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ي ادارة بودر التعليمية, نريد ان يتخرج كل طالب بخيارات, سواء 
كان ذلك    ف 

ي االلتحاق بالجامعة, او الحصول عىل 
االضافة اىل دبلومة  ب نقاط جامعيةيعن 

ي الجيش او 
ي وقت  االلتحاق بالقوى العاملة. المدرسة الثانوية, او الخدمة ف 

ف 

ي تحديد مبكر من 
الهداف و انشاء  ا المدرسة المتوسطة, يبدءا الطالب ف 

. باستخدام  ي
نت, جدول زمن  تتم ادارة هذه المعالم  تطبيق            عبر االنبر  

 

Xello 

ي الفردي و االكاديمي م
)           (.  ن خالل عملية التخطيط الوظيف   

مينا, ترشد هذه العملية متعددة السنوات الطالب اىل بدعم من معل

تطوير الوعي و المعرفة و المواقف و المهارات النشاء مسارات ذات  

و االستعداد للمستقبل!  –خاصة بهم   معزي   

ICAP 

و ما بعده!  –ارسم خارطة طريقك للتخرج   

CTE 

 االستعداد لمجموعة من الوظائف المطلوبة  

ي 
تتطلب مهارات عالية و ذات اجور    والنر

 عالية.  

ي ذلك د –كسب نقاط للجامعة  
رجة  بما ف 

ي المستقبل.  و توفبر المال  -علمية  
ف   

ي الزراعة و االمن 
, و  اكتشف الوظائف ف 

العلوم الصحية و االعمال و التسويق و غبر  

 ذلك.  

 

 

تعلم العمل كفريق, و الوفاء بالمواعيد  

ي من  
النهائية و حل مشاكل العالم الحقيفر

ي و  
خالل الدورات التدريبية و التدريب المهن 

.  التدريب ال عمىلي  

تكوين عالقات دائمة مع الموجهير  

ي المستقبل.  
 التجاريير  و اصحاب العمل ف 

المهارات  اكتساب المعرفة االكاديمية و 

ك . التقنية و شهادات الصناعة لتمبر   

در التعليمية ادارة بو   



 

  

 

  

      

    
  

  

 

  

  WBL 

رسعان ما اصبح هذا الرابط المطلوب الذي يربط بير  التعليم و الصناعة.  

ات التعليم القائم عىل العلم           الظالل الوظيفية, التدريب, و    تشمل خبر

  . ي
, و العمل مدفوع االجر, و التدريب المهن   العمل التطوعي

فرص  عىل يمكن لطالب المدارس الثانوية الوصول اىل التعلم المحىلي القائم 

او عن طريق االتصال بمنسق التعلم القائم عىل     العمل من خالل          

. تعلم المزيد من خالل الرابط العمل بمدرستهم  

WBL 

 

المستقبل ختبر م  
ي حرم المدرسة  يقدم

   مختبر المستقبل تجربة عملية تكمل التعلم ف 

ي المختبر تدعم االستعداد الجامعي و  
الثانوية الخاصة بالطالب. الدورات ف 

ي من خالل اتاحة الفرصة للطالب لتعميق تعلمهم, تطوير المهارات 
الوظيف 

ي الصناعة حنر 
ف بها ف    المهنية المطلوبة, و اكتساب شهادات اعتماد معبر

.   يتمكنوا من التخرج عىل استعداد لذلك ي عالم متغبر
لتنجح ف   

ي ادارة بودر التعليمية       
متاح لجميع طالب المدارس الثانوية ف   

توفبر وسائل النقل          

ي مدرسة تمناث الجديد      
ة  موقعه االن ف   

احصل عىل دروسا مثل             

ان       , الطبر ,   1و التصميم الجرافيكي ) طائرات بدون طيار(, تصميم التفكبر

   و الكثبر 

Timnath Middle-High School   

Coding (MobileMakers); ProStart; Multimedia 

Graphic Design; Aviation 1 (drones); Design Thinking; 

للطالب من خالل              يكمل             

  : ي
     المساعدة ف 

ة الذاتية و تحديد االهداف         بناء السبر

ي تطابق المهارات و     
استكشاف المهن النر

   االهتمامات

كليات البحث, و المهن, و المنح       

       الدراسية

Xello ICAP   بناء عالقاة مع قادة االعمال و 

 المستقبل اصحاب العمل  

مرافقة  الوظيفة   البحث عن فرص  

ي 
 والتدريب الداخىلي والتدريب المهن 

ي الصناعة,  و المعارض  تع
لم عن متحدث 

ي اماكن العمل  المهنية
, و جوالت ف   

 

لدية بوابة رئيسية جديدة!               

