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برنامه های مگنت برنامه های موضوع محور هستند که باید از طریق روند درخواست مگنت به 
آنها دسترسی داشت. آنها تجربیات عمیق و انتخاب های متمایز را برای دانش آموزان با عالیق، 

استعدادها و استعدادهای متنوع فراهم می کنند. همه برنامه های مگنت الزامات مدارس دولتی 
شهرستان بالتیمور برای ارتقاء و فارغ التحصیلی را برآورده می کنند.

چه کسی واجد شرایط مقرر شدن در برنامه مگنت است؟
دانش آموزانی که واجد شرایط حضور در یک مدرسه دولتی شهرستان بالتیمور هستند می 

توانند درخواست دهند.  دانش آموزان باید سطح کالس مناسبی را برای سال درخواست وارد 
کنند: ازمهدکودک تا کالس دوم )برنامه های مدرسه ابتدایی(، کالس ششم )برنامه های مدرسه 

راهنمایی(، یا کالس 9 )برنامه های دبیرستان(.  دانش آموزانی که وارد کالس های 4-3 می شوند 
می توانند برای Cromwell Valley Elementary و دانش آموزانی که وارد کالس های 10-11 

می شوند میتوانند برای برخی از برنامه های دبیرستان درخواست دهند.

دانش آموزانی که بی خانمان هستند می توانند مانند هر دانش آموز دیگری برای برنامه مگنت 
درخواست دهند.

والدین باید درخواست کامل خود را در مهلت مقرر ارسال کنند.  متقاضیان دبیرستان نیز باید در 
ارزیابی مگنت برای هر برنامه انتخاب شده در برنامه شرکت کنند.

چگونه می توانم برای برنامه های مگنت ثبت نام کنم؟
درخواست برای برنامه های مگنت BCPS به صورت آنالین از وب  سایت برنامه های مگنت 

)tinyurl.com/BCPSmagnet( از ساعت 12 ظهر 13 سپتامبر 2022 در دسترس خواهد بود.  
درخواست ها باید تا ساعت 1 بعد از ظهر درتاریخ 4 نوامبر 2022 ارسال شود.

روند پذیرش مگنت مطابق با قانون 6400 سرپرست انجام می شود: برنامه های مگنت. اکیدًا از 
والدین خواسته می شود که قانون 6400 سرپرست و تمام مواد کاربردی را به دقت بررسی کنند.

متقاضیان دوره ابتدایی و راهنمایی برای مقرر شدن از طریق یک روند قرعه کشی تصادفی 
متمرکز پس از اولویت بندی انتخاب می شوند.  متقاضیان دبیرستان پس از ارزیابی مگنت، ارزیابی 
نمره و روند قرعه کشی برای مقرر شدن انتخاب می شوند.  برای جزئیات به روند پذیرش )صفحه 

27-26( مراجعه کنید.
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1. روند درخواست و پذیرش را بررسی کنید
• بروشور مگنت را با دقت بخوانید. 

• در نمایشگاه های مگنت شرکت کنید و ویدیوی اطالعات درخواست نامه را تماشا کنید.
• قانون 6400 سرپرست را بدست آورده و بخوانید: برنامه های مگنت.

• متقاضیان مهدکودک - سیاست های پذیرش اولیه و اولویت خواهر و برادر مهدکودک را مرور کنید )صفحه 4(
• متقاضیان دبیرستان - اطالعات مربوط به ارزیابی ها، ارزشیابی های تحصیلی، و مکان های مگنت را مرور کنید )صفحه 4(.

2. برنامه های مورد عالقه را انتخاب کنید
• عالیق، استعدادها و توانایی های دانش آموز را در نظر بگیرید.

• توضیحات برنامه مگنت را مرور کنید.
• وب سایت های مدرسه را مرور کنید و در نمایشگاه های مدرسه شرکت کنید تا در مورد مدارس مگنت و برنامه های مورد عالقه 

بیاموزید.
• از محدودیت های سطح ورودی، موقعیت جغرافیایی و در دسترس بودن حمل ونقل آگاه باشید.

3. درخواست خود را به صورت آنالین در وب سایت آنالین برنامه های مگنت BCPS ارسال کنید.
• از ساعت 12 ظهر، سه شنبه، 13 سپتامبر 2022، تا ساعت1 بعد ازظهر در روز جمعه 4 نوامبر 2022 در دسترس است.

• همه دستورالعمل ها را با دقت بخوانید و دنبال کنید. هر بخش از درخواست نامه را کامل کنید.
• حداکثر سه )3( برنامه را در درخواست نامه انتخاب کنید. انتخاب ها را با دقت عالمت گذاری کنید.

• درخواست نامه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به درستی تکمیل شده است. هرگونه تغییر در انتخاب)های( برنامه باید
تا ساعت 1 بعد ازظهر در مهلت درخواست، 4 نوامبر 2022 به صورت آنالین انجام شود.

• از درخواست نامه و اسناد همراه برای سوابق خود کپی تهیه کنید.
• دانش آموزان دبیرستانی که فقط در مدارس غیر BCPS شرکت می کردند - در صورت وجود، کارت)های( گزارش غیر BCPS مورد 

نیاز و محل اقامت آزمون مستند را ارائه دهند.

4. متقاضیان دوره ی دبیرستان- ارزیابی برای هر برنامه انتخاب شده را تکمیل کنند
• دستورالعمل های ارزیابی را برای هر برنامه ای که برای آن درخواست کرده اید، دریافت کنید/بخوانید/بررسی کنید )در وب سایت برنامه 

های مگنت در tinyurl.com/BCPSmagnet موجود است(. 
• قرار )های( ارزیابی را تا چهارشنبه 9 نوامبر 2022 برنامه ریزی کنید.  برای اطالعات خاص در مورد تاریخ/زمان ارزیابی به 

دستورالعمل های ارزیابی مراجعه کنید. 
• از تاریخ های آب و هوای نامناسب و سیاست های اضطراری آگاه باشید.

• از دانش آموز بخواهید قبل از شرکت در ارزیابی )ها( تمام آمادگی های الزم را تکمیل کند. همچنین ممکن است دانش آموزان 
بخواهند در ,ورکشاپ های پیش  از ارزیابی اختیاری و/یا نمونه سواالت ارزیابی برنامه های ارائه شده شرکت کنند.

• مطمئن شوید که دانش آموز به موقع و برای هر ارزیابی آماده است.  اطمینان حاصل کنید که دانش آموز هر گونه مطالب مورد نیاز 
را برای ارزیابی آورده است. عدم حضور و تکمیل ارزیابی باعث رد صالحیت متقاضی برای آن برنامه مگنت می شود.  

5. برای پذیرش یا رد پیشنهاد عضویت مگنت آماده باشید
• تصمیمات پذیرش متقاضیان مقطع ابتدایی و راهنمایی توسط ایمیل به والدین در تاریخ 

3 فوریه 2023، و تا 3 مارس 2023، برای متقاضیان دبیرستان )تاریخ ممکن است تغییر کند(اطالع داده خواهد شد.
• والدین باید پیشنهاد عضویت را در مهلت تعیین شده بپذیرند یا رد کنند در غیر این صورت پیشنهاد لغو خواهد شد.

• هنگامی که پیشنهادات اولیه عضویت پذیرفته یا رد شد، عضویت های موجود به دانشجویان در لیست انتظار برای برنامه ارائه می 
شود.  والدینی که پیشنهادهای مقرر شدن را از لیست انتظار دریافت می کنند، سه )3( روز کاری فرصت دارند تا به پیشنهاد پاسخ دهند.  

عدم پاسخگویی منجر به سلب عضویت خواهد شد و جایگیری به دانش آموز بعدی در لیست انتظار پیشنهاد می شود.

مگنت! نمایشگاه 
شنبه، 17 سپتامبر 2022،ازساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر.
جلسه اطالع رسانی درخواست نامه در ساعت 9:30 صبح.

دبیرستان نیو تاون
.New Town Blvd 4931

Owings Mills, MD 21117

بیشتر
یاد بگیرید

شامل 32 مدرسه با برنامه های مگنت،ESOL و نمایندگان آموزش ویژه، و آثار 
نمایشی CTE و نمایشگاه ها !

https://dci.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=9047042&pageId=24957742
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در نظر گرفتن مقرر شدن
برای اینکه برای مقرر شدن در نظر گرفته شور، 
دانش آموزان باید ارزیابی های مگنت مورد نیاز 

 BCPS را تکمیل کنند و هر گونه گزارش غیر
مورد نیاز را ارسال کنند.  برای کسب اطالعات 

بیشتر در مورد جایابی، لطفًا به روند پذیرش 
)صفحه 26-27( مراجعه کنید.

ارزشیابی تحصیلی
نمرات آکادمیک، ثبت نام فعلی ریاضیات و 

حضور و غیاب ممکن است بررسی شوند.  
به دانش آموزان برای رعایت استانداردهای 
تعیین شده امتیاز اعطا می شود.  میانگین 

نمرات تحصیلی با استفاده از نمرات الفبایی 
گزارش شده توسط مدرسه یا مدارسی که 

دانش آموز در آن حضور داشته محاسبه می 
شود.  هیچ وزن یا توجه خاصی به نمرات 
دریافت شده در کالس های تیزهوشان و 

استعدادهای درخشان، نمرات سه ماهه، یا 
نمراتی که با ابزاری غیر از موارد استفاده 

شده توسط مدارس دولتی شهرستان بالتیمور 
محاسبه می شود، وجود ندارد. 

متقاضیان برنامه های مگنت دبیرستان که 
 BCPS گزارش های نمره را از مدرسه غیر

برای هر بخشی از سال تحصیلی -2022
2021 یا سه ماهه/سه ماهه اول سال 

تحصیلی 2022-2023 دریافت کرده اند، باید 
یک کپی از کارت)های( گزارش را به برنامه 
Magnet@( ارسال کنند BCPS های مگنت

..)bcps.org

ارزیابی های مگنت
برنامه های مگنت دبیرستان از والدین 
می خواهد که یک قرار ارزیابی برای 

دانش آموز خود تعیین کنند.  قرار مالقات ها 
باید حداکثر تا چهارشنبه 9 نوامبر 2022 به 

صورت آنالین یا با شماره 4127-809 )443( 
تعیین شود. متقاضیان باید در ارزیابی برنامه 

های انتخاب شده شرکت کنند. 
بیشتر ارزیابی ها برای هر برنامه مگنت 

خاص هستند و ممکن است شامل استماع، 
تمرین، مصاحبه، نمونه نوشتن، آزمون و/

یا ارزیابی عملکرد باشند و ممکن است نیاز 
به آمادگی قبلی داشته باشند. این مسئولیت 

والدین است که اطالعات ارزیابی را به دست 
آورند و اطمینان حاصل کنند که دانش آموز 

ارزیابی را برای هر برنامه انتخابی کامل 
کرده است. دستورالعمل های ارزیابی در وب 
www.tinyurl.com/(سایت برنامه های مگنت

bcpsmagnet( ارسال شده است.  فرمت 
های ارزیابی ممکن است تغییر کند.

به متقاضیانی که به عنوان بخشی از یک طرح 
آموزشی مستند )IEP، 504، EL، و غیره( 

مسکن دارند، در طول ارزیابی )ها( از محل 
اقامت مورد نیاز مناسب برخوردار خواهند 

شد.

پذیرش زودهنگام در مهدکودک
متقاضیان مهدکودک که بعد از 1 سپتامبر 2023 و قبل از 15 اکتبر 2023، 5 ساله خواهند شد، 

باید واجد شرایط پذیرش زودهنگام باشند. یک کپی از نامه درخواست پذیرش زودهنگام در 
آزمون مهدکودک باید با برنامه مگنت آپلود شود.

اولویت مقرر شدن خواهر و برادر
)فقط برای متقاضیان مهد کودک قبل از قرعه کشی برای سال تحصیلی 2023-2024 اعمال 

می شود( 

اولویت مقرر شدن خواهر و برادر به متقاضیان مهدکودک اعطا می شود که یک خواهر یا برادر 
بزرگتر دارند که در حال حاضر در برنامه مگنت انتخاب شده است و در طول سالی که متقاضی 

مهدکودک به دنبال قرار گرفتن برای آن است، در آن برنامه مگنت ادامه خواهد داد.  اولویت 
مقرر شدن خواهر و برادر قبل از فرآیند انتخاب قرعه کشی انجام می شود. 

به منظور واجد شرایط بودن برای مقرر شدن اولویت خواهر و برادر برای سال تحصیلی -2024
2023، یک درخواست معتبر برای متقاضی مهدکودک باید تا آخرین مهلت درخواست، 4 نوامبر 

2022، به برنامه های مگنت BCPS ارسال شود.  برنامه باید شامل نام خواهر یا برادر بزرگتر، 
کالس فعلی و برنامه مدرسه مگنت باشد. 

برای اطالعات بیشتر به قانون سرپرست 6400 مراجعه کنید.

