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لحياة ناجحة.لجميع طالبهم املسجلني املسار نحو التخرج وإعداد طالبسيوفر برنامج EDGE مهمتنا: EDGE

 EDGE استامرة التقديم ل

 التعليم الرقمي املحسن واملوجه

مدرستك طريقتك. 

الدراسية 2023-2022   السنة 



 EDGE للقبول في استمارة التقديمتعليمات 
 
 على الرقم    EDGEمكتبفيرجى االتصال ب إضافية،يرجى قراءة جميع المواد المرفقة. إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف  .1

 infoedgeprogram@salkeiz.k12.or.us أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  503-399-3041
 
 .للطالب المحتملين وعائالتهم EDGE تمت جدولة فرصة لمعرفة المزيد عن .2
 

مارس من   15مساًء ويوم   7:00مساًء حتى  6:00مارس من الساعة  10ستقام ليلتان إعالميتان اختياريتان للوالدين في 

  .EDGE. سيتم توفير الرابط عبر موقعافتراضيةستكون كلتا الليلتين   مساًء. 7:00مساًء حتى   6:00الساعة 
https://edge.salkeiz.k12.or.us/ 

 
مساًء. في   4:00الساعة  بحلول   EDGEمكتب منالقبول المكتملة المكونة من نماذج الوالدين والطالب  استمارةيجب استالم  .3

الطلبات في   لن تكون جزًءا من عملية القبول األولية وسيتم وضعها في قائمة االنتظار بعد تقديمالطلبات المتأخرة . مارس 31

 .الوقت المحدد
 
  الثامن من نيسان )أبريل(. يانصيب. سيقام اليانصيب في   سحبفسيتم   المتاحة، مقاعد طلبات أكثر من عدد الالإذا تم استالم  .4

سيتم االتصال بالطالب الذين يتم سحبهم للقبول عن طريق البريد اإللكتروني والبريد.  .  EDGE سيجري اليانصيب فريق إدارة

 .تم االتصال بجميع المتقدمين اآلخرين عن طريق البريد وإعطائهم رقم سحب اليانصيب ومكانهم في قائمة االنتظار سي
 
يجب عليك إكمال جميع المستندات المرفقة المرسلة في البريد   ،23-2022الطالب الخاص بك للعام الدراسي  ليتم قبول .5

 مساًء إلى مكتب 4:00أبريل بحلول الساعة   29اإللكتروني الترحيبي إما إلكترونيًا أو عن طريق إعادتها شخصيًا بحلول 
EDGE.  قائمة االنتظار  فسيتم نقل موقعك إلى المكان التالي في النهائي،إذا لم نتلق هذه المستندات بحلول الموعد. 

 
إذا  .  EDGE يزر ليتم قبوله في برنامجاك-لمييجب أن يكون الطالب مسجالً وأن يكون لديه رقم طالب في منطقة مدرسة س  .6

فيجب عليك   مرة،ألول   kindergartenيزر أو كان لديك طالب يدخل روضة األطفالاك-لميكنت جديًدا في منطقة مدارس س 

 .   EDGEقبل منح القبول في برنامجمدرسة منطقة سكنك التسجيل في 
 

 رابط التطبيق 
 

لتحديد موعد لمناقشة عملية   EDGEبمكتب  فيرجى االتصال أسئلة، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال الطلب أو لديك 

 3041-399-503التقديم. 

https://docs.google.com/forms/d/1F36dT1knVSHCGlsR_ktbv97XcBwRwAEqAmzIJOD9
fqk/edit 

  

https://docs.google.com/forms/d/1F36dT1knVSHCGlsR_ktbv97XcBwRwAEqAmzIJOD9fqk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F36dT1knVSHCGlsR_ktbv97XcBwRwAEqAmzIJOD9fqk/edit


 EDGEبرنامج 
 

تم  Salem-Keizer .م المدارس العامة فيضمن نظا K-12 ، وهو عبارة عن برنامج  2020في عام  EDGE تأسس برنامج

إنشاء هذا البرنامج لتلبية احتياجات العائالت التي تبحث عن مسار بديل نحو التخرج ودعم تطوير الطالب لمهارات محو  
.  قائم على المعايير ويتضمن أدوات رقمية ويتم قياسه من خالل التقييمات القائمة على الكفاءة EDGE األمية الرقمية. منهج

للحصول على موارد  ضمن مكان اإلقامة ، أثناء تسجيلهم في البرنامج ، في الوصول إلى مدارسهم  EDGE يستمر طالب

في حفل   EDGE قبل وبعد المدرسية ، فضالً عن األنشطة الالمنهجية األخرى. سيشارك طالباالندية مثل ألعاب القوى ،  

 الثانوية.رستهم  تخرج مدرستهم المقيمين وسيحصلون على دبلوم من مد
 

 .حاليًا مسارات متعددة للطالب إلكمال عملهم الدراسي EDGE يقدم برنامج

 
EDGEالطريق المتصل: EDGE هو للعائالت التي ترغب في الوصول إلى معلم مباشر في فصل دراسي افتراضي   المتصل

هو المقدم الرئيسي للتعليم، وستقدم األسرة  EDGEالجدول الزمني اليومي. وسيكون معلم  EDGEأكثر تنظيما، حيث تحدد 

ً . مراقبةالدعم وال  .التعليمات المباشرة سوف تقام يوميا
 

EDGE :المسار المستقل EDGE مستقلة هي للعائالت التي تريد المزيد من المرونة في جدولها اليومي. يوفر معلم  ال
EDGE   إمكانية الوصول إلى المواد التعليمية التي يتقدم بها الطالب بشكل مستقل.  األسرة هي الدعم األساسي مع إمكانية

 الوصول إلى المعلم للحصول على مساعدة إضافية حسب الحاجة.  
 

