعدادإلىتھدفالدراسةمنالفنیةالناحیةمنودقیقأكادیمیاسنوات٤لمدةدورةھي)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیةالمعلم:إلى
التكنولوجیا والھندسة والریاضیات. یرجى تقییم الطالب المتقدم ؛ استخدم الجزء الخلفي من النموذج إذا كنت ترغب في إضافة أي تعلیقات إضافیة. یرجى إعادة ھذا النموذج المكتمل (الممسوح ضوئًیا والموقع) إلى

W. Deea Greenعلىgreenwc@staffordschools.netاالستحقاق.موعد٢٠٢١دیسمبر١٥بحلولالطالبأوراقفيإلدراجھا

التوقعاتتجاوز-3التوقعاتیقابل-2التوقعاتمنأدنى-١
١٢٣الوصف

یحضر كل یوم

منضبط كل یوم

مستعد للتعلم مع المواد المناسبة

اكتمال العمل وواضح مع اكتمال األھداف

یظھر إبداع، وبراعة و / أو مثابرة

ینفذ  التعلیمات الشفھیة والخطیة

یقبل التحدیات

یستجیب بشكل مناسب للنقد البناء ، یصحح األخطاء

یفي بالمواعید النھائیة

مسؤول عن عمل الوجبات المتأخرة

یدعم جھود المجموعة من خالل أداء دوره في الوقت المناسب

لغة ونبرة صوت مناسبة

یتبع الشرف األكادیمي (یستشھد بالمصادر ، یتجنب انتحال األعمال المنشورة مثل باإلضافة إلى عمل زمالئھ الطالب)

من المتطوعین لمساعدة المعلم والطالب اآلخرین

یساھم بشكل إیجابي في المناقشات

االمتثال لقواعد السالمة والمبادئ التوجیھیة

یوضح احترام المساحة الشخصیة والممتلكات ومواد الفصل

یحافظ على ضبط النفس (یتحرك بشكل مناسب داخل الفصل)

یحافظ على منھج تنظیمي

یوضح االستماع النشط

یقدر وقت اآلخرین و جھد

یظھر احترام مع االختالف والتنوع

)٦٦(منالدرجاتمجموع

ھل سیتمكن الطالب من التعامل مع صرامة فصل مستوى فى مرتبة الشرف في مجال موضوعك؟ نعم ___ ال ___
إذا كانت إجابتك "ال" ، فیرجى التوضیح في الخلف.

[اختیاري] یرجى تقدیم أي تعلیقات إضافیة من شأنھا أن تساعد لجنة االختیار أثناء عملیة المراجعة.

توقیع المعلم: _________________________________________ التاریخ: _____________________

mailto:ellssl@staffordschools.net


الریاضیاتمدرس-STATالطالبتوصیةنموذج
إلى المعلم.یتم تقدیم النموذجھذا المربع قبلالطالب إكمالیجب على

اسم المعلم: ___________________________________

المادة : ____________________________

اسم الطالب: _____________________________________________________________________
االحرف االولىاألولىاسم العائلة

فيوتخصصاتدوراتالعلومفيالمھنيالنجاحأو/وللكلیةالطالبإعدادإلىتھدفالدراسةمنالفنیةالناحیةمنودقیقأكادیمیاسنوات٤لمدةدورةھي)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیةالمعلم:إلى
التكنولوجیا والھندسة والریاضیات. یرجى تقییم الطالب المتقدم ؛ استخدم الجزء الخلفي من النموذج إذا كنت ترغب في إضافة أي تعلیقات إضافیة. یرجى إعادة ھذا النموذج المكتمل (الممسوح ضوئًیا والموقع) إلى

W. Deea Greenعلىgreenwc@staffordschools.netاالستحقاق.موعد٢٠٢١دیسمبر١٥بحلولالطالبأوراقفيإلدراجھا

التوقعاتتجاوز-٣التوقعاتیقابل-٢التوقعاتمنأدنى-١
١٢٣الوصف

یحضر كل یوم

منضبط كل یوم

مستعد للتعلم مع المواد المناسبة

اكتمال العمل وواضح مع اكتمال األھداف

یظھر إبداع، وبراعة و / أو مثابرة

ینفذ  التعلیمات الشفھیة والخطیة

یقبل التحدیات

یستجیب بشكل مناسب للنقد البناء ، یصحح األخطاء

یفي بالمواعید النھائیة

مسؤول عن عمل الوجبات المتأخرة

یدعم جھود المجموعة من خالل أداء دوره في الوقت المناسب

لغة ونبرة صوت مناسبة

یتبع الشرف األكادیمي (یستشھد بالمصادر ، یتجنب انتحال األعمال المنشورة مثل باإلضافة إلى عمل زمالئھ الطالب)