نمونه نامه 
آدرس والدین 

تاریخ:___/___/2022 

نام مدیر 
منطقه ی مدرسه ابتدایی 

آدرس مدرسه 

محترم )نام مدیر(: 

من برای درخواست قرار مالقات برای پذیرش 
زودهنگام در آزمون مهدکودک برای فرزندم، )نام 

کامل(، )تاریخ تولد( می نویسم.  من درخواست 
می کنم که آزمایش در ژانویه 2023 انجام شود، 

زیرا من همچنین برای فرزندم برای شرکت در 
برنامه مگنت مدرسه ابتدایی برای سال تحصیلی 

2023-2024 درخواست می کنم. 

مشتاقانه منتظر شنیدن نظر شما در مورد قرار 
مالقات فرزندم برای پذیرش زودهنگام در آزمون 

مهدکودک هستم. می توان از طریق )شماره 
تلفن( یا )آدرس ایمیل( با من تماس گرفت. 

با احترام، 

امضای والدین 

ارزیابی دبیرستان و ارزیابی تحصیلی

4

پذیرش اولیه در مهدکودک و اولویت خواهر و برادر
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رویدادهای نمایشگاه مگنت
زمانتاریخ نمایشگاه 2022امدرسه ابتدایی

Chatsworth ساعت 6 بعد از ظهر.چهارشنبه، 19 اکتبرمدرسه

Cromwell Valley جلسه 1: ساعت 10 صبح.پنجشنبه، 27 اکتبرمدرسه ابتدایی مگنت
جلسه 2: ساعت 6:30 بعد از ظهر.

Wellwood ساعت 6 بعد از ظهر.سه شنبه، 25 اکتبرمدرسه بین المللی

Woodmoor ساعت 6 بعد از ظهر.سه شنبه، 18 اکتبرمدرسه ابتدایی

زماناریخ نمایشگاه 2022امدرسه متوسطه
Deep Creek Middleساعت 6 الی 7:30بعد از ظهر.سه شنبه، 18 اکتبر

Deer Park Middle Magnetساعت 6 الی 7:45 بعد از ظهر.چهارشنبه، 26 اکتبر
Golden Ring Middleساعت 6 الی 7:30بعد از ظهر.چهارشنبه، 19 اکتبر
Lansdowne Middleساعت 6 الی 7 بعد از ظهر.چهارشنبه، 26 اکتبر

Loch Raven ساعت 5:30 الی 7 بعد از ظهر.دو شنبه، 17 اکتبرآکادمی فنی

Middle River Middleجلسه 1: ساعت 6:15 بعد از ظهر.چهارشنبه، 26 اکتبر
جلسه 2: ساعت 7:15 بعد از ظهر.

Northwest ساعت 5 الی 6:30 بعد از ظهر.پنجشنبه، 27 اکتبرآکادمی علوم بهداشتی

پنجشنبه، 6 اکتبرمدرسه دوره راهنمایی Parkville و مرکز فناوری

جلسه 1: ساعت 5 الی 6 بعد از 
ظهر.

جلسه 2: ساعت 6:30 الی 7:30 بعد 
از ظهر.

مدرسه مگنت آکادمی southwest برای علوم و 
ساعت 5 بعد از ظهر.چهارشنبه، 12 اکتبرمهندسی

Stemmers Run Middleساعت 5 الی 6:30 بعد از ظهر.چهارشنبه، 12 اکتبر
Sudbrook Magnet Middleساعت 5 الی 7 بعد از ظهر.پنجشنبه، 20 اکتبر

Windsor Mill Middleساعت 6 الی 8 بعد از ظهر.چهارشنبه، 19 اکتبر

زمانتاریخ نمایشگاه 2022ادبیرستان
Chesapeake ساعت 6 بعد از ظهر.سه شنبه، 11 اکتبرآکادمی بنیادی دبیرستان

Eastern Technical High

ساعت 5 الی 7 بعد از ظهر.چهارشنبه، 12 اکتبرG. W. Carver Center برای هنر وفناوری

Kenwood Highساعت 6 بعد از ظهر.پنجشنبه، 13 اکتبر

LANSDOWNE ساعت 5 الی 7 بعد از ظهر.پنجشنبه، 6 اکتبرآکادمی دبیرستان

ساعت 9 الی 11 صبح.شنبه، 15 اکتبرآکادمی میلفورد میل

New Town Highساعت 6 الی 8 بعد از ظهر.سه شنبه، 18 اکتبر

Overlea Highساعت 6 الی 7:30بعد از ظهر.سه شنبه، 18 اکتبر
Parkville دبیرستان و مرکز علوم ریاضی، 

ساعت 6 بعد از ظهر.چهارشنبه، 19 اکتبرو کامپیوتر 

ساعت 6 بعد از ظهر.دبیرستان PATAPSCO و مرکز هنر

Randallstown Highساعت 6 بعد از ظهر.پنجشنبه، 6 اکتبر

SOLLERS POINT دبیرستان فنی

Sparrows Point Highساعت 6 بعد از ظهر.چهارشنبه، 26 اکتبر

Towson Highساعت 6 بعد از ظهر.سه شنبه، 11 اکتبر

ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر.پنجشنبه، 13 اکتبردانشکده فناوری و علوم محیطی غربی

Woodlawn Highساعت 6 بعد از ظهر.سه شنبه، 25 اکتبر

چهارشنبه، 26 اکتبر

ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر.دو شنبه، 17 اکتبر

ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر. پنجشنبه، 27 اکتبر

https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://windsormillms.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
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.دینجعه کامر یابیزرا یاه لمعلاربه دستو هدز شور به تاعطلاا یابر 

https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs/application_and_admissions/high_school_assessment_schedule
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.دینجعه کامر یابیزرا یاه لمعلاربه دستو هدز شور به تاعطلاا یابر 

.دینجعه کامر یابیزرا یاه لمعلاربه دستو هدز شور به تاعطلاا یابر 

https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


 Chatsworth مدرسه
 New Avenue 222

)Reisterstown 21136 • 809-1103 (443
 Cedarmere، برای دانش آموزانی که برای حضور در مدارس ابتدایی

 Timber Grove یا ،Franklin، Glyndon، Owings Mills، Reisterstown
منطقه بندی شده اند، وسایل حمل ونقل فراهم می شود. 

Cromwell Valley مدرسه ابتدایی مگنت
 Providence Road 825

 )Towson 21286 • 809-4888(443
 Halstead، Hampton، برای دانش آموزانی که برای حضور در آکادمی

 Oakleigh، Pleasant Plains، Rodgers Forge، Stoneleigh، Villa
Cresta یا مدارس ابتدایی West Towson منطقه بندی شده اند، حمل ونقل 

ارائه می شود. 

سلب مسئولیت حمل و نقل
مدارس دولتی شهرستان بالتیمور برنامه های حمل و نقل به مدرسه 

ابتدایی را برای دانش آموزانی که در منطقه حمل و نقل تعیین شده برنامه 
مگنت زندگی می کنند، فراهم می کند.  برخی از وسایل حمل و نقل به 

عنوان سرویس رفت و برگشت از یک نقطه تعیین شده ترتیب داده شده 
است.  این امر ممکن است به خانواده ها نیاز داشته باشد که وسایل حمل 

و نقل را به/از یک نقطه تحویل تعیین شده ترتیب دهند، جایی که دانش 
آموزان را می گیرند و به برنامه مگنت منتقل می کنند.

یادداشت:  نقاط حمل و نقل با توجه به مسافت و شرایط پیاده روی تحت 
دستورالعمل های مشابه با ایستگاه های اتوبوس معمولی قرار نمی گیرند.  

ضمنًا نظارتی از سوی سیستم مدرسه در نقاط حمل و نقل انجام نمی 
شود. 

حمل و نقل توسط مدارس دولتی شهرستان بالتیمور خارج از منطقه حمل 
و نقل تعیین شده برنامه مگنت ارائه نمی شود.
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حمل و نقل مدرسه دوره ی ابتدایی
Wellwood مدرسه بین المللی

 Smith Avenue 2901
)Pikesville 21208 • 809-1212 (443

برای دانش آموزانی که برای حضور در مدارس ابتدایی بدفورد، فورت 
گاریسون، میلبروک، سامیت پارک، ول وود یا ویند منطقه بندی شده اند، 

حمل ونقل ارائه می شود.  

Woodmoor مدرسه ابتدایی
 Elba Drive 3200

)Gwynn Oak, 21207 • 809-1318 (443
حمل ونقل برای دانش آموزانی که برای حضور در مدارس ابتدایی 

 Arbutus، Baltimore Highlands، Bedford، Catonsville، Chadwick،
 Church Lane، Deer Park، Dogwood، Edmondson Heights،

 Featherbed Lane، Halethorpe، Hebbville، Hernwood، Hillcrest،
 Johnnycake، Lansdowne، Lyons Mill، Milbrook، New Town،
 Powhatan، Randallstown، Relay، Riverview، Scotts Branch،

 Westchester، Westowne، Winand، Winfield، Woodbridge،
Woodmoor یا Woodholme منطقه بندی شده اند ارائه شده است. 

ماه ملی مدارس مگنت - فوریه 2021
BCPS مسابقه پوستر مگنت
Sophie K., کالس چهارم

Cromwell Valley مدرسه ابتدایی مگنت

حمل و نقل مدرسه دوره ی ابتدایی

https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://www.google.com/maps/place/222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136/@39.4636385,-76.8288131,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!2s222+New+Ave,+Reisterstown,+MD+21136!3b1!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244!3m4!1s0x89c83df7db865c4b:0xf589f9e52aaa646f!8m2!3d39.4636344!4d-76.8266244
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://www.google.com/maps/place/825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286/@39.4035211,-76.5832499,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!2s825+Providence+Rd,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612!3m4!1s0x89c80f1d01e556b9:0x4b95be4fc303e900!8m2!3d39.403517!4d-76.5810612
https://wellwoodes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://www.google.com/maps/place/2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209/@39.3748743,-76.6966052,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!2s2901+Smith+Ave,+Baltimore,+MD+21209!3b1!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165!3m4!1s0x89c81a79696c5fed:0x89572ded640a119e!8m2!3d39.3748702!4d-76.6944165
https://woodmoores.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
https://www.google.com/maps/place/3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207/@39.33754,-76.7427847,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!2s3200+Elba+Dr,+Gwynn+Oak,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596!3m4!1s0x89c8197bc20c5adf:0x7321add5d72b9886!8m2!3d39.3375359!4d-76.740596
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)IB PYP( برنامه سالهای ابتدایی مدرک بین المللی
Wellwood International )ازمهد کودک الی کالس دوم)
Woodmoor Elementary )ازمهد کودک الی کالس دوم)

به عنوان بخشی از برنامه سال های ابتدایی IB شناخته شده بین المللی، 
دانش آموزان آگاهی خود را از فرهنگ های متنوع افزایش می دهند 

و از طریق مطالعه دقیق مبتنی بر تحقیق شش موضوع بین رشته ای، 
ذهنیت بین المللی بیشتری پیدا می کنند.  این مضامین در همه زمینه های 

محتوایی تعبیه شده اند و به طور جهانی برای همه فرهنگ ها اعمال 
می شوند و دانش آموزان را تشویق می کنند تا از طریق تجربیات دست 

اول، دنیای اطراف خود را درک کنند.  دانش آموزان در پروژه های عملی 
شرکت می کنند که آگاهی جهانی آنها را افزایش می دهد، و همچنین در 
توسعه ارتباطی زبان فرانسوی در Wellwood International و زبان 

اسپانیایی در Woodmoor Elementary شرکت می کنند.  

(.S.T.E.A.M( علوم، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضی
The Chatsworth School )ازمهد کودک الی کالس دوم)

Cromwell Valley Elementary )ازمهد کودک الی کالس چهارم)

دانش آموزان مهارت های قرن بیست و یکم از جمله ارتباط، همکاری، 
تفکر انتقادی و خالقیت را در یک برنامه یادگیری دقیق که برنامه 

درسی BCPS، S.T.E.A.M را ادغام می کند، توسعه می دهند. )علوم، 
فناوری، مهندسی، هنر و ریاضیات( و علوم کامپیوتر.  در یک محیط 

جذاب، عملی و مبتنی بر پروژه، دانش آموزان از طریق یک رویکرد چند 
رشته ای متمرکز بر نوآوری و حل مسئله، درک کاملی از جهان ایجاد 

می کنند.  دانش آموزان این قدرت را پیدا می کنند که همزمان با نوشتن 
کد، اجرای فرآیند طراحی مهندسی، و پشتکار برای حل مسائل پیچیده، 

تولیدکنندگان اطالعات شوند.

برنامه های مدارس ابتدایی

https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_International_Baccalaureate.pdf
https://wellwoodes.bcps.org/
https://wellwoodes.bcps.org/
https://woodmoores.bcps.org/
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://dci.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/MagnetPrograms/Program%20descriptions/ES_STEAM.pdf
https://chatsworthes.bcps.org/
https://chatsworthes.bcps.org/
https://cromwellvalleyes.bcps.org/


Northwest آکادمی علوم بهداشتی
Old Court Road, 21208 4627

)443( 809-0742
حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای 

 Arbutus، برای حضور در مدارس راهنمایی
 Catonsville، Deer Park، Lansdowne،

 Northwest Academy، Pikesville،
Southwest Academy، Windsor Mill، یا 

Woodlawn ارائه می شود.

