ما هو مركز LEAD INNOVATION STUDIO؟
بالنسبة لبعض الطالب في منطقة  Park Hillالتعليمية ،تبدو
المدرسة الثانوية مختلفة للغاية .يتمتع الطالب في LEAD
 Innovation Studioبتجربة برنامج ليوم كامل في مكان
مستأجر في مبنى مكتب محلي ،حيث ينغمسون في بيئة تعليمية
صا للطالب وتركز على مهارات
تتسم بالمرونة ومصممة خصي ً
حل المشكالت والتعلّم القائم على المشاريع والخبرات المهنية .في
العام الدراسي المقبل ،سنفتتح مبنى خاص لبرنامج LEAD
صا من أجل هذا البرنامج الفريد.
صمم خصي ً
والذي ُ
يحصل جميع طالب برنامج  LEADعلى مرشدين لمساعدتهم
في االنتقال عبر مراحل تعليمهم .في برنامج  ،LEADيلعب
دورا نش ً
طا في تعلّمهم ،بينما يوفر المعلمون الدعم الذي
الطالب ً
يحتاج إليه جميع الطالب .وتتيح التكنولوجيا المتطورة للطالب
العمل على تحقيق أهدافهم الفردية مع تسهيالت مقدمة من قِبل
المعلمين.
من هم الطالب الذين يلتحقون ببرنامج LEAD
INNOVATION STUDIO؟
إن النهج المصمم للمدرسة يجذب الطالب من جميع الخلفيات
وبكل أنواع االهتمامات واألهداف .في العام الدراسي -2020
 ،2021سيتمكن أي طالب من االلتحاق ببرنامج  ،LEADمما
يعكس عدد الطالب في المنطقة ككل .تدعم الطبيعة المصممة
للبرنامج كافة الطالب .يقدم برنامج  LEADخدمات لمتعلمي
اللغة اإلنجليزية والطالب الذين لديهم خطط لإلجراءات التيسيرية
بحسب القسم  504وبرامج للتعليم الفردي ( ،)IEPكما يقدم العديد
من الدورات المتقدمة ،بما في ذلك مواد المستوى المتقدم ()AP
والدرجات المزدوجة.
كيف تبدو الحصص في LEAD؟
يدرس طالب  LEADنفس الحصص التي تقدمها مدرستانا
الثانويتان .ومع ذلك ،يشدد نموذجنا التعليمي على خبرات التعلم
القائم على المشاريع وحل المشكالت والتعلم القائم على الخبرات
صا للطالب .نحن
المهنية ( ،)PBLإلى جانب التعلّم المصمم خصي ً
ندعم الطالب من خالل اجتماعات فردية منتظمة مع مرشد هو في
األصل معلم وميسر ،مع التركيز على تحديد األهداف وتطوير
المهارات.
كيف تبدو حياة الطالب في LEAD؟
في حين أن الطالب سيأخذون جميع حصصهم في LEAD
 ،Innovation Studioفسيظلون ينتمون لفريقي Park Hill
 High School Trojansأو ،Park Hill South Panthers
وسيكونون قادرين على المشاركة في األنشطة الالمنهجية في
مدارسهم الثانوية األصلية ،مثل الفرق الموسيقية والرياضات
والرقص .يقدّم  LEADأيضًا عددًا من األندية الطالبية واألنشطة
والجمعيات والفرص إلظهار الروح المدرسية.
يؤكد  LEADعلى أهمية وجود صلة بالمجتمع  -ويشمل ذلك
مجتمع  LEADومجتمعات  Park Hillومدارس Park Hill
 Southالثانوية والمجتمعات المحلية والعالمية .يعمل طالب
 LEADبشكل مكثف مع المنظمات غير الربحية المحلية
ويشاركون في أعمال المشاريع التي تركز على القضايا العالمية.
هل يوفر  LEADخدمة النقل؟
نعم ،توفر منطقة  Park Hillالتعليمية خدمات النقل لجميع
الطالب.
كيف أحصل على إجابات عن أسئلتي؟
نرجو أال تتردد في االتصال بنا في  LEADعلى الرقم
 ،)816( 359-4130ونرجو أن تخطط لحضور إحدى األمسيات
التثقيفية التي نقيمها .يمكنك العثور على معلومات بشأن هذه
األمسيات على موقعنا اإللكتروني،
.lead.parkhill.k12.mo.us
كيف يقدم الطالب طلبات االلتحاق؟
ندعو جميع الطالب لاللتحاق ببرنامج  LEADمن خالل عملية
التسجيل المعتادة .األماكن محدودة.
Park Hill School District 7703 NW Barry Road
Kansas City, MO 64153
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