
المعرفة
تجربة
من الواقع

الوسائط األكادیمیة 
لإلعداد الجامعي

الموقع

لمعرفة المزید

یــلتزم نظــام التعــلیم الفنــي ونظــام التوظیف فــي كونیتیكت (CTECS) بسیاســة عدم التمییز. ال یتم التمییز 
فــي نظــام التعــلیم الفنــي ونظــام التوظیف فــي كونیتیكت علــى أســاس الــعرق أو الــلون أو األصل القومــي 
أو الجنس أو الــعمر أو اإلعاقــة أو الدین أو ھویــة النوع االجتماعــي أو المیول الجنســي أو أي سبب آخر 
یحظره القــانون فــي أي ممارســة توظیف أو برنامــج أو نشــاط تعلیمــي، بمــا یشمل الــقبول فیھــا وفرص 
ــھذه السیاســة ھم: لیفــي جیلیسبــي، وزارة  ــال ل التدریب المھنــي. إن األشخــاص المــعینون لتنسیــق االمتث
التعــلیم بالوالیــة، 450 شــارع كولومبوس أف، ھارتــفورد ســي تــي 06103، 2071-807-860 أو 
ــفورد،  ــي كونیتیكت، 39 شــارع وودالند، ھارت ــي ونظــام التوظیف ف ــلیم الفن ــاك، نظــام التع كریستین سب

.CT 06105، 860-807-2212

.(NEASC) حاصلة على االعتماد من الرابطة الجدیدة للمدارس والكلیات في إنجلترا

 Bullard-Havens) ــة ــة الفنی ــافینز الثانوی ــة بوالرد-ھ ــي مدرس ف
Technical High School)، یصبــح الطالب مستــعدین للعــالم 
الحقیقــي بكل طریقــة ممكنــة. یتعــلمون مھــارات فنیــة عالیــة الطــلب، 
ویحضرون فصوًال فــي اإلعداد الجامعــي، ویتعــلمون المھــارات 
تعــلم مدرســة بوالرد-ھــافینز  المھنیــة والتوظیفیــة ویطورونھــا. 
الثانویــة الفنیــة خریجینــا المھــارات الالزمــة لیكونوا موظفین وطالب 

جامعیین ناجحین.

500 بالیسید أفینیو بریدج بورت
 ،(PALISADE AVENUE BRIDGEPORT 500)

CT 06010

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
 BULLARD-HAVENS.CTTECH.ORG :التالي

أو االتصال على الرقم التالي 203-579-6333 
لتحدید موعد جولة.

مدرسة بوالرد-ھافینز 
الثانویة الفنیة

استعد
للوظیفة والجامعة!

مدرسة بوالرد-ھافینز الثانویة الفنیة 

جزء من نظام التعلیم الفني ونظام التوظیف في كونیتیكت



یستعد خریجو نظام التعلیم الفني ونظام التوظیف 
في كونیتیكت لبیئات العمل والتعلم سریعة التغییر. 

من خالل مساعدة الطالب على التغییر والتكیف 
مع المعاییر الجدیدة في التقنیات الناشئة، یكتسب 

الطالب المھارات الالزمة للنجاح في مكان العمل 
ومتابعة مسارھم التعلیمي لكي یصبحوا أفراد منتجة 

في المجتمع.

بتوجیھ من رواد الصناعة، یتخرج طالب مدرسة بوالرد-ھافینز 
الثانویة الفنیة بشھادات أو تراخیص صناعیة أو شھادات ما بعد 

الثانویة أو شھادات یستخدمھا أصحاب العمل التخاذ قرارات التوظیف 
والترقیة. یتم تمكین ھؤالء الخریجین لمتابعة التعلیم والتدریب في 
المستقبل مع تطور احتیاجاتھم التعلیمیة والمھنیة، مما یجعلھم قادة 

ورواد أعمال المستقبل في البلد.

كیفیة
التعلم

كیفیة
العمل

ما
یمیزنا

كیفیة
اللعب

في مدرسة بوالرد-ھافینز الثانویة الفنیة، یتعاون مدرسو التكنولوجیا 
األكادیمیة والمھنیة الموھوبون الختیار دروس متطورة. یقوم برنامجنا 
التعلیمي الفرید بإعداد خریجي مدرسة بوالرد-ھافینز الثانویة الفنیة من 

أجل التوظیف الفوري أو االلتحاق ببرامج التدریب المھني أو القبول في 
المسار الجامعي.