Deep Creek مدرسه دوره ی راهنمایی
S. Marlyn Avenue, 21221 1000

)443( 809-0112
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزانی که 
 Deep برای شرکت در مدارس راهنمایی

 Creek، General John Stricker، Holabird
یا Stemmers Run در منطقه هستند، ارائه 

می شود.

Deer Park مدرسه مگنت دوره ی راهنمایی
Winands Road, 21133 9830

)443( 809-0726
حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای برای 

حضور در پارک Deer یا مدارس راهنمایی 
فرانکلین فراهم شده است.
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Golden Ring مدرسه دوره راهنمایی
Kenwood Avenue, 21237 6700

)443( 809-0130
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 

 Deep Creek، شرکت در مدارس راهنمایی
 Dundalk، General John Stricker، Golden
 Ring، Holabird، Middle River، Perry Hall،
Sparrows Point یا Stemmers Run انتخاب 

شده اند، ارائه می شود.

  Lansdowne مدرسه راهنمایی
Lansdowne Road, 21227 2400

)443( 809-1411
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزانی که 

 Arbutus، برای حضور در مدارس راهنمایی
Catonsville، Lansdowne یا Woodlawn در 

منطقه هستند، ارائه می شود.

Loch Raven آکادمی فنی
LaSalle Road, 21286 8101

)443( 809-3518
حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای برای 

 Cockeysville، حضور در مدارس راهنمایی
 Dumbarton، Hereford، Loch Raven،

Perry Hall، Pine Grove یا Ridgely فراهم 
شده است.

Middle River مدرسه دوره راهنمایی
Middle River Road, 21220 800

)443( 809-0165
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 

 Deep Creek، شرکت در مدارس راهنمایی
 Dundalk، General John Stricker، Golden
 Ring، Holabird، Middle River، Perry Hall،
Sparrows Point یا Stemmers Run انتخاب 

شده اند، ارائه می شود. 

حمل و نقل مدرسه دوره ی متوسطه

https://northwestms.bcps.org/
https://northwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://www.google.com/maps/place/4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3655355,-76.7590157,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!2s4627+Old+Court+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827!3m4!1s0x89c819bffc4524bd:0x2741e8089f2e4346!8m2!3d39.3655314!4d-76.756827
https://deepcreekms.bcps.org/
https://deepcreekms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://www.google.com/maps/place/1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221/@39.29306,-76.4565281,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!2s1000+S+Marlyn+Ave,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394!3m4!1s0x89c7fd8a78d29503:0x96da0eba892a82d1!8m2!3d39.2930559!4d-76.4543394
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://www.google.com/maps/place/9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3880499,-76.822955,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!2s9830+Winands+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663!3m4!1s0x89c81806adb4f027:0x1634d8c98a7c8485!8m2!3d39.3880458!4d-76.8207663
https://goldenringms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://www.google.com/maps/place/6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237/@39.3331549,-76.5003358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!2s6700+Kenwood+Ave,+Rosedale,+MD+21237!3b1!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471!3m4!1s0x89c807b5ca9ce819:0xaa3212058a069f13!8m2!3d39.3331508!4d-76.4981471
https://lansdownems.bcps.org/
https://lansdownems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://www.google.com/maps/place/2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227/@39.2497565,-76.6544698,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!2s2400+Lansdowne+Rd,+Halethorpe,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811!3m4!1s0x89c81d286e04c009:0x1b1887b9e044bc0c!8m2!3d39.2497524!4d-76.6522811
https://lochraventech.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://www.google.com/maps/place/8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286/@39.3892301,-76.5805487,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!2s8101+Lasalle+Rd,+Baltimore,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.389226!4d-76.57836!3m4!1s0x89c80f1376cf68d3:0xb5a8162eaa23de8!8m2!3d39.389226!4d-76.57836
https://middleriverms.bcps.org/
https://middleriverms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378
https://www.google.com/maps/place/800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220/@39.3441907,-76.4535265,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!2s800+Middle+River+Rd,+Middle+River,+MD+21220!3b1!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378!3m4!1s0x89c7fd56b0c3d0e7:0xd0836842820ad75c!8m2!3d39.3441866!4d-76.4513378


ماه ملی مدارس مگنت - فوریه 2022
BCPS مسابقه پوستر مگنت

Lyla P., کالس ششم
Loch Raven آکادمی فنی
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مدرسه دوره راهنمایی Parkville و مرکز فناوری
Avondale Road, 21234 8711

)443( 809-5250
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه بندی شده برای حضور 

 Deep Creek، Dundalk، General John در مدارس راهنمایی
 Stricker، Golden Ring، Holabird، Middle River، Parkville،

Sparrow Point یا Stemmers Run فراهم شده است.

مدرسه مگنت آکادمی southwest برای علوم و
مهندسی

Johnnycake Road, 21207 6200
)443( 809-0825

حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای برای حضور در مدرسه 
راهنمایی Lansdowne یا آکادمی Southwest فراهم شده است.

سلب مسئولیت حمل و نقل
مدارس دولتی شهرستان بالتیمور برنامه های حمل و نقل به مدرسه 

راهنمایی را برای دانش آموزانی که در منطقه حمل و نقل تعیین شده 
برنامه مگنت زندگی می کنند، فراهم می کند.  حمل و نقل از تعداد 

محدودی از نقاط حمل ونقل واقع در مکان های تعیین شده مدرسه 
ارائه می شود.  والدین مسئول تامین وسایل حمل و نقل برای دانش 

آموزان خود به مقصد و از محل تعیین شده خود هستند.

یادداشت:  نقاط حمل و نقل با توجه به مسافت و شرایط پیاده روی 
تحت دستورالعمل های مشابه با ایستگاه های اتوبوس معمولی قرار 

نمی گیرند.  ضمنًا نظارتی از سوی سیستم مدرسه در نقاط حمل و 
نقل انجام نمی شود.

حمل و نقل توسط مدارس دولتی شهرستان بالتیمور خارج از منطقه 
حمل و نقل تعیین شده برنامه مگنت ارائه نمی شود.

Stemmers Run مدرسه دوره راهنمایی
Stemmers Run Road, 21221 201

)443( 809-0177
وسایل حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای شرکت در مدارس 

 Deep Creek، Dundalk، General John Stricker، راهنمایی
 Golden Ring، Holabird، Middle River، Perry Hall، Sparrows

Point یا Stemmers Run انتخاب شده اند، ارائه می شود.

Sudbrook مدرسه دوره راهنمایی مگنت
Bedford Road, 21208 4300

)443( 809-6720
حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای برای حضور در مدارس 

 Arbutus، Catonsville، Deer Park، Franklin،راهنمایی
 Lansdowne، Northwest Academy، Pikesville، Southwest

Academy، Windsor Mill، یا Woodlawn ارائه می شود.

Windsor Mill مدرسه دوره راهنمایی
Windsor Mill Road, 21244 8300

)443( 809-0618
حمل و نقل برای دانش آموزان منطقه ای برای حضور در مدارس 

 Arbutus، Catonsville، Deer Park، Lansdowne، راهنمایی
Northwest Academy، Southwest Academy، Windsor Mill، یا 

Woodlawn ارائه می شود.

حمل و نقل مدرسه دوره ی متوسطه

https://parkvillems.bcps.org/
https://parkvillems.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://www.google.com/maps/place/8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234/@39.3778377,-76.5291213,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!2s8711+Avondale+Rd,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326!3m4!1s0x89c808bfc8e6be7b:0xe2fb29a3e954f300!8m2!3d39.3778336!4d-76.5269326
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://southwestms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://www.google.com/maps/place/6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207/@39.2997715,-76.7386365,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!2s6200+Johnnycake+Rd,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478!3m4!1s0x89c81eab019229ed:0xa734f5c7f1626b66!8m2!3d39.2997674!4d-76.7364478
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
https://www.google.com/maps/place/201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.3213124,-76.4593108,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!2s201+Stemmers+Run+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221!3m4!1s0x89c80788178a8487:0xa540d956c08bda3a!8m2!3d39.3213083!4d-76.4571221
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://www.google.com/maps/place/4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208/@39.3587115,-76.7288966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!2s4300+Bedford+Rd,+Pikesville,+MD+21208!3b1!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079!3m4!1s0x89c81a23b9f08d1d:0x11f05795acba96e6!8m2!3d39.3587074!4d-76.7267079
https://windsormillms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694
https://www.google.com/maps/place/8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244/@39.3487787,-76.7819581,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!2s8100+Windsor+Mill+Rd,+Windsor+Mill,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694!3m4!1s0x89c819aaae130179:0x7e317bb6380fddff!8m2!3d39.3487746!4d-76.7797694


حقوق و امور مالی
 Loch Raven

دانش آموزان طیف گسترده ای از موضوعات 
و فعالیت های یادگیری مبتنی بر مشکل را 
در سواد اقتصادی و نظام حقوقی در قرن 

بیست و یکم کشف می کنند.  این برنامه 
دانش آموزان را برای موفقیت در امور مالی 

دبیرستان، حقوق و برنامه های شغلی و فنی 
مرتبط آماده می کند.  12

مطالعات شغلی و حرفه ای
Lansdowne

دانش آموزان مفاهیم کالس درس را در 
موقعیت های دنیای واقعی مرتبط با مسیرهای 

شغلی مختلف و زمینه های تحصیلی، ایجاد 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شغلی، بررسی 

گزینه های کالج و توسعه سواد مالی به کار 
می گیرند.  دانش آموزان این فرصت را دارند 
که از مشاغل محلی و سازمان های دولتی 
بازدید کنند و فعالیت های یادگیری عملی و 
مبتنی بر پروژه را تجربه کنند.  آنها همچنین 

انتخاب های دبیرستان، کالج و شغل را از 
طریق سخنرانان مهمان و تحقیقات مستقل 

بررسی می کنند.

اکتشافی
Parkville

دانش آموزان مهندسی کاربردی، مهندسی 
محیط زیست )SEAS(، ارتباطات جمعی 

و هنرهای بصری/گرافیک را در کاربردهای 
عملی کشف می کنند.  دانش آموزان در سال 

اول در همه زمینه ها شرکت می کنند و به 
قید قرعه در دو مسیر تحصیلی در پایه هفتم 
و یک مسیر در پایه هشتم تعیین می شوند.  

مسیرهای مرتبط با مهندسی شامل برنامه 
های درسی پیش مهندسی و استانداردهای 

علوم نسل بعدی است. 

هنرهای زیبا
 Deer Park

دانش آموزان می توانند مسیری را در هنرهای 
نمایشی یا تجسمی انتخاب کنند.  در هنرهای 
رقص، موسیقی دستگاهی*، موسیقی آوازی 

و هنرهای تئاتر، هنرجویان برای اجرای 
انفرادی و گروهی برای مخاطبان مختلف 

آماده می شوند. دانش آموزان می توانند با 
قبولی در امتحان نهایی هنرهای تئاتر، اعتبار 

فارغ التحصیلی هنرهای زیبای دبیرستان را 
کسب کنند.  در هنرهای تجسمی، دانش 

آموزان مهارت های خود را در زمینه های 
طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، چاپ و 

سرامیک توسعه می دهند.
)*موسیقی ساز در Deer Park شامل مطالعه 

سازهای زهی یا پیانو نمی شود. متقاضیان 
باید یک یا چند سال تجربه قبلی در نواختن 

ساز داشته باشند.(

علوم بهداشتی
Northwest Academy و Golden Ring
دانش آموزان با رشته علوم بهداشتی در یک 

برنامه تحصیلی دقیق که شامل تجربیات معتبر 
از طریق مشارکت ارائه دهندگان مراقبت 

های بهداشتی و آموزش فشرده کالس درس 
است، معرفی می شوند.  دانش آموزان پایه 

محکمی در عملکرد کلی و سازماندهی حوزه 
مراقبت های بهداشتی و همچنین مطالعه بدن 
انسان و ساختار، عملکردها و سیستم های آن 
دریافت می کنند.  این برنامه دانش آموزان را 
برای موفقیت در برنامه های علوم بهداشتی 

دبیرستان آماده می کند.  محتوای برنامه 
ممکن است در هر مکان متفاوت باشد. 

 IB( برنامه سال متوسطه بین المللی لیسانس
)MYP

Middle River, Stemmers Run و
Windsor Mill

به عنوان بخشی از بین المللی شناخته شده 
IB MYP، دانش آموزان در یک چارچوب 

جهانی بین رشته ای در تمام زمینه های محتوا 
شرکت می کنند تا به یادگیرندگان فعال تر و 
بین المللی تبدیل شوند.  چارچوب IB دانش 

آموزان را قادر می سازد تا طیف گسترده ای 
از مسائل محلی، ملی و جهانی را کشف کنند 

و توانایی آنها را برای متفکر خالق، انتقادی 
و تأملی افزایش دهد.  بخشی جدایی ناپذیر 
از آموزش IB، کسب زبان دوم و خدمات به 

جامعه محلی و جهانی است.

