
منتدى اجتماعات الجالیة
السِعْة و االنتساب وحدود

المدارس الثانویة
 

 
خریف ٢٠١٧



قطاعنا باألرقام
میزانیة تبلغ٢٤٠ملیون دوالر ( تتضمن رأس المال األساسي و المنح المالیة).●

٧٨   ملیون دوالر صادق علیھا الناخبون ( تشرین الثاني ٢٠١٣ ).
٤١مدرسة و برنامج.

ثالث مباني إداریة غیر تعلیمیة.
●٢٧٠٠ موظف ( أحد أكبر أرباب العمل في مقاطعة وین).

 توظیف ما یزید عن ٣٠٠ معلم خالل العامین الماضیین.
٣٠% من المعلمین مختصین بتعلیم اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة.

●٢١٠٠٠ طالب و طالبة.
تم إضافة ٤٠٠٠طالب خالل الـ ١٧ عاماً الماضیة.

زیادة ٨٠٠ طالب و طالبة للعام ٢٠١٦- ٢٠١٧ الدراسي .
٦٨٪ من الطالب یتلقون وجبات غذائیة مجانیة أو مخفضة السعر.

٥٠٪ من الطالب من متعلمي اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة .



التقنیات الحدیثة .●
صفوف جامعیة ●
صفوف المستویات التعلیمیة المتقدمة.●
برامج الطفولة المبكرة التعلیمیة.●
برنامج ھنري فورد للدراسة الجامعیة المبكرة.●
برنامج ستیم لطالب المرحلة المتوسطة●
التعلیم المھني و التقني.●
دروس الفنون و الموسیقى  في كل الصفوف.●
البرامج الریاضیة للمرحلتین الثانویة والمتوسطة.●
نسبة تخرج من المرحلة الثانویة  ٩٣٪ ( ٢٠١٦القطاع ) ●
مركز دیربورن للریاضیات و التكنولوجیا.●
٨٦٤مقعد في برنامج االستعداد لبدایة عظیمة لمرحلة ریاض األطفال.●

إضافة إلى الكثیر و الكثیر من البرامج !●

حقائق أخرى حول قطاعنا التعلیمي



حقائق أثرت على الحدود –
زیادة نسبة االنتساب●
المباني الجدیدة●
التغییر الدیموغرافي / عدد السكان●

تغیرات الحدود السابقة - 
 ١٩٨٩ – ١٩٩٠- تحویل طالب سیالینا من فوردسون إلى ادسل فورد●
 ٢٠٠٤ – تغییرات في المدارس اإلبتدائیة والمتوسطة نتیجة لـ: ●

بناء مدارس جدیدة        
اضافات للبناء في الثانویات الثالث.       

  ٢٠١٥إضافات في البناء في ابتدائیة ریفر أوكس ( لیندبیرغ و ھیج).●
تغییرات مستقبلیة ؟

  ٢٠١٨ اكتظاظ في ثانویتي دیربورن ھاي و فوردسون.●
 

 

تاریخ تغییر الحدود



١٩۵٦- ۵٧           ٢٢٦٩٠ طالباً و طالبة سنة الذروة.●
١٩٨٦- ١٩٨٧        ١٢٢٨٧طالباً و طالبة .●

                                          أقل نسبة منذ عام ١٩٤٤عندما تم دمج القطاعات. 
٢٠١٦ – ٢٠١٧      ٢٠٧٠٠ طالباً و طالبة. ●

                              ما یقارب على ٣٠عاماً من النمو. 

تاریخ التسجیل 



جدول مواعید مناقشة تعدیل الحدود
أیار – آب  ٢٠١٧●

یبدأ مجلس التربیة والتعلیم النقاشات حول تغییر خط الحدود ، اختیار المدرسة  و اإلعفاء من االلتزام بخط الحدود، و احتمال الحاجة إلى إضافة فصول دراسیة في المدارس 

الثانویة. 

آب ٢٠١٧●
جلسة المجلس لدراسة األمر

أیلول ٢٠١٧●
مراجعة المجلس وتحدید الخیارات المتاحة لمتابعة التسجیل في المدارس الثانویة

تشرین األول – كانون األول ٢٠١٧●
اللقاء بأفراد المجتمع المعنیین لمناقشة االقتراحات و اآلراء الرافدة للموضوع.