من المتطوعین لمساعدة المعلم والطالب اآلخرین

یساھم بشكل إیجابي في المناقشات

االمتثال لقواعد السالمة والمبادئ التوجیھیة

یوضح احترام المساحة الشخصیة والممتلكات ومواد الفصل

یحافظ على ضبط النفس (یتحرك بشكل مناسب داخل الفصل)

یحافظ على منھج تنظیمي

یوضح االستماع النشط

یقدر وقت اآلخرین و جھد

یظھر احترام مع االختالف والتنوع

)٦٦(منالدرجاتمجموع

ھل سیتمكن الطالب من التعامل مع صرامة فصل مستوى فى مرتبة الشرف في مجال موضوعك؟ نعم ___ ال ___
إذا كانت إجابتك "ال" ، فیرجى التوضیح في الخلف.

[اختیاري] یرجى تقدیم أي تعلیقات إضافیة من شأنھا أن تساعد لجنة االختیار أثناء عملیة المراجعة.

توقیع المعلم: _________________________________________ التاریخ: _____________________

mailto:ellssl@staffordschools.net


اإلنجلیزیةاللغةمدرس-STATالطالبتوصیةنموذج
إلى المعلم.یتم تقدیم النموذجھذا المربع قبلالطالب إكمالیجب على

اسم المعلم: ___________________________________

المادة : ____________________________

اسم الطالب: _____________________________________________________________________
االحرف االولىاألولىاسم العائلة

فيوتخصصاتدوراتالعلومفيالمھنيالنجاحأو/وللكلیةالطالبإعدادإلىتھدفالدراسةمنالفنیةالناحیةمنودقیقأكادیمیاسنوات٤لمدةدورةھي)STAT(للتكنولوجیاستافوردأكادیمیةالمعلم:إلى
التكنولوجیا والھندسة والریاضیات. یرجى تقییم الطالب المتقدم ؛ استخدم الجزء الخلفي من النموذج إذا كنت ترغب في إضافة أي تعلیقات إضافیة. یرجى إعادة ھذا النموذج المكتمل (الممسوح ضوئًیا والموقع) إلى

W. Deea Greenعلىgreenwc@staffordschools.netاالستحقاق.موعد٢٠٢١دیسمبر١٥بحلولالطالبأوراقفيإلدراجھا

التوقعاتتجاوز-٣التوقعاتیقابل-٢التوقعاتمنأدنى-١
١٢٣الوصف

یحضر كل یوم

منضبط كل یوم

مستعد للتعلم مع المواد المناسبة

اكتمال العمل وواضح مع اكتمال األھداف

یظھر إبداع، وبراعة و / أو مثابرة

ینفذ  التعلیمات الشفھیة والخطیة

یقبل التحدیات

یستجیب بشكل مناسب للنقد البناء ، یصحح األخطاء

یفي بالمواعید النھائیة

مسؤول عن عمل الوجبات المتأخرة

یدعم جھود المجموعة من خالل أداء دوره في الوقت المناسب

لغة ونبرة صوت مناسبة

یتبع الشرف األكادیمي (یستشھد بالمصادر ، یتجنب انتحال األعمال المنشورة مثل باإلضافة إلى عمل زمالئھ الطالب)

من المتطوعین لمساعدة المعلم والطالب اآلخرین

یساھم بشكل إیجابي في المناقشات

االمتثال لقواعد السالمة والمبادئ التوجیھیة

یوضح احترام المساحة الشخصیة والممتلكات ومواد الفصل

یحافظ على ضبط النفس (یتحرك بشكل مناسب داخل الفصل)

یحافظ على منھج تنظیمي

یوضح االستماع النشط

یقدر وقت اآلخرین و جھد

یظھر احترام مع االختالف والتنوع

)٦٦(منالدرجاتمجموع

ھل سیتمكن الطالب من التعامل مع صرامة فصل فى مستوى مرتبة الشرف في مجال موضوعك؟ نعم ___ ال ___
إذا كانت إجابتك "ال" ، فیرجى التوضیح في الخلف.

[اختیاري] یرجى تقدیم أي تعلیقات إضافیة من شأنھا أن تساعد لجنة االختیار أثناء عملیة المراجعة.

توقیع المعلم: _________________________________________ التاریخ: _____________________

mailto:ellssl@staffordschools.net