برنامه های مدرسه متوسطه فقط کالس 6 را می پذیرد

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Finance.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Career_Professional_Studies.pdf
https://lansdownems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Exploratory.pdf
https://parkvillems.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Fine_Arts.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Health%20Science.pdf
https://northwestms.bcps.org/
https://goldenringms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_International%20Baccalaureate.pdf
https://middleriverms.bcps.org/
https://stemmersrunms.bcps.org/
https://windsormillms.bcps.org/
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ارتباطات جمعی
 Deer Park

به دانش آموزان در مورد استفاده از فن 
آوری های ارتباطی، از جمله پخش تلویزیونی 

و رادیویی، تولید ویدئو، انتشار دسکتاپ و 
طراحی وب، آموزش داده می شود.

کاوش هنرهای نمایشی
Loch Raven

فرصت های متنوعی برای دانش آموزان فراهم 
می شود که شامل سازهای کوبه ای فوالدی و 

تئاتر )شامل نمایش، حرکت و آهنگ( می شود.  
دانش آموزان برای اجراهای انفرادی و 

گروهی آماده می شوند و ملزم به اجرای 
برنامه برای مخاطبان مختلف هستند.

هنرهای نمایشی 
Sudbrook

دانش آموزان می توانند در رقص، موسیقی 
دستگاهی )باند یا تار(*، موسیقی آوازی یا 

هنرهای تئاتر شرکت کنند.  دانش آموزان برای 
اجراهای انفرادی و گروهی آماده می شوند 

و ملزم به اجرای برنامه برای مخاطبان مختلف 
هستند.  دانش آموزان می توانند با قبولی در 

امتحان نهایی هنرهای تئاتر، اعتبار فارغ التحصیلی 
هنرهای زیبای دبیرستان را کسب کنند.

*موسیقی دستگاهی )باند/زه( در سادبروک 
شامل مطالعه گیتار یا پیانو نمی شود. متقاضیان 
باید یک یا چند سال تجربه قبلی در نواختن ساز 

داشته باشند.

)STEM( علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی
 Deep Creek, Deer Park, Loch Raven,

Sudbrook و Southwest
 ،STEM با استفاده از برنامه درسی ابتکاری
دانش آموزان از طریق فعالیت های مبتنی بر 

مشکل در دنیای واقعی درگیر علوم، فناوری، 
مهندسی و ریاضیات می شوند.  پروژه های 

عملی مبتنی بر موقعیت های معتبر در مشاغل 
STEM به دانش آموزان کمک می کند تا عالیق 

خود را کشف کنند و مسیرهایی را برای آینده 
امیدوارکننده کشف کنند.

هنرهای تجسمی
Loch Raven و Sudbrook

دانش آموزان با توسعه مهارت های خود در 
طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، چاپ، رسانه 
های دیجیتال و سرامیک، جنبه های بسیاری از 

دنیای هنر را کشف می کنند.  محتوای برنامه 
ممکن است در هر مکان متفاوت باشد.

زبان های جهان
 Sudbrook و Deer Park

دانش آموزان ضمن یادگیری جنبه های فرهنگی 
زبان تحصیلی، مهارت های زبانی و روانی 

خود را افزایش می دهند.  Deer Park پارک 
گوزن اسپانیایی را ارائه می دهد.  سادبروک 

فرانسوی، ژاپنی و اسپانیایی را ارائه می دهد.

برنامه های مدرسه متوسطه فقط کالس 6 را می پذیرد

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mass%20Communications.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://deerparkms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts%20Exploration.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Performing%20Arts.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/STEM.pdf
https://deerparkms.bcps.org/
https://lochraventech.bcps.org/
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://southwestms.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/MS_Visual_Arts.pdf
https://lochraventech.bcps.org/
http://sudbrook
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/World_Languages.pdf
http://sudbrookms.ss3.sharpschool.com/
https://deerparkms.bcps.org/


دبیرستان نیو تاون
New Town Boulevard 4931

Owings Mills 21117
)443( 809-1614

حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 
 Catonsville، حضور در دبیرستان های

 Franklin، Lansdowne، Milford Mill،
 Woodlawn یا New Town، Randallstown

منطقه بندی شده اند، ارائه می شود.

Overlea دبیرستان
Kenwood Avenue 5401

Overlea 21206
)443( 809-5241

برای دانش آموزانی که برای حضور در 
 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های

 Kenwood، Overlea، Parkville، Patapsco،
Perry Hall و Sparrow Point منطقه بندی 

شده اند، وسایل حمل ونقل فراهم شده است. 

 Chesapeake دبیرستان
STEM آکادمی

Turkey Point Road 1801
Essex  21221

)443( 809-0100
برای دانش آموزانی که برای حضور در 

 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های
 Patapsco یا Kenwood، Overlea

منطقه بندی شده اند، حمل ونقل ارائه می شود.

Eastern دبیرستان فنی
Mace Avenue 1100

Essex  21221
)443( 809-0190

برای دانش آموزانی که برای حضور در 
 Perry Hall، Parkville، دبیرستان های

 Chesapeake یا Overlea، Kenwood
منطقه بندی شده اند، حمل ونقل ارائه می شود.

جورج واشنگتن مرکزکارور 
مرکز هنر و فناوری

York Road 938
Towson  21204
)443( 809-2793

حمل و نقل برای دانش آموزان از تمام 
مناطق مدارس دولتی شهرستان بالتیمور 

فراهم شده است.
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حمل و نقل مدرسه دوره ی دبیرستان

دبیرستان کنوود
Stemmers Run Road 501

Essex  21221
IB – (443( 809-6384

SSA – (443( 809-0318
حمل و نقل به آکادمی علوم ورزشی برای 

دانش آموزان از تمام مناطق مدارس دولتی 
شهرستان بالتیمور فراهم شده است.  حمل 

و نقل به برنامه IB برای دانش آموزانی که 
 Chesapeake، برای حضور در دبیرستان های

 Dundalk، Kenwood، Loch Raven،
 Overlea، Parkville، Patapsco، Perry

Hall و Sparrows Point منطقه بندی شده اند، 
ارائه می شود.

Lansdowne آکادمی دبیرستان
Hollins Ferry Road 3800

Lansdowne 21227
)443( 809-1415

حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 
 Catonsville، حضور در دبیرستان های

 Franklin، Lansdowne، Milford Mill،
 New Town، Owings Mills، Pikesville،
Randallstown و Woodlawn منطقه بندی 

شده اند، ارائه می شود. 

آکادمی میلفورد میل 
Washington Avenue 3800

Windsor Mill 21244
)443( 809-0660

حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 
 Catonsville، حضور در دبیرستان های

 Franklin، Lansdowne، Milford Mill،
 New Town، Owings Mills، Pikesville،
Randallstown و Woodlawn منطقه بندی 

شده اند، ارائه می شود.  

https://newtownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://www.google.com/maps/place/4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117/@39.4027482,-76.8146358,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!2s4931+New+Town+Blvd,+Owings+Mills,+MD+21117!3b1!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471!3m4!1s0x89c817efc52507db:0x65ccd10081b14358!8m2!3d39.4027441!4d-76.8124471
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://www.google.com/maps/place/5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206/@39.3498945,-76.5140682,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!2s5401+Kenwood+Ave,+Baltimore,+MD+21206!3b1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795!3m4!1s0x89c8062f07c4cfcd:0xebce1720481240c1!8m2!3d39.3498904!4d-76.5118795
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://www.google.com/maps/place/1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221/@39.2922236,-76.4214839,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!2s1801+Turkey+Point+Rd,+Essex,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291!3m4!1s0x89c7fdb0e59f2593:0xfd03760223946904!8m2!3d39.2924055!4d-76.4194291
https://easterntechhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://www.google.com/maps/place/1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221/@39.3249819,-76.4747653,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!2s1100+Mace+Ave,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766!3m4!1s0x89c8070b35787a91:0x91e6652ca994da67!8m2!3d39.3249778!4d-76.4725766
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://www.google.com/maps/place/838+York+Rd,+Towson,+MD+21204/@39.4073595,-76.6092633,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!2s838+York+Rd,+Towson,+MD+21204!3b1!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746!3m4!1s0x89c80fb284921b6b:0x49287107c3c7c8b8!8m2!3d39.4073554!4d-76.6070746
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://www.google.com/maps/place/501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221/@39.3246342,-76.4657149,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!2s501+Stemmers+Run+Rd,+Baltimore,+MD+21221!3b1!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262!3m4!1s0x89c8078ec20bd3db:0xeaa208b2f0d9665a!8m2!3d39.3246301!4d-76.4635262
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://www.google.com/maps/place/3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227/@39.2461011,-76.6550507,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!2s3800+Hollins+Ferry+Rd,+Lansdowne,+MD+21227!3b1!8m2!3d39.246097!4d-76.652862!3m4!1s0x89c81d25f8a4c01f:0xe7fbbd3275dd6ba9!8m2!3d39.246097!4d-76.652862
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982
https://www.google.com/maps/place/3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244/@39.3568516,-76.7521707,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!2s3800+Washington+Ave,+Baltimore,+MD+21244!3b1!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982!3m4!1s0x89c81990e48f0d6b:0xbdce2bf82749fd63!8m2!3d39.3568475!4d-76.749982


سلب مسئولیت حمل و نقل
مدارس دولتی شهرستان بالتیمور، برنامه های حمل و نقل به و از دبیرستان را برای دانش آموزانی که در منطقه حمل و نقل تعیین شده برنامه مگنت زندگی می کنند، فراهم می کند.  حمل و 
نقل از تعداد محدودی از نقاط حمل ونقل واقع در مکان های تعیین شده مدرسه ارائه می شود.  والدین مسئول تامین وسایل حمل و نقل برای دانش آموزان خود به مقصد و از محل تعیین 

شده خود هستند.

یادداشت:  نقاط حمل و نقل با توجه به مسافت و شرایط پیاده روی تحت دستورالعمل های مشابه با ایستگاه های اتوبوس معمولی قرار نمی گیرند.  ضمنًا نظارتی از سوی سیستم مدرسه 
در نقاط حمل و نقل انجام نمی شود.

حمل و نقل توسط مدارس دولتی شهرستان بالتیمور خارج از منطقه حمل و نقل تعیین شده برنامه مگنت ارائه نمی شود.
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دبیرستان پارک ویل و مرکز ریاضیات، علوم و 
علوم کامپیوتر

Putty Hill Avenue 2600
Parkville 21234

ext. 262  (443( 809-5257
برای دانش آموزانی که برای حضور در 

 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های
 Kenwood، Loch Raven، Overlea،
Parkville، Patapsco، Perry Hall و 
Sparrows Point منطقه بندی شده اند، 

حمل ونقل ارائه می شود. 

دبیرستان Patapsco و 
مرکز هنر

Wise Avenue 8100
Dundalk 21222
)443( 809-7127

برای دانش آموزانی که برای حضور در 
 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های

 Kenwood، Loch Raven، Overlea،
Parkville، Patapsco، Perry Hall و 
Sparrows Point منطقه بندی شده اند، 

حمل ونقل ارائه می شود. 

Randallstown دبیرستان
Offutt Road 4000

Randallstown 21133
)443( 809-0748

برای دانش آموزانی که برای حضور در 
دبیرستان های فرانکلین، میلفورد میل، 

اوینگ میلز، نیو تاون، راندال تاون یا وودالون 
منطقه بندی شده اند، حمل ونقل ارائه می شود.

 

Sollers Point دبیرستان فنی
Delvale Avenue 1901

Dundalk 21222
)443( 809-7075

دانش آموزان سولرز پوینت نیم روز در سولرز 
پوینت و نیم روز در مدرسه منطقه بندی شده شان 

شرکت می کنند.  برای دانش آموزانی که در 
 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های

 Sparrow یا Kenwood، Overlea، Patapsco
Point نیز شرکت خواهند کرد، حمل ونقل قبل، 

بعد و وسط روز ارائه می شود. 

Sparrows Point دبیرستان
North Point Road 7400
Sparrows Point 21219

)410( 507-0028
برای دانش آموزانی که برای حضور در 

 Chesapeake، Dundalk، دبیرستان های
 Kenwood، Overlea، Parkville، Patapsco،

Perry Hall و Sparrow Point منطقه بندی 
شده اند، وسایل حمل ونقل فراهم شده است.

Towson دبیرستان
Cedar Avenue 69

Towson 21286
)443( 809-3608

حمل و نقل برای دانش آموزان از تمام مناطق 
مدارس دولتی شهرستان بالتیمور فراهم شده 

است.  دانش آموزان اتوبوس را در مرکز هنر و 
فناوری جورج واشنگتن کارور جابجا می کنند.

