Work Instruction
Programs Eligible for In-District Transfers
INS-W014
يتم تنقيح وتحسين تعليمات العمل باستمرار .للحصول على أحدث إصدار  ،يرجى زيارةhttps://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx

 1.0النطاق :
 1.1الجدول التالي هو قائمة بجميع برامج الدراسة المؤهلة للنقل داخل المنطقة .لمزيد من المعلومات حول كيفية طلب النقل داخل المقاطعة على مستوى
المدرسة الثانوية  ،يرجى النقر هنا .

المدارس المؤهلة

البنامج
إسم ر

McKay HS

الزراعة:
البنامج عن علوم النبات وعلوم الحيوان والميكانيكا الزراعية واألعمال التجارية الزراعية .
هذا
ف
الطالب
سيتعلم
ر
ي
تكنولوجيا السيارات:
يدرس الطالب أنظمة السيارات  ،بما يف ذلك المحركات والفرامل والكهرباء والتعليق والتوجيه واإلرسال  .تتوفر شهادة
ASEوائتمان الكلية .
المرصفية والمالية:
ر
االحبافية أثناء إدارة وتشغيل
البنامج للطالب خلفية يف الصناعة المرصفية  .ريبهن الطالب عىل مهارات العمل
يوفر ر
فرع  MaPS Credit Unionيف الموقع .
مساعد التمريض األساس:
.
يتعلم الطالب مهارات الرعاية الصحية األساسية المستخدمة يف رعاية المرض يشارك الطالب المتقدمون يف
التجارب الرسيرية مع فرصة لكسب رخصة مساعدة الممرضات من مجلس والية أوريغون للتمريض .
بث صحف:
كامبا الفيديو ،
البنامج جميع الموضوعات الرئيسية إلنتاج الوسائط بما يف ذلك تكوين الفيديو وتشغيل أنظمة ر
يعالج ر
وتقنيات اإلضاءة والمعدات  ،والمعدات السمعية  ،ومبادئ التوجيه والتحرير  ،وما بعد اإلنتاج والمؤثرات البرصية .
ادارة اعمال:
الجماع وحل المشكالت من خالل التعرض لمجموعة متنوعة من األنشطة المعتمدة
العمل
ات
ر
مها
الطالب
يتعلم
ي
عىل الكمبيوتر .يتعرض الطالب آلداب العمل المناسبة المتوقعة يف السوق العالمية اليوم ويتم تعريفهم بمهارات
االتصال الالزمة يف مكان العمل .
صناعة الخ زائن:
يطبق الطالب المهارات والتقنيات لتصميم وإنتاج خزائن مخصصة واألثاث الفاخر وكذلك دراسة مهن البناء .
بمساعدة الكمبيوتر الصياغة:
المبان السكنية .
تصميم
صناعة
ف
الالزمة
ات
ر
المها
الطالب
يطور
،
القياسية
البامج الصناعية
باستخدام ر
ي
ي