كانون الثاني – شباط ٢٠١٨●
مراجعة االقتراحات ، و عرض المعلومات الجدیدة و أخذ اآلراء. 

آذار٢٠١٨●
توجیھات و تفویضات المجلس.



 دالالت دراسة و تحلیل نسب التسجیل في أرقام القطاع

٢٠١٧- ٢٠١٨ ٢٠١٧٩- ٢٠١ ٢٠٢٠ -٢٠١٩ ٢٠٢١ -٢٠٢٠ ٢٠٢٢ -٢٠٢١

البیانات داخلیة ٢١٠٣٠ ٢١٣٢١ ٢١۵٣٩ ٢١٨٩٠ ٢١٩۵٠

ستانفرد اي ام سي ١٨٦٨٩ ١٨۵٦١ ١٨٤٧٠ ١٨٢۵٩ ١٨١٩٧

میدیل سایتس ١٩٦٩٤ ١٩٧٧٣ ١٩٩٠٨ ١٩٨٢٣ ١٩٨١٩

بالنیت موران
٢١٠٦٠ ٢١٣٣٨ ٢١٦٨٠ ٢١٨٧٤ ٢٢٠٦٠

●  انتھت دراسات بیانات التسجیل التي قامت بھا بالنت موران و میدل سایتس ( تم تقدیمھا لمجلس
(ادارة التربیة و التعلیم یوم 29 آب 2017 في جلسة الدراسة



السِعْة و التسجیل في المدارس الثانویة

٢٠١٧- ٢٠١٨ ٢٠١٨- ٢٠١٩  الصفوف التي تمت السعة
 إضافتھا

٢٠١٥-  ٢٠١٦ المثالي األقصى

٢١٢٦ ٢٠٨٧ ١٧٧٥ ١٦٢٥ ٣  دیربورن

١٦١١ ١٥١٢ ١٨١٥ ١٦٩٠ ادسل فورد

٣٠٠٠ ٢٨٢٧ ٢٦٧٠ ٢٥٤٥ ٥ فوردسون



مبنى دیربورن ھایتس

یتضمن برنامج الدوام الجزئي: 
فنون الطھي●
أكادیمیة دیربورن لألعمال●
تقنیات التصمیم●
علوم الصحة●
مركز دیربورن للریاضیات والعلوم ●

التكنولوجیة. 

 مركز مایكل بیري المھني
   دیربورن ھاي               ١٤٧
   ادسل فورد                   ٦٨

   فوردسون                  ٢٢٠      
اإلجمالي                       ٤٣٥

 مركز الریاضیات و العلوم التكنولوجیة 
  دیربورن ھاي              ١١٥

ادسل فورد                   ٥١
فوردسون                    ١٠٩
اإلجمالي                     ٢٧٥

االجمالي الكلي             ٧١٠



السِعْة و التسجیل في المدارس الثانویة

تأثیر مركز  ٢٠١٨- ٢٠١٩
مایكل بیري

٢٠١٧- ٢٠١٨  الصفوف التي السعة
 تمت إضافتھا

٢٠١٥-  ٢٠١٦ المثالي األقصى

٢١٢٦ ٢٦٢/ ١٨٢٥ ٢٠٨٧ ١٧٧٥ ١٦٢٥ ٣  دیربورن

١٦١١ ١١٩ / ١٣٩٣ ١٥١٢ ١٨١٥ ١٦٩٠ ادسل فورد

٣٠٠٠ ٣٢٩/ ٢٤٩٨ ٢٨٢٧ ٢٦٧٠ ٢٥٤٥ ٥ فوردسون



حدود المدارس الثانویة الحالیة
 فوردسون

لوري – جمیع الطالب.•
٩۵٪ من طالب وودورث. •
  ٩٠٪ من طالب یونس .•
حوالي ٢٠ من طالب ستاوت •