دانشکده فناوری و علوم محیطی غربی
Kenwood Avenue 100

Catonsville 21228
)443( 809-0840

حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 
 Catonsville، حضور در دبیرستان های

 Franklin، Lansdowne، Milford Mill،
 New Town، Owings Mills، Pikesville،
Randallstown و Woodlawn منطقه بندی 

شده اند، ارائه می شود. 

Woodlawn دبیرستان
Woodlawn Drive 1801

Woodlawn 21207
)443( 809-1309

حمل و نقل برای دانش آموزانی که برای 
 Catonsville، حضور در دبیرستان های

 Franklin، Lansdowne، Milford Mill،
 New Town، Owings Mills، Pikesville،
Randallstown و Woodlawn منطقه بندی 

شده اند، ارائه می شود. 

حمل و نقل مدرسه دوره ی دبیرستان

https://parkvillehs.bcps.org/
https://parkvillehs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://www.google.com/maps/place/2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234/@39.3874774,-76.5404905,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!2s2600+Putty+Hill+Ave,+Parkville,+MD+21234!3b1!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985!3m4!1s0x89c808cf0c03e215:0x487838d5c6deac4e!8m2!3d39.3878888!4d-76.537985
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://www.google.com/maps/place/8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.2667757,-76.4916564,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!2s8100+Wise+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677!3m4!1s0x89c800ce405d574d:0x1d383b0afbaee3ec!8m2!3d39.2667716!4d-76.4894677
https://randallstownhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://www.google.com/maps/place/4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133/@39.3828809,-76.8007243,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!2s4000+Offutt+Rd,+Randallstown,+MD+21133!3b1!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356!3m4!1s0x89c818230d9dcb67:0x66b846eea4dbef27!8m2!3d39.3828768!4d-76.7985356
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://www.google.com/maps/place/1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222/@39.266731,-76.5186754,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!2s1901+Delvale+Ave,+Dundalk,+MD+21222!3b1!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867!3m4!1s0x89c801307acf9c57:0xae9749040573b70f!8m2!3d39.2667269!4d-76.5164867
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://www.google.com/maps/place/7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219/@39.2391003,-76.4431835,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!2s7400+North+Point+Rd,+Sparrows+Point,+MD+21219!3b1!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242!3m4!1s0x89c7fe3af27d7a1f:0xffb86797e9082ef6!8m2!3d39.2388774!4d-76.4411242
https://towsonhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://www.google.com/maps/place/69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286/@39.3904134,-76.6011687,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!2s69+Cedar+Ave,+Towson,+MD+21286!3b1!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501!3m4!1s0x89c80fa2282cf263:0xe59059d2dfe250d5!8m2!3d39.3903496!4d-76.5997501
https://westernhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://www.google.com/maps/place/100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228/@39.2702575,-76.7146912,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!2s100+Kenwood+Ave,+Catonsville,+MD+21228!3b1!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025!3m4!1s0x89c81c38468a2371:0x8254f71c424d89!8m2!3d39.2702534!4d-76.7125025
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452
https://www.google.com/maps/place/1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207/@39.3160029,-76.7357339,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!2s1801+Woodlawn+Dr,+Woodlawn,+MD+21207!3b1!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452!3m4!1s0x89c81be20a21e1af:0x6afb257aff5ad6c7!8m2!3d39.3159988!4d-76.7335452


سطوح ورودی برنامه دبیرستان
OverleaOverlea دبیرستان دبیرستان

علوم بهداشتی – 9-10 

 ParkvilleParkville دبیرستان دبیرستان
 ،PLTW ریاضیات، علوم و علوم کامپیوتر )علوم کامپیوتر، مهندسی

رسانه های تعاملی، شبکه های فناوری اطالعات و امنیت سایبری( – 9 
آکادمی معلم مریلند - 9

دبیرستان دبیرستان PatapscoPatapsco و مرکز هنر و مرکز هنر
بازیگری– 9-11 

رقص– 9-11 
طراحی و تولید– 9-11 

موسیقی ابزاری )زهی گروهی( - 9-11 
هنرهای ادبی– 9-11 

هنرهای تجسمی– 9-10 
موسیقی آوازی– 9-11 

 RandallstownRandallstown دبیرستان دبیرستان
آکادمی حرفه های بهداشت– 9 
ارتباطات چند رسانه ای– 9-10 

Sollers PointSollers Point دبیرستان فنی دبیرستان فنی
یادداشت:  اینها فقط برنامه های نیم روزه هستند.   دانش آموزان 

سولرز نیم روز در مدرسه منطقه ای خود و نیم روز در سولرز شرکت 
می کنند. 

آکادمی حرفه های بهداشت – 9-10 
فناوری خدمات خودرو - 9-10 

پخت و شیرینی - 9-10 
علوم زیست پزشکی– 9 

فناوری ساختمان و ساخت و ساز– 9-10 
زیبایی شناسی– 9-10 

هنر آشپزی - 9-10 
کامیون های دیزلی و سیستم های قدرت– 9-10 

IT-هوش مصنوعی – 9-10 
شبکه فناوری اطالعات و امنیت سایبری - 9-10 

  Sparrows PointSparrows Point دبیرستان دبیرستان
مطالعات محیطی – 9-10 

TowsonTowson دبیرستان دبیرستان
قانون و سیاست عمومی - 9 

دانشکده فناوری و علوم محیطی غربی دانشکده فناوری و علوم محیطی غربی 
آکادمی حرفه های بهداشت– 9 

فناوری خدمات خودرو - 9 
زیبایی شناسی– 9 

هنر آشپزی - 9 
علوم محیطی – 9 

فناوری زیست محیطی - 9 
ارتباطات گرافیکی/چاپی – 9 

فناوری اطالعات - هوش مصنوعی - 9
IT-شبکه - 9 

مشاغل ساخت و ساز مکانیکی / لوله کشی - 9 
آکادمی علوم ورزشی – 9 

WoodlawnWoodlawn دبیرستان دبیرستان
کالج اولیه - 9 

ریاضیات، علوم و مهندسی – 9-10 

ChesapeakeChesapeake دبیرستان دبیرستان
آکادمی هنر، چند رسانه ای و ارتباطات– 9 

آکادمی تجارت و فناوری اطالعات– 9 
آکادمی رهبری و علوم انسانی– 9 

آکادمی علوم، مهندسی و ریاضیات– 9 

EasternEastern دبیرستان فنی دبیرستان فنی
آکادمی حرفه های بهداشت– 9 

فناوری ساختمان و ساخت و ساز– 9-10 
هنر آشپزی - 9-10 

مشاغل مهندسی - 9 
IT-شبکه - 9 

تولید رسانه های تعاملی – 9 
قانون و سیاست عمومی - 9-10 

آکادمی معلم مریلند - 9 

G.WG.W. مرکز کارور). مرکز کارور)CarverCarver) برای هنر و فناوری) برای هنر و فناوری
بازیگری– 9-11 

مشاغل نجاری– 9-10 
زیبایی شناسی– 9 

هنر آشپزی - 9 
رقص– 9-11 

طراحی و تولید– 9-11 
موسیقی دستگاهی دیجیتال– 9-11 

فناوری اطالعات و تولید رسانه های تعاملی9- 
هنرهای ادبی– 9-11 

هنرهای تجسمی– 9-11 
موسیقی آوازی– 9-11 

دبیرستان کنووددبیرستان کنوود
  DP- 9-10 دیپلم بین المللیمدرک بین المللی

آکادمی علوم ورزشی– 9-10 

LansdowneLansdowne دبیرستان دبیرستان
موسیقی ابزاری )آکادمی هنر و ارتباطات 

موسیقی، ارتباطات جمعی، تئاتر، هنرهای تجسمی، 
موسیقی آوازی(– 9-10 

آکادمی سالمت و خدمات انسانی9-10 
آکادمی علوم9-10 

آکادمی میلفورد میل آکادمی میلفورد میل 
بازیگری– 9-10 

فناوری خدمات خودرو - 9-10 
فناوری ساختمان و ساخت و ساز– 9-10

زیبایی شناسی– 9-10 
رقص– 9-10 

طراحی و تولید– 9-10 
موسیقی ابزاری )زهی گروهی( - 9-10

هنرهای ادبی– 9-10 
هنرهای تجسمی– 9-10

موسیقی آوازی– 9-10

دبیرستان نیو تاوندبیرستان نیو تاون
دیپلم بین المللی - 9-10
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https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://randallstownhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://towsonhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://newtownhs.bcps.org/


شغلی و فنی 
تکمیل کننده آموزش 

)CTE( برنامه ها
برنامه های تکمیل کننده CTE هم 

آمادگی مهارت های شغلی مرتبط و 
هم مهارت های تحصیلی دقیق را به 

دانش آموزان ارائه می دهد.

یک برنامه تکمیل کننده، رشته ای از 
دروس در یک مسیر شغلی خاص 
است که حداقل سه تا چهار واحد 
را در یک برنامه CTE )نه دروس 

انتخابی فردی( ارائه می دهد.  تمام 
برنامه های تکمیل کننده توسط 

وزارت آموزش و پرورش ایالت مریلند 
)MSDE( تایید شده است و تکمیل 
واحد های مورد نیاز برنامه تکمیل 

کننده CTE، مقررات فارغ التحصیلی 
MSDE در سطح دبیرستان را 

برآورده می کند.

دانش آموزانی که با موفقیت برنامه 
CTE را در اکثر مسیرهای شغلی 

تکمیل می کنند، واجد شرایط دریافت 
اعتبار جامعه دانشگاهی بیان شده 

 CTE هستند.  )برخی از برنامه های
تا 21 واحد دانشگاهی بیان شده 

]رایگان[ ارائه می دهند!(

دانش آموزانی که مایل به دنبال کردن 
یک برنامه تکمیل کننده حرفه ای 

CTE هستند، ممکن است مسیرهای 
شغلی خود را در دبیرستان های جامع 

خود دنبال کنند یا ممکن است برای 
یکی از برنامه های حرفه ای مگنت و 

فنی ارائه شده توسط مدارس دولتی 
شهرستان بالتیمور درخواست دهند.  

برای کسب اطالعات در مورد برنامه 
های CTE در مدارس جامع، لطفًا با 
دفتر آموزش شغلی و فنی به شماره 

-8921 -809 )443( تماس بگیرید 
tinyurl.com/(  یا از وب سایت آنها

CTEducation( دیدن کنید.

برنامه های دبیرستان
فرهنگستان هنر و ارتباطات

Lansdowne
- ارائه مسیرهای تخصصی در:

هنرهای تجسمی - به دانش آموزان اجازه می 
دهد تا مهارت های خود را در هنر استودیویی، 

عکاسی، طراحی سه بعدی و چند رسانه ای 
توسعه دهند.  دانش آموزان ممکن است از 

طریق دوره های سطح پیشرفته و مطالعات 
مستقل روی یک یا چند نوع از این هنرها تمرکز 

کنند. هنر استودیو شامل مطالعه تاریخ هنر، 
طراحی، نقاشی و چاپ است. عکاسی شامل 

رویکردهای تاریکخانه و دیجیتال و همچنین 
تاریخچه و کاربردهای حرفه ای عکاسی است.  

طراحی سه بعدی شامل مجسمه های سرامیکی 
و کاوش در محیط های جایگزین از طریق 

مطالعات مستقل است.
ارتباطات جمعی - فرصت هایی را برای دانش 

آموزان فراهم می کند تا مهارت های خود را 
در پخش تلویزیونی، چند رسانه ای و/یا روزنامه 

نگاری به دست آورند و توسعه دهند.  دانش 
آموزان ممکن است برای کسب مهارت در 

طراحی گرافیک، رندر دیجیتال، انیمیشن، طراحی 
وب و نشر رومیزی، دوره هایی را بگذرانند. کار 

در یک مجموعه تلویزیونی در محل؛ و تجربه 
کالس درس را در کاربردهای عملی در روزنامه 

نگاری و روزنامه نگاری عکس به کار ببرید.
هنرهای تئاتر - به دانش آموزان اجازه می دهد 

در محیط های مختلف اجرا کار کنند، استعدادهای 
خود را به نمایش بگذارند و در پشت صحنه با 

صدا، نور، طراحی صحنه و لباس و ساخت و ساز 
و مدیریت تئاتر کار کنند. 

موسیقی آوازی - یک گروه متمرکز و قوی 
ازآوازخوانان و همچنین اجرای انفرادی در اپرا و 
تئاتر موزیکال را برای دانش آموزان فراهم می 
کند.  دانش آموزان اصول و تکنیک آواز، بینایی 

خوانی، تئاتر اپرا/موسیقی، بازیگری، حرکت، 
تاریخ و نقد را مطالعه می کنند و همچنین ممکن 

است با فناوری موسیقی، ضبط و مهندسی کار 
کنند.

موسیقی ابزاری - به دانش آموزان اجازه می دهد 
تا استعدادها و مهارت های فردی را در اجرای 
گروه، بینایی خوانی و تئوری موسیقی توسعه 

دهند.  دانش آموزان برای اجرا و اجرای انفرادی 
در تنظیمات پیشرفته آماده می شوند و در 

معرض فناوری آهنگسازی و ضبط قرار می 
گیرند.

