
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقیقة ومناسبة
میزات مدرسة ویلسون

 

…ھل تعلم أن

طالب ومعلّمي مدرسة ویسلون في رحلة تعلُّم معًا. ومن خالل استخدام نھج یعتمد على المشروعات، فإن  
الطالب یفكرون بشكل نقدي، ویتعاونون في العمل، ویشاركون مع التحلي بالمثابرة، في استكشاف دقیق 

 للعالم من حولھم.
 

ومناسبة، یصبح خریجو مدرسة ویلسون قادة ومن خالل االستفادة مما یُقدم من مقررات دراسیة مشّوقة 
 للتحول في المستقبل.

 
 

 

 

 
 

 األندیة
نوادي التعلیم   ،توالخطابات والمناظرا، وقوارب التنین، التحدث عن التكنولوجیا 

 .ونادي التزلُّج ،ونادي الفلك،  ونموذج األمم المتحدة  ,)DECAالتوزیعیة األمریكیة (

م مدرسة ویلسون الثانویة ( ) WHSتقّدِ
 23ما یزید عن 

م  مقرًرا من مقررات المستوى المتقّدِ
 

فصًال دراسیًا في الفنون  48
 البصریة والتعبیریة

 
 مسارات متكاملة مع التخصص في مجاالت:

 الحاسبعلوم 
 تكنولوجیا التشیید

 الھندسة
 الِمھن الصحیة

 التسویق

 الھندسة الصوتیة

 مقرًرا دراسیًا لالعتماد المزدوج 14

ریاضة من ریاضات اتحاد بورتالند بین المدارس  13
PIL): 

البیسبول، وكرة السلّة، والتشجیع، والركض حول البلدة، وكرة 
لیدیة، والكرة اللینة، والغولف، وكرة القدم التق القدم األمریكیة،

والسباحة، والتنس، وریاضات المضمار والمیدان، والكرة 
 الطائرة، والمصارعة.

 

 نادیًا وریاضة ترفیھیة 60أكثر من 

 

WILSON HIGH SCHOOL 
 

 إلى أین یأخذك طریقك؟

 الفنون البصریة والتعبیریة
 ...والرقص، والفرق الموسیقیة، والكورس، المسرح

 ...والطباعة،  وصناعة الخزف،  والرسم، التصویر الفوتوغرافي
 فھناك المزید، ولكن انتظروا

م  مقررات المستوى المتقّدِ
، والتاریخ، واإلحصاء ،التفاضل والتكامل، واللغة اإلسبانیة، والفن، واللغة اإلنجلیزیة

 …والكیمیاء، والفیزیاء، واألحیاء، وعلم النفس، ونظام الحكومة، واالقتصاد
 ال الحصرعلى سبیل المثال 

https://docs.google.com/presentation/d/1YAo9X55lVhn8WgwA_F8NiSLvusOfAFqmHrMzgXZ4q_c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCMZknq6-cdev7Yy_qmxgEnkyUPLy094/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCMZknq6-cdev7Yy_qmxgEnkyUPLy094/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCMZknq6-cdev7Yy_qmxgEnkyUPLy094/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YAo9X55lVhn8WgwA_F8NiSLvusOfAFqmHrMzgXZ4q_c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YAo9X55lVhn8WgwA_F8NiSLvusOfAFqmHrMzgXZ4q_c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvvEHUyJvA4Btm57LQ4OlV2Zex1gPfE-/view
https://drive.google.com/file/d/1OvvEHUyJvA4Btm57LQ4OlV2Zex1gPfE-/view
https://drive.google.com/file/d/1OvvEHUyJvA4Btm57LQ4OlV2Zex1gPfE-/view
https://drive.google.com/file/d/1OvvEHUyJvA4Btm57LQ4OlV2Zex1gPfE-/view


  مدرسة ویلسون میزات     مجتمعنا
 

 ظھر موضوع مشترك عندما ُسئل طالب مدرسة ویلسون عن أكثر ما یحبونھ في رحلتھم في مدرسة ویلسون،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "یھتم المعلّمون بنجاح طالبھم. إنھا بیئة داعمة."
 تیت دیكارلو-

 

 "إّن مدرسة ویلسون ھي مجتمع ملتزم بالتغییر العادل."
 مادي لیمون-

 النمو والقیادة معًا

 
 تسھیل االنتقال إلى المدرسة الثانویة

المجتمع في الصف التاسع لمجموعات صغیرة من  تسمح فِرق
الطالب باجتیاز المقررات الدراسیة األساسیة معًا. وھذا النموذج 

یُتیح إقامة عالقات بین الطالب والمعلّمین، وبناء شبكة من 
 الدعم.