تعلم اكب  من خالل الرابط:                      

Xello  

 
 Xello 

اكات مع  , تهدف جامعة  جامعة المجتمع فرونت رينجمن خالل رسر

شمال كولورادو, ان يستطيع طالب ادارة بودر  المجتمع و جامعة  

استكشاف االكاديميير  عىل مستوى الجامعة و المسارات التعليمية 

   . الثانويةالمهنية من قبل الحصول عىل شهاداتهم 

ي   احصل عىل     
ترتيب متقدم و احصل عىل البكالوريا الدولية ف 

.  مدارس ادارة بودر التعليمية  

ي  احصل عىل دروات معتمدة        
عىل مستوى الجامعة ف 

.                                 مدرستك الثانوية من خالل   

  مستوى جامعات احصل عىل دورات تدريبية عىل      

 

تعلم المزيد من خالل                

 

  

FRCC, Aims, UNC.  

High School Select 

psdfutureready.org/ 

 collegecredit >>  

 

بطلب للحصول عىل برنامج                        )ترسي    ع  دم تق

امن(  الطالب من خالل  التسجيل المبر   

نامج  ي المدرسة الثانوية لمدة عام  يسمح هذا البر
للطالب البقاء ف 

ي 
او جامعة                                                  خامس و الدراسة ف   

يمية  تدفع ادارة بودر التعلو س                                                 

ثمن الكتب و الرسوم الدراسية و دراسة دورات عىل مستوى 

طلب للحصول عىل تمويل, يجب ان يكون  الجامعة. للتقدم ب 

الطالب قد اكملوا عىل االقل تسعة نقاط جامعية قبل اتمامها  

ودر التعليمية. متطلبات التخرج من ادارة ب  

Front Range Community 

AIMS Community College 

ASCENT 

 

https://www.psdschools.org/node/1067
https://fut.psdschools.org/
https://fut.psdschools.org/
https://fut.psdschools.org/
https://www.psdfutureready.org/collegecredit/


 
PSD has programs to support 

students with special needs, 

as they grow and succeed 

throughout their high school 

journey and beyond. •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Connections assists PSD students with significant learning needs with transitioning from 

high school to adult living and/or the post-secondary education world. • Alternative 

Cooperative young adults with special • Cooper Home is Education (ACE) is available

 needs to gain and maintain collaborative effort between at all PSD high schools. ACE

 employment through career students, parents, and provides work experience, and training 

at  

 مسارات ادارة بودر التعليمية المستقبلية الجاهزة

 

 
 

ي برنامج  16ادارة بودر التعليمية لديها 
  مهن 

ي 
بدءا من المدرسة  ( متاحا   )        وتقن 

: المتوسطة   

اعة الزر      

ية و البناء  ر ندسة المعما اله     

السيارات ولوجيا و خدمات تكن     

ان     الطبر  

االعمال و التسويق      

الكمبيوتر   علوم     

طهي و الضيافة ال     

  

  

CTE 

االعالم المتعدد يم و مفنون التص  

 االعالم الرقمي و االتصاالت  

 التعليم و التدريب  

   \ الهندسة 

 العلوم الصحية  

ضة  صميم الداخىلي و المو الت  

 التصنيع  

الميديا  امن الشبكات و   

ادن تصنيع المعاللحام و   

psdfutureready.org/find-your-path >> 

psdfutureready.org.>> 

 البكالروليا الدولية 

ي ادارة بودمالحظة: تتوفر العديد من الدورات التمهيدية 
مختبر  خاللمن  ر التعليمية لجميع طالب المدارس الثانوية ف 

ي 
ي بعض المدارس المتوسطة لدورات ا \  بعض المسارات. رة بودر التعليميةادا المستقبل ف 