ادسل فورد
جمیع طالب سیالینا.•
نصف طالب ستاوت.•

( منطقة سنو و جزء من ودوورث)
معظم طالب سمیث .•

 دیربورن ھاي
جمیع طالب براینت.•
نصف طالب ستاوت •

( منطقة میبلز)
 حوالي ۵٠ طالب من •

سمیث .
(منظقة ریفرأوكس و 

منطقة صغیرة من دوفال)
٤٠ طالب من یونس.•



االقتراح األول 
دیربورن  فوردسون ادسل فورد

صفوف  ٩- ١٢ *براینت - ٢٧٠ = ١٠٨٠ سیالینا – ١٢٠= ٤٨٠ لوري – ١٩٠=٧٦٠

*سمیث - ١٩٠= ١١٦٠ *ستاوت – ٢٩٠= ١١٦٠ یونس -  ٢١۵=٨٦٠

*وودورث – ۵٠=٢٠٠ وودورث – ٢٦٠= ١٠٤٠

ستیم ١٥=٦٠  ستیم – ١٠= ٤٠ ستیم – ٣٠=١٢٠

١٩٠٠ اإلجمالي ١٨٨٠ ٢٧٨٠

اذا لم یتم تغییر الحدود إذا لم یتم تغییر االحدود إذا لم یتم تغییر الحدود

٢٠٨٧ تسجیل ١۵١٢ ٢٨٢٧

٢١٢٦ التسجیل المتوقع ١٦١١ ٣٠٠٠



حدود المدارس الثانویة الحالیة المقترح األول لحدود المدارس الثانویة 

التغییرات: سمیث ، ستاوت، یونس، وودورث. ❖
المدارس التي سیتم تقسیمھا: وودورث. ❖
المواصالت  : ال تغییر في خدمة المواصالت- دیربون ھاي من ١٤- ٤ & ادسل فورد ١٠-٢٠.❖
أعمال البناء: الحل على األغلب سیتضمن توسیع مبنى ادسل فورد و إضافة ٤فصول دراسیة لدیربورن ھاي. ❖



االقتراح األول
التغییر من

 دیربورن ھاي
 إلى 

ادسل فورد  



االقتراح األول
التغییر من 

فوردسون و 
 دیربورن ھاي

 إلى 
ادسل فورد  



االقتراح الثاني
دیربورن  فوردسون ادسل فورد

*براینت - ٢٧٠ = ١٠٨٠ سیالینا – ١٢٠= ٤٨٠ لوري – ١٩٠=٧٦٠

ستاوت - ١٢۵= ۵٠٠ ستاوت – ١٤۵= ۵٨٠ ستاوت -  ٢٠=٨٠

وودورث – ۵٠=٢٠٠ وودورث – ٢٦٠= ١٠٤٠

یونس  ٤۵=١٨٠ سمیث - ١٩٠=٧٦٠ یونس - ١٧٠=  ٦٨٠

ستیم – ١۵=  ٦٠  ستیم – ١٠=  ٤٠ ستیم – ٣٠=١٢٠

اإلجمالي ١٨٢٠ ٢٠٦٠ ٢٦٨٠

اذا لم یتم تغییر الحدود إذا لم یتم تغییر االحدود إذا لم یتم تغییر الحدود

٢٠٨٧ تسجیل ١۵١٢ ٢٨٢٧

٢١٢٦ التسجیل المتوقع ١٦١١ ٣٠٠٠



حدود المدارس الثانویة الحالیة المقترح الثاني لحدود المدارس الثانویة 

التغییرات: سمیث( شوارع  بارك ، نونا، بیتش دیلي، ریفر أوكس) و ستاوت لفوردسون.●
المدارس التي سیتم تقسیمھا ستاوت و یونس. ●
المواصالت  إضافة حافلتین ( تكلفة االحافلة الواحدة  ۵٤ ألف دوالر بتكلفة إجمالیة ١٠٨ الف دوالر. )●
اعمال البناء: توسیع مبنى ادسل فورد و على األغلب إضافة  ٤فصول دراسیة لدیربورن ھاي. ●