 القیادة فِرق
 

 ال مكان للكراھیة*
 المساواة العرقیة*

 القیادة*
 *مرشدون من األقران

 أندیة الطالب
 

*سكان جزر المحیط الھادي 
 (API) اآلسیویون 

 اتحاد الطالب السود*
 االتحاد النسائي*
تحالف المثلیین *

 األسویاء
 *اتحاد الطالب الیھود

 *نادي التنیكس
 *اتحاد الطالب المسلمین

 
 
 

 
 فرص اإلثراء

وعلم األجناس  وعلم النفس، الدراسات العرقیة،
البشریة، والعدالة المناخیة، والمجالت، والرسم، 

 والطباعة الفنیة، والكتاب السنوي...
 كامالً  كتالوج المقررات الدراسیة راِجع

 
 

 لمحة موجزة عن
 خریجي مدرسة ویلسون

 االجتھاد، والتمیُّز، واالستقامة
یتم إعداد خریجي مدرسة ویلسون لیصبحوا ذوي خبرات جمة ومخلصین، ولیسھموا في المجتمع والعمل على 

ازدھاره. وھم قادة یتمتعون بالمسؤولیة واألخالق واالبتكار. الخریجون ھم مواطنون مفّكرون یلتزمون بالدیموقراطیة 

ضمان المساواة وحق االستفادة للجمیع. یتّسم خریجو مدرسة ویلسون باالعتماد على الذات والتعاون،  من خالل

 ویتحلون بعادات العقول المفكرة والقلوب الرحیمة، لیعیشوا حیاة نشطة ومنتجة وذات معنى.

 

 

 

 

 
 
 
 

1151 S W Vermont Street (503) 916-5280 
 

https://www.pps.net/schools/wilson 

"لدى مدرسة ویلسون صفوف رائعة أكثر من 
األعمال  -مجرد مقررات أكادیمیة عادیة 

الخشبیة، والِحدادة، وصناعة الخزف، والتصویر 
 الذھنیة، والقیادة،الفوتوغرافي، والیوغا، والیقظة 

المعلّمون مھتّمون  واألفضل من ذلك، ...التشفیر
 وملمون بھذه المواد."

 جادن سالمة-
 

https://drive.google.com/file/d/17fh7SK6WwpJIw3kVE66Uz1LN6IyHqwsv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17fh7SK6WwpJIw3kVE66Uz1LN6IyHqwsv/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CD7fcD_HB7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CD7fcD_HB7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/wilson_trojans/
https://www.instagram.com/wilson_trojans/
https://drive.google.com/file/d/1t3e74PoVmimyPe2loeYJzFft_Z02it8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3e74PoVmimyPe2loeYJzFft_Z02it8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3e74PoVmimyPe2loeYJzFft_Z02it8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsppZfX2xm9clJPwb7L8ZiCOTMQe5wLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsppZfX2xm9clJPwb7L8ZiCOTMQe5wLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yag-lbkRrzSZV7TGaMkKqGxrKLx8MQK8/view
https://drive.google.com/file/d/1Yag-lbkRrzSZV7TGaMkKqGxrKLx8MQK8/view
https://drive.google.com/file/d/1f38eNYueOoI5kXuddcb6Sbr5h6gQ__Du/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f38eNYueOoI5kXuddcb6Sbr5h6gQ__Du/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f38eNYueOoI5kXuddcb6Sbr5h6gQ__Du/view?usp=sharing
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/764/Forecast%20Guide%202020-2021_Update%20Feb%203.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/764/Forecast%20Guide%202020-2021_Update%20Feb%203.pdf
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