لثانوية و امتاحة فقط ف 

.  التابعة الدارة بودر التعليمية  

 يرجر مراجعة مدرستك حول عروضها المحددة

قال املة و االنتكبرامج المخدمات المت  

 برامج لدعمية لديها دارة بودر التعليما

,  جات الخاصةالطالب ذوي االحتيا

ون و ينجحون من خالل  عندما يك بر

ي  رحلتهم
و ما   ةمدرستهم الثانوي ف 

. بعدها   

تساعد طالب اتصاالت المجتمع    

ي احتيا ادارة بورد التعليمية  
جات  ف 

ة  من المدرسة مع االنتقال التعلم الكببر

او   \ و الثانوية للكبار الذين يعيشون 

.  ما بعد الثانويةالم التعليم ع  

ل كوبر     ي هو ج مب  
بير   هد تعاوث 

االمور والمجتمع ولياء و االطالب 

ي التحرك مساعدة ال
نحو  لطالب ف 

ي 
داخل  دعامات طبيعية ف 

ي اثناء  و موقع العملالمجتمع 
تبن 

   . ستقاللاال 

ي بديل تعليم      
ي )         تعاوث 

( متاح ف 

ي  مدارسالجميع 
ودر  ادارة ب  الثانوية ف 

ي العملخ  يوفر            ة. التعليمي
ة ف  , بر

, و اسية ذات الصلةمات الفصول الدر تعلي

ي اال 
, و التخطيط للمدرسة  نتقال المهن 

جات  للطالب ذوي االحتيالثانوية 

.  الخاصة  

وع ال     قادة يادة بحث هو تعاون بقمرسر

ذوي  ب منحيث يمكن للشبامل الع

عليها و الحصول  اجات الخاصةاالحتي  

ACE 

ACE 

 العمل من خالل  عىل المحافظة

ستكشاف  اال و يفة الوظ

ي نظم كولومبيا  والتدريب
ن  ف 

. الصحية  

ف المدرسة  تحالبرنامج      

برنامج هو )               ( مل للع

ذوي   انتقاىلي يساعد الشباب

جات الخفيفة اىل االحتيا 

يفة  و العثور عىل وظالمتوسطة 

 و االحتفاظ بها. 

SWAP 

www.psdschools.org/programs-services/integrated-services/transition-resources >>  

 اخبر خياراتك  

ات    ل و فصو  ي ادارة بودر از جاهخبر
 
مية لتعليللمستقبل ف  

ي ثانوية هو مجرد بداية لطالب ادارة بودر التعليميةج من المدرسة التخر ال
د المرحلة  جربة ما بعالحقا هو ت. ما ياثر

وع كل طالب و خططهم للمستقبل. اطلو هي مرحلة فريدة من نوعها الثانوية  جاهز  لقت ادارة بودر التعليمية مرسر

لمساعدة الطالب لالستعداد    (       الموقع )                                   خالل من للمستقبل                                   

ي الحياة, سواء كان للخط 
ي ح وة التالية ف 

و , او الجيش ارب  ع سنواتجامعة لمدة او االلتحاق بالضور عامير  ذلك يعن 

ي اكتساب 
ة تدريب مهن  ي فبر

ة قيمة ف  خيارات وى العاملة. تعرف عىل المزيد حوةل الفصول و الضمام اىل القالن, او اخبر

الل الرابط. والتجارب المصممة لمجموعة متنوعة من مسارات الطالب من خ   

Future Ready  psdfutureready.org  

ي مد يهدف برنامج 
ستفسار و المعرفة و رعاية  بودري الثانوية اىل تطوير اال رسة البكالوريا الدولية ف 

ي جتحديات المجتمع المعقدة و من سيساعد لمواجهة ف الشباب بمهارات قابلة للتكي 
الما  عله عف 

ي خدمة المجتمعطالب البكالوريا الدو سيشارك افضل و اكب  سالما.  
وعا شخصيا و  لية ف  , اكمل مرسر

ي اختيارهمقبلا  اتبع مسار م
.  ك ف   

. psdfutureready.org 

 

 البكالوريا الدولية 



 • Project 

Search is a busines 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Poudre High School’s IB program aims to develop inquiring, 

knowledgeable and caring young people with adaptable 

skills to tackle society’s complex challenges and who will 

help make it a better, more peaceful world.

 
Students planning to attend a four-year college or university in Colorado should complete the 

following classes in ordeto fulfill the Higher Education Admission Recommendations (HEAR). 
 