یشارك طالب الصف التاسع في كافة البرامج الفنیة المقدمة في مدرسة 
بوالرد-ھافینز الثانویة الفنیة من خالل البرنامج االستكشافي. تتیح 

ھذه التجربة للطالب االنخراط في مختلف فرص المسار الوظیفي قبل 
اختیار أحد الفرص التي من شأنھا أن تحدد إطار تعلیمھم في الصفوف 

من 12-10. یحضر الطالب الدورات األكادیمیة والمھنیة في مجال 
التكنولوجیا وفقًا لجدول زمني متناوب. 

قد تتاح للطالب فرصة المشاركة في برنامج المسارات الجامعیة والمھنیة 
(CCP) مع كلیات المجتمع المحلي وبرامج التسجیل المزدوج من خالل 
الجامعات المحلیة. من خالل ھذه البرامج، یمكن للطالب الحصول على 

وحدات دراسیة جامعیة أثناء وجودھم بالمدرسة الثانویة واالستعداد 
لمقررات الدورات الدراسیة المتقدمة التي تتطلبھا الكلیات. كما قد یكون 
طالب الصف الثاني عشر مؤھلین للحصول على ختم كونیتیكت لثنائیة 

القراءة والكتابة. تعد ھذه جائزة تقدیریة للطالب البارعین في اللغة 
اإلنجلیزیة ولغة واحدة أخرى على األقل.

یعد التعلم القائم على العمل (WBL) فرصة للطالب المؤھلین في 
الصفین 11 و12 الكتساب خبرة حقیقیة، والعمل في مجموعات، وحل 

المشكالت، وتلبیة توقعات أصحاب العمل التي ینتج عنھا شراكات 
التوظیف. یتم التعلم القائم على العمل خالل الیوم الدراسي، ویحصل 

الطالب على وحدات دراسیة جامعیة تجاه التكنولوجیا المھنیة الخاصة 
بھم، مع كسب األجور. من خالل الشراكات مع الشركات المحلیة، 

یعمل الطالب في مشروعات حقیقیة ویكتسبون الخبرات العملیة للتنمیة 
المھنیة الالزمة للوفاء بالتوقعات في مجال الصناعة. 

كما یشارك الطالب في أعمال اإلنتاج ذات الصلة باعتبارھا جزء من 
تعرضھم لھ في برنامجھم الفني. تشمل األمثلة على أعمال اإلنتاج بناء 
المنازل، وأداء خدمات الصالون، وتقدیم الطعام. یساعد ھذا العمل في 
إعداد الطالب لالنتقال بنجاح من المدرسة الثانویة إلى القوى العاملة.

•  تكنولوجیا السیارات
•  أعمال النجارة

•  خدمات العدالة الجنائیة والوقائیة
•  فن الطھي

•  األعمال الكھربائیة
•  تصمیم الجرافیك

•  تصفیف الشعر ومستحضرات
  التجمیل

تشمل تقنیاتنا المھنیة ما یلي:

یتمتع طالب مدرسة بوالرد-ھافینز الثانویة الفنیة بمجموعة
متنوعة من الریاضات واألنشطة لالختیار من بینھا:

األلعاب الریاضیة: كرة القدم األمریكیة، وكرة القدم األوروبیة، 
والكرة الطائرة، وكرة السلة، والعدو الریفي، والبیسبول، وسباقات 

المضمار والمیدان، والكرة اللینة.

األندیة والنشاطات: مجلس الطالب، وجمعیة الشرف الوطنیة، 
ومھارات الوالیات المتحدة (SkillsUSA)، وعدة أندیة أخرى.

یتخرج كل طالب بدرجة دبلوم من مدرسة ثانویة وشھادة في مجال 
تخصصھم المھني.

یحصل الطالب على وحدة دراسیة جامعیة في التكنولوجیا 
المھنیة، مع كسب األجور.

BULLARD-HAVENS.CTTECH.ORG یرجى زیارة

•  التقانة الطبیة
•  تكنولوجیا المعلومات

•  حجارة البناء
•  أعمال السباكة والتدفئة

•  تكنولوجیا اآلالت الدقیقة
•  الھندسة المعماریة المستدامة