االقتراح الثاني
التغییر من

 دیربورن ھاي
 إلى 

ادسل فورد  



االقتراح الثاني
التغییر من
فوردسون

 إلى 
 ادسل فورد



االقتراح الثالث
دیربورن  فوردسون ادسل فورد

براینت - ٢٧٠ = ١٠٨٠ سیالینا – ١٢٠= ٤٨٠ لوري – ١٩٠=٧٦٠

سمیث - ١٩٠=٧٦٠ یونس -  ٢١۵=٨٦٠

وودورث– ١٩٠ ( ھنري فورد & میلر)
٧٦٠=

وودورث –  ١٢٠( ھنري فورد & میلر)
٤٨٠ =

ستاوت -١٤۵=٦٦٠ ستاوت - ١٢۵=  ۵٠٠

ستیم – ١۵=  ٦٠  ستیم – ١٠=  ٤٠ ستیم – ٣٠=١٢٠

اإلجمالي ١٩٠٠ ١٩٤٠ ٢٧٢٠

اذا لم یتم تغییر الحدود إذا لم یتم تغییر االحدود إذا لم یتم تغییر الحدود

٢٠٨٧ تسجیل ١۵١٢ ٢٨٢٧

٢١٢٦ التسجیل المتوقع ١٦١١ ٣٠٠٠

َالَُّب أََوَالً الطُّ
أَلُِھْم ‘ َعْلٌم، ِاْحَتَفَل 



حدود المدارس الثانویة الحالیة  المقترح الثالث لحدود المدارس الثانویة 

التغیرات: یونس و ستاوت لفوردسون، وودورث و ستاوت یقسمون بین ادسل فورد و فوردسون.
 المدارس التي سیتم تقسیمھا: ستاوت و ودورث. 

المواصالت: إضافة حافلة واحدة . ٤حافالت لدیربون ھاي، ٢١الدسل فورد.
أعمال البناء: توسیع مبنى ادسل فورد و على األغلب إضافة  ٤فصول دراسیة لدیربورن ھاي. 



 االقتراح الثالث

 من فوردسون و
دیربورن ھاي

 إلى 
 ادسل فورد



االقتراح الثالث 
من دیربورن ھاي 

إلى
 فوردسون



الخطوات التالیة :
المزید من لقاءات المنتدیات االجتماعیة .●
بإمكانكم االطالع على جدول المواعید الكامل بزیارة المدونة االلكترونیة التالیة: ●

 http://iblog.dearbornschools.org/hsboundary
ثانویة فوردسون             الثالثاء ،٢٤تشرین األول ،٢٠١٧                       ٦:٠٠ مساءاً●
ثانویة ادسل فورد            الخمیس ، ٢٦تشرین األول، ٢٠١٧                     ٦:٣٠ مساءاً    ●
ثانویة دیربورن ھاي        الثالثاء، ٢تشرین الثاني، ٢٠١٧                        ٦:٣٠ مساءاً●
اعدادیة ستاوت              االثنین، ٦تشرین الثاني، ٢٠١٧                         ٦:٣٠ مساءاً ●
اعدادیة لوري               األربعاء، ٨ تشرین الثاني ٢٠١٧                         ٦:٣٠ مساءاً●
وودورث                     الجمعة، ١٧تشرین الثاني ٢٠١٧                         ٦:٣٠ مساءاً●
اعدادیة سیالینا             االثنین، ٢٠تشرین الثاني٢٠١٧                           ٦:٣٠ مساءاً    ●
اعدادیة سمیث              الثالثاء، ٢٨تشرین الثاني ٢٠١٧                        ٦:٣٠ مساءاً         ●
اعدادیة یونس              األربعاء، ٢٩تشرین الثاني  ٢٠١٧                       ٦:٣٠ مساءاً●
اعدادیة براینت             الخمیس، ٣٠تشرین الثاني  ٢٠١٧                       ٦:٣٠ مساءاً●



 نرحب بآراء  أفراد المجتمع

   استطالع الرأي االلكتروني موجود على المدونة التالیة:
   http://iblog.dearbornschools.org/hsboundary/- 

 البرید األلكتروني
  Communications@dearbornschools.org

 

 الخطوات التالیة



رفع التقاریر إلى مجلس اإلدارة التعلیمي.●
سیقوم المجلس بمناقشة األمر في الجلسة المخصصة. ●

 الخطوات التالیة



منتدى اجتماعات الجالیة
السِعْة و االنتساب وحدود

المدارس الثانویة

خریف ٢٠١٧

َالَُّب أوالً الطُّ
أَلُِھْم ‘ َعْلٌم، ِاْحَتَفَل 