رقص - به آموزش زیبایی شناسی، ترکیب رقص، 
تاریخچه رقص، رپرتوار، رقص، بیان خالق، 

تولید، اجرا، انتقاد و ارتباط بین رقص و زندگی 
سالم می پردازد.  رقص باله، جاز، مدرن و 

رقص دانشجویی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

آکادمی هنر، چند رسانه ای و ارتباطات
 Chesapeake

- ارائه مسیرهای تخصصی در:

هنرهای زیبا - فرصت هایی را برای دانش 
آموزان فراهم می کند تا آثار دو بعدی و سه 

بعدی را از طریق انواع رسانه های سنتی، غیر 
سنتی و دیجیتال توسعه دهند.  دوره هایی مانند 
عکاسی، خاک رس و استودیو AP برای توسعه 

تفکر طراحی، صدای شخصی و تکنیک های 
رسانه طراحی شده اند.

تولید رسانه های تعاملی *‡ - تجربیاتی را در 
زمینه توسعه وب سایت، فناوری اینترنت، گرافیک 
کامپیوتری، تولید رسانه های دیجیتال و سرگرمی 
و مدیریت پروژه به دانش آموزان ارائه می دهد.  

دانش آموزان مهارت های خود را در تصاویر/
تصاویر ویدیویی، انیمیشن، ویرایش غیرخطی 
ویدئو، طراحی صفحه وب، توسعه بازی های 

اولیه و توسعه برنامه های موبایل/دستی توسعه 
می دهند.  دانش آموزان یک نمونه کار حرفه ای 
را تکمیل می کنند که می توان از آن برای ادامه 

برنامه های آموزش پیشرفته واستخدام استفاده 
کرد. دانشجویان همچنین ممکن است گواهینامه 

صنعت در Adobe® Creative Suite® و 
طراحی وب کسب کنند.

روزنامه نگاری/ارتباطات – به دانشجویان پایه ای 
قوی در روزنامه نگاری و سخنرانی عمومی، 

فرصت هایی برای مطالعه عمیق پخش روزنامه 
نگاری، نگارش فنی، پخش و ویرایش رسانه ها، 

تبلیغات، تجزیه و تحلیل فیلم، روابط عمومی و 
انتشارات رومیزی ارائه می دهد.
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https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/career_and_technical_education
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Communication.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Arts_Multimedia_Communications.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


آکادمی حرفه های بهداشت *‡
 Eastern, Overlea, Randallstown,

Sollers Point, &  Western
- آموزش مبتنی بر پروژه و مسئله، تجربیات 
بالینی و کارآموزی و آموزش های کالسی و 

آزمایشگاهی مرتبط با حوزه مراقبت های 
بهداشتی را به دانشجویان ارائه می دهد.  دانش 
آموزان از طریق دو دوره پایه با دانش و مهارت 

های مراقبت های بهداشتی آشنا می شوند:  
مبانی پزشکی و علوم بهداشتی و ساختار و 

کارکردهای بدن انسان.  سپس دانش آموزان 
می توانند از میان چندین ترکیب درسی انتخاب 
کنند تا تسلسل چهار دوره ای را کامل کنند .  

دانش آموزان ممکن است در یک دوره تجربه 
بالینی تحت نظارت شرکت کنند، فرصت طراحی 

و شرکت در دوره کارآموزی و/یا ثبت نام در 
یک دوره پیش نیاز در کالج محلی را داشته 

باشند.  بسته به موقعیت مکانی، دانشجویان 
ممکن است این فرصت را داشته باشند که 

آنچه را که می آموزند در موقعیت های مراقبت 
های بهداشتی واقعی در یک دوره تخصصی 
پزشکی، مانند دستیار پزشکی بالینی معتبر، 

دستیار پرستار خبره، تکنسین داروسازی، دستیار 
دندانپزشکی، یا توانبخشی فیزیکی، اعمال کنند. 
پس از گذراندن امتحانات، مجوز مدرک ایالتی و/
یا ملی به رسمیت شناخته شده را کسب کنید.  

پیشنهادات دوره، فرصت های کارآموزی و واحد 
بیان شده کالج ممکن است در مکان های 

برنامه متفاوت باشد.  برای دسترسی به برنامه 
های AHP در Overlea، دانش آموزان باید 

برای برنامه علوم بهداشتی Overlea درخواست 
دهند.
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آکادمی تجارت و فناوری اطالعات *
 Chesapeake

- ارائه مسیرهای تخصصی در:

مدیریت کسب و کار  ‡ – فرصت هایی را برای 
دانش آموزان فراهم می کند تا فعالیت های 

مربوط به سازماندهی یک کسب و کار را 
مدیریت و نظارت کنند.  دانش آموزان یک طرح 
کسب و کار را توسعه و اجرا می کنند و یاد می 

گیرند که مدیریت موثر و کارآمد عملیات تجاری را 
ارائه دهند. 

بازاریابی ‡ – فرصت هایی را برای دانش 
آموزان فراهم می کند تا فعالیت های تجاری 
مرتبط با فروش، خدمات پشتیبانی مشتری و 

روابط عمومی را استراتژی کنند.  دانش آموزان 
بازارهای مشتری را تجزیه و تحلیل می کنند، 
ترکیب محصول، قیمت گذاری، تبلیغ، توزیع را 

تعیین می کنند و استراتژی های روابط عمومی 
را می آموزند. 

فناوری اطالعات – علوم کامپیوتر ‡ 
- به دانش آموزان اجازه می دهد تا راه حل 

های نرم افزاری را طراحی، توسعه و آزمایش 
کنند و تخصص خود را در مدیریت پروژه و زبان 

های برنامه نویسی و همچنین علوم کامپیوتر 
مقدماتی توسعه دهند. 

آکادمی سالمت و خدمات انسانی
 Lansdowne

- ارائه مسیرهای تخصصی در:

ارتش JROTC - به جوانان انگیزه می دهد تا 
شهروندان بهتری باشند.  این برنامه یک برنامه 

استخدام ارتش نیست.  دانش آموزان با پیشرفت 
در برنامه درسی و توسعه مشارکت با جامعه و 

مؤسسات آموزشی، در چشم انداز شهروندی، 
شخصیت و رهبری با کیفیت سهیم هستند.

مشاغل نجاری یا مشاغل برق *‡
 - آموزش و تجربیات مربوط به کاربردهای 

مسکونی و تجاری را ارائه می دهد.  دانش 
آموزان ممکن است در برنامه های سایه کار، 
کارآموزی و برنامه های مدرسه -به- محل کار 

شرکت کنند.  دانش آموزانی که با موفقیت برنامه 
را تکمیل می کنند، واجد شرایط قرار گرفتن در 
برنامه کارآموزی سازندگان و پیمانکاران وابسته 

)ABC( هستند. 

تغذیه و علوم غذایی ‡ 
- دانشجویان را برای مشاغل و تحصیالت تکمیلی 

در زمینه های رژیم غذایی، علوم غذایی و 
تغذیه، و خدمات غذایی در محیط های تجاری 

و/یا سازمانی آماده می کند.  دانش آموزان 
مشاغل مربوط به تهیه و سرویس غذا و برنامه 

ریزی رژیم های غذایی سالم را کشف می کنند.  
اصول علمی برای مطالعه انتخاب، تولید، آماده 

سازی و فرآوری غذا به کار می رود.  فناوری 
کامپیوتر و برنامه های کاربردی جزء حیاتی این 

برنامه هستند.
* این برنامه همچنین به عنوان یک برنامه مرتبط 

با شغل IB در New Town High در دسترس 
است.

آکادمی معلم مریلند* ‡ -- -دانش آموزان را 
برای مشاغل مختلف در حرفه آموزش آماده 

می کند. این برنامه شامل چهار واحد دبیرستان 
است که بر تدریس به عنوان یک حرفه، رشد و 
توسعه انسانی، تئوری یادگیری و برنامه درسی 

و آموزش تمرکز دارد.  در سال آخر، دانش 
آموزانی که مهارت خود را نشان می دهند، این 
فرصت را دارند که در دوره های کارآموزی در 
مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان شرکت 

کنند.  دانش آموزانی که با تدریس در ایالت مریلند 
موافقت می کنند، ممکن است واجد شرایط 

بورسیه Hope باشند که به دانشجویان کالج ارائه 
می شود. 

* واحد های بیان شده کالج ممکن است از کالج 
اجتماعی شهرستان بالتیمور به دست آید.

‡ دانشجویان ممکن است بسته به محل تحصیل، 
حداقل 3 یا 4 واحد MSDE تحصیالت شغلی و 

فنی )CTE) برای فارغ التحصیلی کسب کنند.

□ واحدهای رونوشت شده ممکن است از 
دانشگاه استیونسون، کالج اجتماعی شهرستان 

بالتیمور و دانشگاه های مختلف خارج از ایالت به 
دست آید.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Professions.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://randallstownhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Business_Information_Technology.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Health_Human_Services.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
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آکادمی رهبری و علوم انسانی 
 Chesapeake

- ارائه مسیرهای تخصصی در:

امنیت داخلی-عدالت کیفری *‡ – دانش آموزان را 
برای استفاده از اطالعات فنی و دانش گسترده 
در زمینه رو به رشد عدالت کیفری برای موقعیت 

های ابتدایی و ادامه تحصیل آماده می کند.  
دانش آموزان مهارت های خاصی را در ارتباطات، 

روابط انسانی، حقوق جزا و جرم شناسی توسعه 
می دهند. 

آکادمی علوم
 Lansdowne

- ارائه مسیرهای تخصصی در:

 (Project Lead The Way (PLTW
علوم زیست پزشکی ‡ □  

- از طریق مقدمه ای بر فیزیولوژی، ژنتیک، 
میکروبیولوژی و بهداشت عمومی تمرکز شدیدی 

بر مفاهیم پزشکی انسانی و نوآوری های زیست 
 PLTW پزشکی ارائه می دهد.  دوره های

به گونه ای طراحی شده اند که دانش آموزان 
مهارت های کار گروهی و ارتباطی قوی کسب 

می کنند.  دانش آموزان با بررسی شرایط مختلف 
سالمت و بیماری های عفونی، بررسی تعامالت 

سیستم های بدن انسان و کشف چگونگی 
پیشگیری و مبارزه با عفونت، مهارت های 

سازمانی، تفکر انتقادی و حل مسئله را توسعه 
می دهند.  دانشجویان در این برنامه ممکن 

است در یک دوره کارآموزی، تجربه بالینی شرکت 
کنند یا تحقیقات مستقلی در زمینه علوم زیست 

پزشکی انجام دهند.
* این برنامه همچنین به عنوان یک برنامه مرتبط 

با شغل IB در New Town High در دسترس 
است.

آکادمی علوم، مهندسی 
و ریاضیات

 Chesapeake
- ارائه مسیرهای تخصصی در:

Project Lead The Way مهندسی/علوم هوا 
فضا *‡ – فرصتی را برای دانش آموزان فراهم 

می کند تا مهارت های فکری خود را در حین 
طراحی و ساخت راه حل هایی برای مشکالت 

مهندسی معتبر توسعه دهند.  دانش آموزان 
با استفاده از نرم افزار کامپیوتر ای استاندارد 

صنعتی، مدل های راه حل های پروژه و مدارهای 
دیجیتال را تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید 

می کنند.  دانش آموزان مفاهیم علمی و مهندسی 
را برای طراحی مواد و فرآیندهایی به کار 

می گیرند که مستقیمًا سیستم ها را در محیط های 
مختلف اندازه گیری، تعمیر، بهبود و گسترش 

می دهند.  )تکمیل موفقیت آمیز مضمون درسی 
جبر کالس I 8 به شدت برای مسیر مهندسی 

توصیه می شود.( 

علوم محیطی - فرصت هایی را برای دانش 
آموزان فراهم می کند تا اصول علمی، مفاهیم و 
روش های مورد نیاز را برای درک روابط متقابل 
دنیای طبیعی، شناسایی مشکالت زیست محیطی 
طبیعی و انسانی، تجزیه و تحلیل خطرات نسبی 
مرتبط با این مشکالت، و بررسی راه حل های 

جایگزین برای حل و / یا جلوگیری از آنها بررسی 
کنند. .

ریاضیات - فرصت هایی را برای دانش آموزان 
فراهم می کند تا با یادگیری ریاضیات از طریق 

استفاده از فناوری و کشف مشاغل در این 
زمینه، درک کاملی از ارتباطات بین جبر و حساب 

دیفرانسیل و انتگرال ایجاد کنند.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Leadership_Humanities.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Information_Technology.pdf
https://lansdownehs.bcps.org/
https://lansdownehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://chesapeakehs.bcps.org/


* واحد های بیان شده کالج ممکن 
است از کالج اجتماعی شهرستان 

بالتیمور به دست آید.

‡ دانشجویان ممکن است بسته به 
محل تحصیل، حداقل 3 یا 4 واحد 

MSDE تحصیالت شغلی و فنی 
)CTE) برای فارغ التحصیلی کسب 

کنند.