الخاص   EDGEحتى يعملوا مع مستشار  EDGEجميع طالب الصفين السادس والتاسع في المسار المتصل سيبدأ  تنويه:
 المستقل.   EDGEبهم ويوضحون المهارات الالزمة للنجاح في مسار 

 
سيكون لديهم وقت استشاري مع المعلم الذي سيكون محاميهم ومعلمهم. سيساعد هذا المعلم   K-12جميع الطالب في الصفوف 

الب في التنظيم ويدعمه في كونه متعلما ناجحا. لمزيد من المعلومات حول الفصول األخرى التي يمكن تقديمها وإتاحتها الط
على الويب وتحديد كتالوج المقرر الدراسي الخاص بنا.   EDGE، يرجى زيارة موقع 12إلى   9للطالب في الصفوف من 

 ياجات الطالب ومتطلبات التخرج. يرجى المالحظة أنه يتم تقديم الدروس بناء على احت
 

لكي يكون الحضور ناجحا، من الضروري الحضور المثالي ويجب على الطالب الدخول بمهارات تكنولوجية   مالحظة:
مناسبة للعمر. ستساعد هذه المهارات طالبك في النجاح في برنامج تعليمي عبر اإلنترنت.  لمزيد من المعلومات واألجوبة  

 ./https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqsعلى األسئلة المتداولة يرجى زيارة الموقع التالي، 
 
  

https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqs/
https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqs/
https://edge.salkeiz.k12.or.us/faqs/


 EDGEعملية القبول لبرنامج 
 

للعام الدراسي القادم. سيتم إعادة تسجيل طالب   EDGEستبدأ عملية القبول الرسمية في فبراير من كل عام لاللتحاق ببرنامج 
EDGE  المسجلين حاليا تلقائيا للعام الدراسي القادم ، ما لم تخطر العائلة برنامجEDGE   بأنهم يرغبون في االنسحاب من
 البرنامج.  

 
.  في وقت تقديم الطلبيزر اك-لميس   ارسفي منطقة مد المقيمينلجميع الطالب المسجلين حاليا ومفتوح  EDGEالقبول في 

 .  EDGEوبرنامج  المجاورة األحياء/منطقة السكنالتسجيل في نفس الوقت في مدرسة  EDGEيطلب من طالب 
 

. سيتم قبول الطالب  يزر اك-مليس  ارس مداألفضلية للطالب من داخل منطقة  EDGEستعطي   والتسجيل،نظرا لحدود المساحة 
خارج المنطقة فقط إذا كانت المساحة متاحة بعد استنفاد قوائم االنتظار وكان لدى الطالب طلب نقل معتمد داخل المنطقة في  

 . يزراك-لميس  ارسمدالملف. مالحظة يطلب من الطالب إكمال نقل جديد داخل المنطقة سنويا للبقاء في منطقة 
 

تم تلقيه خارج إطار   طلب ما لم يتم إكمال الطلب أثناء عملية القبول. سيتم إضافة أي EDGEفي  لن يتم قبول أي طالب
التسجيل إلى قائمة االنتظار. ستتم مراجعة أسماء قائمة االنتظار واالتصال بها إذا توفرت المساحة خالل السنة بالترتيب الذي  

 تم استالمها به.  
  

سيتم تحديد القبول من خالل نظام اليانصيب بعد  استيعابه،أكثر مما يمكن  EDGEإذا تقدم عدد أكبر من الطالب للقبول في 
منح اإلعفاءات. سيتم منح إعفاءات من اليانصيب للطالب القادمين التاليين الذين قدموا طلبا كامال بحلول الموعد النهائي  

 للقبول:
 

 في وقت الحضور والذين تم تسجيلهم خالل العام السابق.  EDGEفي  ين مسجل اخوةديهم المتقدمون الذين سيكون ل •
 مطلوب طلب من قبل كل طالب بغض النظر عن حالة األشقاء.   •

 
اليانصيب، سيتم وضع جميع المتقدمين على قائمة االنتظار حسب رقم اليانصيب الخاص بهم.   وإجراءبعد منح اإلعفاءات 
مة لمدة عام دراسي واحد، وسيتم استدعاء الطالب إذا ومتى حدث فتح في درجاتهم بالترتيب الذي هم عليه  سيتم االحتفاظ بالقائ
 في قائمة االنتظار.  

 
إذا تقدم أكثر من طالب من عائلة واحدة للقبول في نفس العام ، فسيتم تخصيص رقم يانصيب واحد لمضاعفة طلب القبول 

 .ال يزال مطلوبًا تقديم طلب لكل طالبم ، فسيتم قبول جميع األشقاء في تلك العائلة. )رقم العائلة(. إذا تم سحب هذا الرق
 

لاللتحاق بمدرسة عامة أخرى أو مدرسة خاصة أو الدراسة في   EDGEمن  عيا طو: عندما ينسحب الطالب االنسحابات
إعادة الدخول، ولكن سيتم وضع إذا غير الطالب رأيه، فقد يطلب . EDGEالمنزل، يتخلى الطالب عن مكانه في برنامج 

 اسمه في أسفل قائمة االنتظار للقبول ويتم االتصال به عندما تتوفر المساحة.  
 

 . EDGEألسباب طبية، يحافظ هذا الطالب على مكانه في برنامج  بشكل ال إراديعندما ينسحب الطالب 
  

 المبينة هنا، فإن القرار النهائي يتخذه الفريق اإلداري. عندما تنشأ حاالت قبول ال تندرج ضمن المبادئ التوجيهية 
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