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1,001
 طالب مسجلني يف برنامج EDGE عرب اإلنرتنت 

  املنح الدراسية التي حصلت عليها دفعة

 التخرج من 2022

 طالبا بدورة التعليم املهني والتقني خالل

العام الدرايس 21-2020

8,413 التحق

ويعترب ما يقرب من 84 يف املئة من طالب سيلم كايزر محرومني اقتصاديا
(2020-21)

58,962,078$

$764,639

22% 19% 13%

17%
طالب يتلقون خدمات الرتبية الخاصة

932
 طالبا يعانون من الترشد يف 22-2021

1,802
طالب جزء من برنامج املوهوبني واملوهوبني

2,161
 طالب يف املدارس الثانوية مسجلني يف

املوسيقى

1,929
 طالب ثانوية يشاركون يف األلعاب

الرياضية
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2020-212019-20
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2016-17

%73.36
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رؤيتنا: يتخرج جميع الطالب ويكونون مستعدين لحياة ناجحة

باألرقام
مدارس سيلم-كايزر العامة: طالبنا

آسيوي 

أبيض

متعدد األعراق

أمرييك من أصل أفريقي

هندي أمرييك

%46
%40
%6

%2
%1
%1

الرتكيبة السكانية للطالب

من سكان جزر املحيط الهادئ %3

من أصل اسباين

17,088 9,260 13,313658
K-5 للمراحل 12-9 للمراحل 8-6         للمراحل منK مرحلة ما قبل

طالب وطالبة40,319

 SKPS املبلغ الذي يوفره طالب 
الذين يصلون إىل فرص التسجيل املزدوج

 ال يشمل الحساب أعاله االئتامن الذي حصل

عليه الطالب من خالل وعد ويالميت

dual-enrollmentللحصول عىل كردت جامعي

*

%90.69
 معدل التخرج

CTE participants

%99.37
 معدل التخرج

CTE concentrators

  معدالت التخرج يف التعليم املهني والتقني
(2020-21)

 معدل التخرج يف املنطقة

معدل الترسب يف املنطقة

%18
 الطالب الذين هم متعلمي اللغة

اإلنجليزية

96
لغة يتحدث بها يف مدارسنا

%29
 من الطالب يتحدثون لغة أخرى غري

اإلنجليزية يف املنزل

K-5 للمراحل 12-9 للمراحل 8-6         للمراحل من



برنامج السندات 2018

2,657 2,758 118 75

12 Years

برنامج التحول املحيل

 يوفر للطالب ذوي االحتياجات الخاصة فرص االستكشاف

الوظيفي

Community Transition Program

 يوفر مركز التعليم الفني املهني

لصغار وكبار املدارس الثانوية تدريبا عمليا يف الصناعة 
Career Technical Education Center

 مركز الطفولة املبكرة

يزود صغار املتعلمني لدينا مبهارات التعلم األساسية
Early Childhood Center

 برنامج التعليم السكان االصليني

 يوفر الدعم األكادميي والثقايف لطالبنا األمريكيني األصليني /

أالسكا األصليني

Native Education Program

 روبرتس باثويز

 يقدم برنامج روبرتس مجموعة متنوعة من الربامج لطالب

 املدارس املتوسطة والثانوية للحصول عىل الدعم والوصول

إىل التعليم بطريقة تناسب احتياجاتهم عىل أفضل وجه

Roberts Pathways 

مركز التدخل السلويك

 يوفر للطالب معظم االحتياجات االجتامعية العاطفية

والسلوكية مع الدعم الالزم

 Behavioral Intervention Center

 برنامج تعليم املهاجرين

 يوفر للطالب املهاجرين فرصا تعليمية عىل مدار العام

ملساعدة الطالب عىل البقاء عىل املسار الصحيح للتخرج

Migrant Education Program

 يقدم خدمات للطالب املتنقلني والطالب الذين يعانون من

الترشد

McKinney-Vento

 التعليم الرقمي والتوجيهي املحسن

وشاملة
K-12 يوفر فرصا تعليمية عالية الجودة وصارمةالصفوف

EDGE هو برنامج تعليمي قوي عرب اإلنرتنت للطالب يف
Enhanced Digital and Guided Education

80%

12

127

11
11
38

 سيبدأ العمل يف عام 2023

قيد اإلنشاء حاليا

 مرشوع سندات املدارس مكتملة أو

مكتملة إىل حد كبري

هو الرابع من خمس سنوات مخطط لها لبدء مشاريع بناء السندات 2022

2019 2020 2021 2022 2023 2024

أكتوبر  2022

رؤيتنا: يتخرج جميع الطالب ويكونون مستعدين لحياة ناجحة

باألرقام
مدارس سيلم-كايزر العامة: طالبنا

17,088 9,260 13,313658
K-5 للمراحل 12-9 للمراحل 8-6         للمراحل منK مرحلة ما قبل

طالب وطالبة40,319  مدرسة
مدرسة ابتدائية

مدرسة متوسطة
مدارس ثانوية
مدارس خاصة

42 
11 
8 
4 

 ثاين أكرب منطقة مدرسية65

يف والية أوريغون

الرتكيبة السكانية للموظفني
74%        أبيض

21%    من أصل اسباين
2% آسيوي

1%    أمرييك من أصل أفريقي
%1

1%    هندي أمرييك

    من سكان جزر املحيط الهادئ

سنة متوسط سنوات الخربة التي يحملها مدرسونا  من أعضاء هيئة التدريس يحملون درجة

متقدمة

SKPS علامء النفس يدعمون مدارس 

SKPS مستشارون يدعمون مدارس 

برامج إضافية

 مرشفا عىل مستوى     مدير ومدير مساعد     موظفا مصنفا     موظفا مرخصا لهم

املقاطعة

 ستحصل جميع املدارس يف املنطقة التعليمية عىل مستوى معني من التحسن

مبوجب السند

 اإليرادات اإلضافية هي نتيجة األقساط والفوائد عىل عائدات السندات واملنح

والسداد. ال يتعني عىل دافع الرضائب سداد هذه األموال اإلضافية

    يسري برنامج السندات الشامل عىل الطريق الصحيح لتقديم جميع التحسينات

مليون دوالر يف العمل اإلضايف150 املوعودة يف املدارس، باإلضافة إىل أكرث من

•

•

•

www. salemkeizer.org | 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 - 24J | 2450 مدارس سيلم-كايزر العامة، منطقة مدارس أوريغون 
مدارس سيلم-كايزر العامة هي مؤسسة للعمل اإليجايب / تكافؤ الفرص

عىل أساس جميع األموال. يرجى مالحظة أن بعض هذه املعلومات تتغري يوميا تسجيل الطالب واملوظف وبيانات املدرسة اعتبارا من أكتوبر 2022. FTE موظفو 