□ واحدهای رونوشت شده ممکن 
است از دانشگاه استیونسون، کالج 

اجتماعی شهرستان بالتیمور و 
دانشگاه های مختلف خارج از ایالت 

به دست آید.

بازیگری
 Patapscoو Carver Center, Milford Mill
- به دانش آموزان اجازه می دهد تا در موقعیت 

های مختلف اجرا، از جمله تئاترهای سنتی و 
جعبه سیاه کار کنند.  هنرمندان مهمان تجارب 

دانش آموزان را افزایش می دهند و امکان 
رشد استعدادهای فردی در تئاتر، کمدی و تئاتر 

موزیکال را فراهم می کنند.  اجراهای متعدد 
در طول سال به دانش آموزان اجازه می دهد 
تا استعدادهای خود را به مخاطبان گسترده ای 
نشان دهند.  تجربه قبلی، هرچند نه در سطح 

کارشناسی، از متقاضیان انتظار می رود. محتوای 
برنامه و منابع موجود ممکن است در هر مکان 

متفاوت باشد.
 

فناوری خدمات خودرو*‡
Western و ,Milford Mill, Sollers Point
- دانش آموزان را با سرویس و تعمیر خودرو 

آشنا می کند. دانش آموزان خدمات مهارتی 
منتخبی را که در الزامات بنیاد آموزش تکنسین 
ملی خودرو )NATEF( مشخص شده است، 

با استفاده از ابزارها و تجهیزات تخصصی 
در خودروهای مدل آخر انجام می دهند.  

دانش آموزان مهارت های تایید شده در خدمات 
عالی خودرو )ASE( را از طریق آموزش 

محتوای کامپیوتر ای، نمایش های فروشگاهی، 
آزمایش های تشخیصی و فعالیت های عملی 
انجام شده در وسایل نقلیه فروشگاهی یاد 

می گیرند.

Project Lead The Way (PLTW) علوم 
زیست پزشکی ‡ □

Sollers Point
از طریق مقدمه ای بر فیزیولوژی، ژنتیک، 
میکروبیولوژی و بهداشت عمومی، تمرکز 

شدیدی بر مفاهیم پزشکی انسانی و نوآوری 
های زیست پزشکی ارائه می دهد.  دوره های 

PLTW به گونه ای طراحی شده اند که 
دانش آموزان مهارت های کار گروهی و ارتباطی 

قوی کسب می کنند.  دانش آموزان با بررسی 
شرایط مختلف سالمت و بیماری های عفونی، 

بررسی تعامالت سیستم های بدن انسان و 
کشف چگونگی پیشگیری و مبارزه با عفونت، 

مهارت های سازمانی، تفکر انتقادی و حل 
مسئله را توسعه می دهند.  دانشجویان در 

این برنامه ممکن است در یک دوره کارآموزی، 
تجربه بالینی شرکت کنند یا تحقیقات مستقلی در 

زمینه علوم زیست پزشکی انجام دهند.
* این برنامه همچنین به عنوان یک برنامه 

مرتبط با شغل IB در New Town High در 
دسترس است.

فناوری ساختمان و ساخت و ساز*‡
Sollers Pointو ,Eastern, Milford Mill

- دانش و اصول سیستم های نجاری، لوله 
کشی، برق و تهویه مطبوع را به دانشجویان 

ارائه می دهد.  این برنامه ساخت و ساز ترکیبی 
شامل ساخت واحدهای مدوالر، با درجه باالیی 

از تکمیل عناصر داخلی است و جنبه ساخت 
و ساز صنعت ساخت و ساز تولیدی را ارائه 

می دهد.  واحدهای برنامه درسی اضافی، که 
مدیریت پروژه و نظارت پروژه را پوشش می 
دهد، همانطور که به تمام زمینه های تجارت 

ساخت و ساز مربوط می شود، به عنوان منابع 
تکمیلی ارائه می شود.  دانش آموزانی که این 
برنامه را با موفقیت به پایان می رسانند، واجد 

شرایط صدور گواهینامه از طریق ارزیابی و 
گواهینامه ملی صنایع دستی )NCCER( و اداره 

ایمنی و بهداشت شغلی )OSHA( هستند.

مشاغل نجاری*‡
 Carver Center

- اطالعات و تجربیات مربوط به ساخت و 
سازهای مسکونی و تجاری را در اختیار 

دانشجویان قرار می دهد. همچنین به 
دانش آموزان مهارت های منحصربه  فرد مرتبط 

با ساخت صحنه، راه اندازی تئاتر و ساخت 
پروژه مربوط به هنرهای نمایشی آموزش 

داده می شود. دانش آموزانی که این برنامه را 
با موفقیت کامل می کنند، واجد شرایط تقرر 

پیش ازپیش در برنامه کارآموزی سازندگان و 
پیمانکاران وابسته )ABC( هستند. آنها همچنین 
ممکن است واجد شرایط تقرر پیش ازپیش و/یا 
فرصت های آزمایشی از طریق سایر برنامه های 

کارآموزی اتحادیه یا غیر اتحادیه و ارزیابی و 
گواهی ملی صنایع دستی )NCCER( باشند. 
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برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Acting.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Automotive_Service_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Biomedical_Sciences.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Building_Construction_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://easterntechhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Carpentry_Careers.pdf
https://carverhs.bcps.org/
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زیبایی شناسی‡
 Carver Center, Milford Mill, Sollers

Westernو Point
- اطالعات و مهارت های الزم برای انجام 

خدمات روی مو، پوست و ناخن و همچنین 
مهارت های توسعه حرفه ای، ارتباطات و 

بازاریابی را در اختیار دانش آموزان قرار می 
دهد.  1500 ساعت دوره ی آموزشی مورد نیاز، 
دانش آموز را واجد شرایط شرکت در امتحانات 

مجوز آرایشی و بهداشتی ایالت مریلند می 
کند.  شرکت در آزمون دولتی یک شرط فارغ 

التحصیلی است تا یک تکمیل کننده برنامه زیبایی 
شد.

هنر آشپزی *‡ 
هنر آشپزی

 ,Carver Center, Eastern, Sollers Point
 Western و

- با استفاده از برنامه ProStart که توسط بنیاد 
آموزش انجمن ملی رستوران ها ایجاد شده 

است، به دانش آموزان آموزش هایی در زمینه 
تولید مواد غذایی و نانوایی، تغذیه، آموزش 

مدیریت، مهارت های خدماتی، روابط انسانی 
و توسعه منو ارائه می دهد. دانش آموزانی که 

دوره بهداشت را با موفقیت پشت سر بگذارند 
واجد شرایط شرکت در آزمون ServSafe برای 

صدور گواهینامه ملی خواهند بود.

شیرینی پزی 
Sollers Point

- با استفاده از دستورالعمل های فدراسیون 
آشپزی آمریکا )ACF( به دانش آموزان آموزش 

هایی را در زمینه تولید نانوایی پیشرفته نان و 
دسر، مواد غذایی اولیه و تولید نانوایی، مهارت 
های خدماتی و روابط انسانی ارائه می دهد. 
دانش آموزانی که دوره بهداشت را با موفقیت 

پشت سر بگذارند واجد شرایط شرکت در آزمون 
ServSafe برای صدور گواهینامه ملی خواهند 

بود.

 Dance
 Patapscoو Carver Center, Milford Mill

- بر آموزش دقیق رقص باله و تکنیک های 
مدرن و همچنین جاز، تپ و تئاتر موزیکال تأکید 

دارد.  دانش آموزان مهارت های خود را از طریق 
تجربیات در آموزش زیبایی شناختی، ترکیب 

رقص، البانوتاسیون، رپرتوار، رقص، بیان خالق، 
تولید، اجرا، انتقاد و ارتباط بین رقص و زندگی 

سالم توسعه می دهند. تجربه قبلی، هرچند نه در 
سطح کارشناسی، از متقاضیان انتظار می رود. 

محتوای برنامه و منابع موجود ممکن است در 
هر مکان متفاوت باشد.

طراحی و تولید 
 Patapsco و Carver Center, Milford Mill

- فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم 
می کند تا فعاالنه در کارهای تولید صحنه زنده 
با صدا، نور، طراحی صحنه و ساخت، طراحی 

لباس و مدیریت تئاتر/ صحنه شرکت کنند. 
تجربه قبلی، هرچند نه در سطح کارشناسی، 

از متقاضیان انتظار می رود. )محتوای برنامه و 
منابع موجود ممکن است در هر مکان متفاوت 

باشد.(

کامیون های دیزلی و سیستم های قدرت *‡
Sollers Point

- دانش آموزان را برای تعمیر تجهیزات سنگین 
دیزلی، خودروها، کامیون های سبک و قایق 

ها آماده می کند.  دانش آموزان می آموزند که 
نقص ها را تشخیص دهند و موتورها و ترمزها 

و همچنین سیستم های هیدرولیک، الکتریکی، 
الکترونیکی، فرمان و انتقال نیرو را تعمیر کنند.  

از دانش آموزان انتظار می رود که در هر آزمون 
گواهینامه ASE در هر سطح از برنامه شرکت 

کنند.  دانش آموزان می توانند گواهینامه های 
موتورهای دیزل، سیستم تعلیق و فرمان، ترمز، 
سیستم های الکتریکی/الکترونیکی و موتورهای 

دیزلی نگهداری پیشگیرانه را کسب کنند.

موسیقی ابزاری دیجیتال
Carver Center

- دانش آموزان را برای طیف گسترده ای از 
فعالیت های حرفه ای در دنیای موسیقی آماده 

می کند.  هنرجویان از نوازندگی خود برای 
تقویت و تکمیل درک خود از تئوری موسیقی، 

ادبیات موسیقی و تولید موسیقی به منظور 
آهنگسازی، اجرا و تولید موسیقی خود و دیگران 

استفاده می کنند.  دانش آموزان فن آوری های 
آنالوگ و دیجیتال را بررسی می کنند تا آن 
فناوری ها را در ضبط، آهنگ سازی و اجرا 

به عنوان یک نوازنده فردی و در گروه ها به کار 
ببرند.

 

ماه ملی مدارس مگنت - فوریه 2022
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دانش آموزی مدارس مگنت آمریکا
Marilyn P., کالس 9
آکادمی میلفورد میل

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Cosmetology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Culinary_Arts_Baking_Pastry.pdf
https://carverhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Dance.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Design_Production.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
http://Carver Center
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Diesel_Truck_Power_Systems.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Digital_Instrumental_Music.pdf
https://carverhs.bcps.org/


مطالعات /علوم محیطی
 Western و Sparrows Point

- فرصت هایی را برای دانش آموزان علم 
محور و با انگیزه محیطی ارائه می دهد تا 

در موقعیت های معتبر به عنوان دانشمندان 
واقعی محیط زیست شرکت کنند.  دانش آموزان 

مطالعه میدانی، بحث و عمل در مورد مسائل 
زیست محیطی را تجربه می کنند، در مورد 

محیط زیست از منظر تاریخ، قانون و سیاست 
عمومی یاد می گیرند و تالش می کنند تا تعادل 

بین محیط زیست، سیاست، اقتصاد و فرهنگ 
را درک کنند.  دانش آموزان می توانند دوره های 
تیزهوشان و استعدادهای درخشان، تقرر پیشا 

پیش، و کار دوره ی بیان شده مربوط به کالج را 
دنبال کنند.  فرصت های تحقیق و کارآموزی نیز 

ممکن است در دسترس باشد.

فناوری زیست محیطی*‡
Western

- بر تجربیات عملی و کار میدانی تأکید می کند 
که در آن دانش آموزان به عنوان متخصصان 
محیط زیست، تکمیل پروژه ها و حل مسائل 

در طراحی، برنامه ریزی، نظارت و حفاظت از 
محیط زیست عمل می کنند. فناوری محیطی 
یک رشته شغلی است که از اصول ریاضی، 

علوم، فناوری، مهندسی، ارتباطات، اقتصاد و 
قانون برای تضمین پایداری و همچنین سالمت 
و ایمنی انسان استفاده می کند. دانش آموزان 

با مربیان همکاری می کنند تا در پروژه های 
مختلف مانند ساخت و نظارت بر سیستم پرورش 

آبزی پروری، احیای تاالب و محوطه سازی 
شرکت کنند و ایجاد کنند. دانش آموزان انواع 

مهارت های کامپیوتری مورد استفاده مهندسین 
محیط زیست، برنامه ریزان و مدیران منابع، از 

 )GIS( جمله سیستم های اطالعات جغرافیایی
را کسب می کنند.  تکنولوژی محیطی هم در 

کاردوره ی حرفه محور و هم کاردوره ی بیان 
شده برای کالج های دو و چهار ساله در علوم و 

فناوری محیط زیست ارائه می دهد.
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کالج اولیه *
Woodlawn

- برنامه ای را برای دانش آموزان فراهم می کند 
که دبیرستان و کالج را در یک محیط آموزشی 
حمایتی و در عین حال سخت ترکیب می کند.  
از طریق مشارکت با کالج اجتماعی شهرستان 
بالتیمور، دانش آموزان این فرصت را خواهند 
داشت که به طور همزمان دیپلم دبیرستان و 

مدرک کاردانی هنر یا حداکثر 60 واحد را برای 
مدرک لیسانس کسب کنند.  دانش آموزان از 

طریق کار درسی که در محوطه ی دبیرستان و/یا 
در محوطه ی کالج محلی تکمیل شده اند، امتیاز 

کسب می کنند.  واحدهای کالج رایگان است.

