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كجزء من عهد الجوار يف بافالو , مدرسة ويست مينسرت توضح 

كيف �كن للمجتمعات مساعدة الطالب عىل النجاح.

 مدرسة ويست مينسرت—مركز أالسود - هو املكان الذي فيه 

يكون للفخر معنى.

الفخر هو املجتمع الذي ينمو من مدرستنا.

الفخر هو اإلمكانيات الغ� محدودة لكل طالب.

الفخر هو التحدي، واملناهج واثارة  التفك�.

الفخر هو الرتكيز اليومي عىل التغذية واللياقة البدنية.

الفخر هو استخدام التكنولوجيا التعليمية الديناميكية.

عندما بدأت مدرسة بافالو العامة #68  يف البداية الرشاكة مع  

مرصف M&T قبل ٥٢ عاما، بدأت عملية تحويل واحدة من املدارس 

االبتدائية األقل أداء يف بافلو إىل واحدة من أفضل البدايات يف املدينة. 

 k–8 وقد برزت مدرسة ويست مينسرت املجتمعية الخاصة كمدرسة

ذات جودة عالية.

اسمعونا نصيح باعىل صوت 
يف مدرسة ويست مينسرت ، وضعنا أهدافا صعبة ونعمل بجد لتحقيقها. 

معا، لقد أنجزت بعض األشياء املدهشة.

نسبة الحضور %95 اعىل من اى مدرسة عامة يف بافالو  ■

( الصفوف من تاروضة للصف 8)    

%92 من خريجي طالب الصف الثامن تم تسجيلهم يف املعاهد  ■

التحض�ية الجامعية  

منذ عام ٤١٠٢، تلقى ٦٢ طالبا من خريجي الصف الثامن منحة   ■

BPN لحضور املدارس الثانوية الخاصة والدينية  

املقدرة األكاد�ية
مجتمع ويستمنسرت يضم مجموعة متنوعة من الطالب الشباب 

االستنثنائيÈ. ونحن نضمن بأن لديهم األدوات التي يحتاجون إليها 
لتحقيق النجاح. نحن نقدم فرص التعلم املوسعة للطالب ذوي 

االحتياجات التعليمية الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.

تعليم الرياضيات بطريقة مرنة و وموجهة  ■

وقت إضايف للرياضيات والقراءة  ■

مدخل واسع اىل ادب األطفال   ■

(Ìالصفوف من الروضة اىل الصف الثا ) لكل طالب  iPad "أي باد"  ■

"كتاب كروم" Chrome Books  (الصفوف من 3 إىل 8)  ■

املناهج الدراسية املتقدمة مع دمج األساسيات املشرتكة ومعاي�    ■

العلوم الجيل القادم  

عرض تدريس الجرب و اللغة األسبانية  ■

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات   ■

UB  بالرشاكة مع (STEM)  

أعضاء فريق أم�يكوربس  ■

مكتبة املركز األعالمي للمكتبة للفن  ■

تعلم يف كل مكان
كل يوم، ونحن نخلق فرص خارج الفصول الدراسية. فرص 

البحث واالكتشاف والنمو من خالل الرحالت امليدانية وبرامج 
التدريب العميل والتجارب املهنية.

نوادي العلوم والتكنولوجيا  ■

قراءة قصص األبطال الخارقÈ وإنجازات املبتدءين   ■
M&T متطوعي بنك  

املوسيقى والفن والدراما  ■

فرق كرة السلة للفتيان والفتيات و فرق املصارعة  ■

مسار تشغيل الفتيات  ■

جريدة الطالب  ■

التدريب الداخيل داخل املدرسة للصفوف 7–8  ■

األخوة و األخوات الكبار  ■

برنامج اش×ل الغرÖ بعد املدرسة  ■

أكاد�ية السبت  ■

الصحة والسعادة
التغذية واللياقة البدنية تلعب دورا حاس× يف نجاح طالبنا. 

مدرسة ويست مينسرت تساعد عىل بناء أجسام قوية، عقول 
قوية، وطابع قوي.

برنامج صنع من املواد األولية  لخدمات الغذاء باستخدام   ■
املحاصيل من حديقة املوقع، واملزارع املحلية  

غرفة العافية والجدار الصخري  ■

Kaleida عيادة الصحة  ■

مؤسسة الصحة املستقلة لربامج الجوار الجيدة  ■

السلوكيات السبعة 7  لربنامج التنمية الشخصية لألطفال السعداء  ■

برنامج UB لطب األسنان  ■

األرس مسألة هامة
نطاق إنجاز ويل األمر (PAZ) هو برنامج مبتكر يوفر لألرس

 الدعم يف املوقع يف تحقيق النجاح املايل، وتعلم اسرتاتيجيات 
األبوة واألمومة الجديدة، والوصول إىل الفرص التعليمية 

والتدريبية والوظيفية. جنبا إىل جنب مع برامج ما قبل املدرسة 
وبعدها، �كن أن تحدث فرقا حقيقيا ألرس مدرسة ويست مينسرت.  انضم إلينا.
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اخرت ويست مينسرت

إذا كانت مدرسة ويست منسرت املجتمعية الخاصة تبدو مناسبة جدا 

لعائلتك، قدم طلبا اليوم. للمزيد من املعلومات او لتنزيل است×رة 

www.WestminsterCCS.org التقديم , قم بزيارة املوقع األلكرتون

أو قم باالتصال بنا عىل 3450–816 لتحديد موعد جولة للمدرسة. معا،  ,

�كننا أن نتأكد من حصول أطفالنا عىل كل فرصة يستحقونها.
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