 

  
 

و الدورات  التخطيط للنقاط وقة عمل   

ي ن 5=  1فصل دراسي دراسة مادة لمدة 
م الفصل الدراسي او الرب  ع(  ظاساعات معتمدة )اعتمادا عىل ما اذا كانت المدرسة ف   

ي المدرسة االعدادسةلم يتم تدريسدرسة الثانوية للدورات المعتمدة اىلي من الم نقاط التخرجرفض يوجد لدى الوالدين االختيار *
  . راجع مستشار الطالب الخاص لمعرفة المزيد. ها ف 

ي التعليم العالي 
 
 توصيات بالقبول ف

Academic Area 
Recommended  

Units 

English 4 years 

Mathematics (incl. Alg 2) 4 Years 

Science (2 lab-based classes) 3 Years 

Social Studies 3 Years 

World Language 1 Year 

Academic Electives 2 Years 

 

كلية او جامعة مدتها ارب  ع  عىل الطالب الذين يخططون لاللتحاق ب  يجب

ي ك
ية من اجل استيفاء تصيات لكمال الفصول الدراسية التاا ولورادو سنوات ف 

ي التعليم العا
( .  ىلي )              القبول ف   

ي تضعها  هو احد               
ي مدتها ارب  ع  العوامل النر

المؤسسات العامة النر

ي عمل
ي االعتبار ف 

قعصفحة المو ارة بزي ية اتخاذ قرار القبول. قم سنوات ف   

. راجع للتعرف عىل جميع عوامل مراجعة القبولالخاصة بقبول                 

د من المعلومات. كاديمي لمزيمستشارك اال  
CDHE  

HEAR 

HEAR  

CDHE Admission webpage  

Graduation guidelines information >> 



HEAR is one factor of many that public four-year institutions consider in the admission decision process. Visit the 

CDHE Admission 

 

 

 
ing Coordinator.  
• Contact Car 

I 

• Need help with translations? Families and 

students may contact their family liaison.  

Updated 2022 

سئلة؟  ا   

يم تعل مستشار مدرستك لل *  تواصل مع   

  اساس العمل.  عىل      

ديرة المهن التعليميةتواصل مع م*   
كراز.  تانيا ال     

talcaraz@psdschools.org 

جمة * تحتا  ي البر
؟  ج اىل مساعدة ف   

كم التواصل مع اخصائية االرسة. يمكن   

 

 

 

Psdfutureready.org/find-your-path 

EXPLORE OUR SCHOOLS   اكتشف مدارسنا 

 
 

 

 

Centennial High School 
 330 E. Laurel St. 
 970-488-4940 
chs.psdschools.org 

Fort Collins High School  
3400 Lambkin Way 
 970-488-8021 
fch.psdschools.org 
 
Fossil Ridge High School 
5400 Ziegler Road           
970-488-6260 

fch.psdschools.org 

Futures Lab 
4700 E. Prospect Road 
970-488-4400 

fut.psdschools.org 

 

 

Polaris Expeditionary 

 Learning School 
1905 Orchard Place 

970-488-8260 

pol.psdschools.org 
 

 

Poudre Community  

Academy 

2540 LaPorte Ave. 

970-490-3295 

pca.psdschools.org  
 
Poudre High School  
1201 Impala Drive  

970-488-6000 

phs.psdschools.org  

 Poudre School District  

Global Academy 
703 E. Prospect Road 
970-490-3086 
pga.psdschools.org 

Rocky Mountain  
1300 W. Swallow Road 

970-488-7023 
rmh.psdschools.org 

 

 

Timnath Middle-High 

 School 
4700 E. Prospect Road 

 970-419-3400 

 tmh.psdschools.org 
 

 

Wellington Middle-High 

School 
2856 Cleveland Ave., Wellington 

970-488-6600 

 wel.psdschools.org 
 

Poudre School District 
 2407 Laporte Avenue, Fort Collins, CO 80521 | 970-482-7420  

www.psdschools.org 

 

https://cdhe.colorado.gov/higher-education-admission-recommendations
mailto:talcaraz@psdschools.org
http://fch.psdschools.org/
http://fch.psdschools.org/
http://fut.psdschools.org/
http://pol.psdschools.org/
http://pca.psdschools.org/
http://phs.psdschools.org/
http://pga.psdschools.org/
http://rmh.psdschools.org/
http://www.psdschools.org/