McKay HS
McNary HS
Sprague HS
West Salem HS

McKay HS

South Salem HS

McNary HS

North Salem HS

Sprague HS
South Salem HS
West Salem HS
McKay HS
McNary HS
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برمجة الحاسوب:
البمجة المختلفة بما يف ذلك  pascalو  C ++و  Visual Basicو Access.
تتاح للطالب الفرصة لتعلم لغات ر
تكنولوجيا البناء:
وتغط المهارات األساسية لبناء المهن  .يقوم الطالب المتقدمون ببناء مبل والحصول عىل شهادة  NCCERالوطنية .
ي
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فنون الطه:
الطه  ،ويخلقون قوائم مبتكرة وأطباق ذات جودة مطعم  .يدير الطالب
وتقنيات
ات
ر
مها
الطالب
يتعلم
ي
صغبة وخدمات تقديم الطعام .
المتقدمون حانة
ر
تعليم الطفولة المبكرة:
والخبة العملية للنجاح يف حياة الطفولة المبكرة .
مختب ما قبل المدرسة يف الموقع للطالب التدريب
يوفر
ر
ر
التعليم والتدريس:
معلمي يف المرحلة االبتدائية أو
المهتمي بأن يصبحوا
التحضبي للكلية للطالب
البنامج
ر
ر
ر
تم تصميم هذا ر
الثانوية ويوفر تجربة عملية يف العمل مع األطفال الصغار .
خدمات الطوارئ:
البنامج التدريب عىل
يتعلم الطالب ممارسات السالمة األساسية لفريق االستجابة للحريق  .ويشمل ر
الوقاية من الحرائق  /قمع وأنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ  .الطالب مؤهلون للحصول عىل ، EMT
الباري وشهادة  NFPA 1لرجال اإلطفاء الوطنية .
حرائق ر
تقنية الهندسة:
الهندس لتصميم وبناء مشاري ع يف مجال الروبوتات والجسور وخاليا
يطبق الطالب عملية التصميم
ي
ً
خبة يف برمجة الكمبيوتر والتصنيع باستخدام
وغبها من المجاالت  .يكتسب الطالب أيضا ر
العمل ر
اآلل وبرمجة الروبوتات .
الحاسب ي
علوم بيئية:
السلب لإلنسان والتكنولوجيا الحديثة عىل البيئة  .سيقومون
التأثب
عكس
كيفية
الطالب
يتعلم
سوف
ر
ري
بتعيي مستجمعات المياه المحلية والغابات والمناظر الطبيعية باستخدام الطائرات بدون طيار والتقنيات
ر
ً
اإليجان عىل البيئة من خالل تصميم أنظمة الطاقة
التأثب
البنامج أيضا عىل كيفية ر
سبكز ر
الحديثة األخرى  .ر
ير
البديلة .
لغة اجنبية:
لغة اإلشارة األمريكية
ASL I, II, III
لغة اجنبية:
الفرنسية
French I, II, III, Adv.

لغة اجنبية:
ألمانية
German I, II, III, Adv.
لغة اجنبية:
اليابانية
Japanese I, II, III, Adv.
التصميم الج رافيك:
يستخدم الطالب برامج تصميم الرسومات إلنتاج منتجات عالية الجودة للعمالء مثل الملصقات والطباعة
عىل الشاشة واإلعالنات .
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خدمات صحية:
.
يتعلم الطالب مهارات دعم الحياة األساسية والقيادة يف الموقع يف حاالت الرعاية الطبية الطارئة الطالب
الذين يكملون التدريب بنجاح مؤهلون للمشاركة يف امتحان شهادة  EMTاألساسية .
الخدمات الصحية والصيدالنية:
يكتسب الطالب نظرة عامة عىل الفرص الوظيفية المتنوعة يف صناعة الخدمات الصحية  .يشارك الطالب
المتقدمون يف ظالل وظائف الرعاية الصحية .
البكالوريا الدولية:
يعد برنامج دبلومة البكالوريا الدولية ) (IBعبارة عن دورة دراسية مكثفة قبل الجامعة تؤدي إل تقييمات
دولية صارمة .
– JROTCالجيش
 JROTCسالح الجومسؤولي .
ومواطني
يعد الطالب للنجاح بعد المدرسة الثانوية من خالل تعلم أن يكونوا قادة
ر
ر
تصنيع:
يستخدم الطالب مهارات اللحام واآلالت والقياس واألشغال الخشبية وقراءة المخططات لتصميم
وتصنيع المنتجات .
تسويق:
للمستهلكي  .تشمل الدراسة تشغيل
يتعلم الطالب األسس لتسويق السلع والخدمات واألفكار بنجاح
ر
متجر الطالب .
اإلنتاج اإلعالم:
البنامج جميع الموضوعات الرئيسية إلنتاج الوسائط بما يف ذلك تكوين الفيديو وتشغيل أنظمة
يعالج ر
كامبا الفيديو  ،وتقنيات اإلضاءة والمعدات  ،والمعدات السمعية  ،ومبادئ التوجيه والتحرير  ،وما بعد
ر
اإلنتاج والمؤثرات البرصية .
الطب الرياض:
يتعلم الطالب تقنيات العالج لتعزيز حركة صحية  ،وتخفيف األلم  ،واستعادة وظيفة ومنع اإلصابات يف
مختب للدولة من ربي الفن  .قد يتقدم الطالب المتقدمون للحصول عىل تجربة عملية .
ر
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