مشاغل مهندسی *‡
Eastern

- به دانشجویان عالقه مند به رشته های مختلف 
تحقیقاتی یا ریاضیات کاربردی، علوم، طراحی 

به کمک کامپیوتر، برنامه نویسی کامپیوتر و 
مهندسی، یک برنامه چهار ساله چالش برانگیز از 
موضوعات مورد نیاز و انتخابی را ارائه می دهد 
که با عالیق آنها مطابقت دارد و آنها را برای یک 

برنامه ی مهندسی کالج یا دانشگاه آماده می 
کند. این برنامه ها برای دانش آموزان با انگیزه 

باال طراحی شده اند و کار دوره های غنی و 
تسریع شده و همچنین امکان کار با متخصصان 

در زمینه های مختلف مهندسی را ارائه می دهند. 

ارتباطات گرافیکی/چاپی*‡
 Western

- مهارت های اساسی محل کار، فنی و بین 
فردی الزم برای ورود و موفقیت در مشاغل 
مختلف مرتبط با صنعت ارتباطات گرافیکی 
/ چاپی را با استفاده از تجهیزات مختلف و 

نرم افزارهای پیشرفته به دانش آموزان ارائه 
می دهد.  همکاری با انجمن چاپ و گرافیک 

اقیانوس اطلس میانه و کالج اجتماعی شهرستان 
بالتیمور این فرصت را برای دانش آموزان فراهم 
می کند تا آموزش های حین کار را دریافت کنند 

و گواهینامه چاپ ملی را دریافت کنند. 

علوم بهداشتی*‡
 Overlea

 Overlea High به همه دانش آموزان در -
فرصتی می دهد تا در درس ها و فعالیت های 
مرتبط با سالمتی، از جمله واحدهای مطالعه 

در مورد بدن سالم، ذهن سالم، و روابط سالم 
شرکت کنند. نمایشگاه های سالمت جامعه 

دوساالنه؛ سفرهای میدانی به محیط های علمی 
/ بهداشتی محلی؛ کمک های اولیه اختیاری، 
CPR و آموزش توقف خونریزی؛ و تجربیات 

دانشگاهی متنوع که شامل تعدادی از مسیرهای 
آموزشی شغلی و فنی، مانند مدیریت غذا و 

نوشیدنی )ProStart(، مدیریت بازرگانی، امنیت 
داخلی و آمادگی در شرایط اضطراری، فناوری 
اطالعات: علوم کامپیوتر و آکادمی حرفه های 

بهداشت: توانبخشی بدنی و دستیار دندانپزشکی.  
همه مسیرها بر سالمت دانش آموزان در سطح 

مدارس تأکید دارند.

* واحد های بیان شده کالج ممکن 
است از کالج اجتماعی شهرستان 

بالتیمور به دست آید.

‡ دانشجویان ممکن است بسته به 
محل تحصیل، حداقل 3 یا 4 واحد 

MSDE تحصیالت شغلی و فنی 
)CTE) برای فارغ التحصیلی کسب 

کنند.

□ واحدهای رونوشت شده ممکن 
است از دانشگاه استیونسون، کالج 

اجتماعی شهرستان بالتیمور و 
دانشگاه های مختلف خارج از ایالت 

به دست آید.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Science_Environmental_Studies.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://sparrowspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Environmental_Technology.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Early_College.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Engineering_Careers.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Graphic_Print_Communications.pdf
https://westernhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Health_Sciences.pdf
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
https://overleahs.bcps.org/Magnet_Program
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برنامه های مگنت دبیرستان

تجارت و فناوری اطالعات*‡
هوش مصنوعی 

Carver Center, Sollers Point, و 
Western

- فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم 
می کند تا در مورد تئوری و توسعه سیستم های 
کامپیوتر ای که قادر به انجام وظایفی هستند که 

معموالً به هوش انسانی نیاز دارند، بیاموزند.  
دانش آموزان کدنویسی را یاد می گیرند و 5 ایده 

بزرگ هوش مصنوعی را بررسی خواهند کرد 
که عبارتند از: ادراکادراک - کامپیوترها جهان را با 
استفاده از حسگرها درک می کنند؛ بازنمایی ؛ بازنمایی 

و استداللو استدالل - کارگزاران بازنمایی های جهان را 
حفظ می کنند و از آنها برای استدالل استفاده 

می کنند؛ یادگیری  یادگیری - کامپیوتر ها می توانند از داده 
ها یاد بگیرند؛ تعامل طبیعی تعامل طبیعی - عوامل هوشمند 
برای تعامل طبیعی با انسان به انواع مختلفی 

از دانش نیاز دارند؛ تأثیر اجتماعی تأثیر اجتماعی - هوش 
مصنوعی می تواند بر جامعه به دو صورت مثبت 

و منفی تأثیر بگذارد.  در مرکز کارور، فناوری 
اطالعات با تولید رسانه های تعاملی ترکیب شده 
است.  انتظار می رود دانش آموزان الزامات هر 

دو برنامه را تکمیل کنند.

)CISCO( شبکه
 Western و ,Eastern, Sollers Point
- دانش آموزان را با مهارت های اساسی و 

پیشرفته کامپیوتر ای، بین فردی و حل مسئله 
برای موفقیت در زمینه های شغلی کامپیوتری 
آماده می کند.  مسیر شبکه سازی پیشینه ای 
در زمینه سخت افزار، نرم افزار و/یا مخابرات 

برای دانش آموزان فراهم می کند.  عیب یابی 
و آموزش به کمک کامپیوتر در فرآیند یادگیری 
ادغام شده است. دوره های آموزشی امنیت 

سایبری نیز در Sollers Point ارائه می شود.  
دانش آموزانی که مسیر شبکه را با موفقیت به 

پایان برسانند، واجد شرایط شرکت در آزمون های 
 Cisco Certified Network Associate

CCNA(( و A+، و CCENT هستند.  ارائه دوره، 
فرصت های کارآموزی، و اعتبار بیان شده کالج 
ممکن است در مکان های برنامه متفاوت باشد.

* این برنامه همچنین به عنوان یک برنامه مرتبط 
با شغل IB در New Town High در دسترس 

است. 

موسیقی ابزاری
Patapscoو Milford Mill

- به دانش آموزان اجازه می دهد تا استعدادهای 
فردی و همچنین مهارت های خود را در اجرای 
گروه، بینایی خواندن و تئوری موسیقی توسعه 

دهند.  دانش آموزان همچنین برای اجرا و 
اجرای انفرادی در تنظیمات پیشرفته آماده می 
شوند و در معرض فناوری آهنگسازی و ضبط 

قرار می گیرند. تجربه قبلی، هرچند نه در سطح 
کارشناسی، از متقاضیان انتظار می رود. محتوای 

برنامه و منابع موجود ممکن است در هر مکان 
متفاوت باشد.  موسیقی ابزاری شامل مطالعه 

گیتار یا پیانو نمی شود.

تولید رسانه های تعاملی *‡
 Easternو Carver Center

- تجربیاتی را در زمینه توسعه وب سایت، 
فناوری اینترنت، گرافیک کامپیوتری، تولید رسانه 

های دیجیتال و سرگرمی و مدیریت پروژه 
به دانشجویان ارائه می دهد.  دانش آموزان 

مهارت های خود را در تصاویر/تصاویر ویدیویی، 
انیمیشن، ویرایش غیرخطی ویدئو، طراحی 

صفحه وب، توسعه بازی های اولیه و توسعه 
برنامه های موبایل/دستی توسعه می دهند.  

دانش آموزان یک نمونه کار حرفه ای را تکمیل 
می کنند که می توان از آن برای ادامه برنامه های 

آموزش پیشرفته واستخدام استفاده کرد. 
دانشجویان همچنین ممکن است گواهینامه 
صنعت در Adobe® Creative Suite® و 

طراحی وب کسب کنند. در مرکز کارور، فناوری 
اطالعات با تولید رسانه های تعاملی ترکیب شده 
است. انتظار می رود دانش آموزان الزامات هر 

دو برنامه را تکمیل کنند.
* این برنامه همچنین به عنوان یک برنامه مرتبط 

با شغل IB در New Town High در دسترس 
است.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Information_Technology.pdf
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://westernhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://sollerspoinths.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Instrumental_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://milfordmillhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Interactive_Media_Production.pdf
https://easterntechhs.bcps.org/
https://carverhs.bcps.org/
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دیپلم بین المللی 
 New Town و Kenwood

- یک برنامه دقیق و آکادمیک ارائه می دهد 
که به دانش آموزان دیدگاهی جهانی می دهد 

تا آنها را برای کالج آماده کند. دانش آموزان 
در کالس های 9 و 10 در آموزش بین رشته ای 

در تمامی حوزه های محتوایی بر اساس 
چارچوب برنامه سال های میانی دوره 

کارشناسی بین المللی شرکت می کنند.  در کنوود، 
دانش آموزان کالس های 11 و 12 به برنامه 

 )IB )IB DP دیپلم شناخته شده ی بین المللی
منتقل می شوند.  در New Town، دانش آموزان 

در کالس های 11 و 12 یا IB DP یا برنامه 
مرتبط با شغل )IB CP( را انتخاب می کنند، که 

 ،PLTW-Biomedical در آن می توانند در علوم
علوم تغذیه و مواد غذایی، شبکه های سیسکو و 
امنیت سایبری، علوم کامپیوتر یا مسیرهای تولید 
رسانه تعاملی تخصص داشته باشند.  بر اساس 

عالقه فردی، دانش آموزان در هر دو مدرسه 
دوره های متنوعی را در عمق و وسعت برای 

توسعه تحقیقات فردی و پروژه های اقدام مبتنی 
بر جامعه انتخاب و بررسی خواهند کرد.  دانش 

آموزانی که شرایط الزم را تکمیل می کنند ممکن 
است واحد کالج را برای دوره های IB دریافت 

کنند.

قانون و سیاست عمومی
Towsonو Eastern

- فرصت هایی را برای دانشجویان مقید به کالج 
فراهم می کند تا به بررسی موضوعات بپردازند 

و مهارت های خود را در قانون و سیاست 
عمومی تقویت کنند زیرا آنها مهارت های ارتباطی 

قوی، نوشتن و ارائه را توسعه می دهند.  کار 
دوره تیزهوشان و استعدادهای درخشان و 

کاردانی پیشرفته شامل استفاده از فناوری و 
تحقیقات مستقل دانشجویان است.  دانشجویان 

در تجربیات میدانی و فرصت های شغلی در 
مشاغل حقوقی و دولتی شرکت می کنند.  دوره 
های کارآموزی برای سالمندان در دسترس است.

هنرهای ادبی
Patapscoو ,Carver Center, Milford Mill

- به دانش آموزان اجازه می دهد تا اصالت 
و سبک نوشتن را از طریق با جدیت خواندن، 

نوشتن، تفکر، مشاهده، تمرین و نظم و انضباط 
ایجاد کنند.   در طول این دوره چهار ساله 

تحصیلی، دانش آموزان مجموعه ای غنی و متوالی 
از تجربیات ادبی را در فضایی دنبال می کنند که 
تنوع دیدگاه های انسانی را تجلیل می کند، تبادل 

پر جنب و جوش ایده ها را ترویج می کند، و رشد 
صدای هر نویسنده را پرورش می دهد.

ریاضیات، علوم و علوم کامپیوتر
 Parkville

- فرصت هایی برای یادگیری پیشرفته و مطالعه 
میان رشته ای در سطوح باال در کاربرد منحصر به 

فرد ریاضیات در علوم کامپیوتر فراهم می کند.  
دانش آموزان یک مسیر تخصصی را انتخاب می 

کنند: علوم کامپیوتر
تولید رسانه های تعاملی 

فناوری اطالعات - شبکه و امنیت سایبری
)Project Lead The Way (PLTW مهندسی

از طریق آموزش کالس درس و دسترسی به 
این برنامه های ویژه، دانش آموزان مهارت های 

خود را در توسعه نرم افزار، گرافیک کامپیوتری، 
روباتیک، الکترونیک دیجیتال، برنامه نویسی 

 3D شیء گرا )طراحی بازی های کامپیوتر ای( و
CADD )طراحی و طراحی به کمک کامپیوتر( به 

کار می گیرند.  

دانش آموزان تشویق می شوند در کالس های 
تیزهوشان و استعدادهای درخشان شرکت 

کنند و آماده ورود به کالج در هر زمینه ای که 
با عالقه شان مطابقت دارد، با تمرکز خاص بر 

روی علوم کامپیوتر هستند. انتظار می رود دانش 
آموزانی که برای کالس 10 درخواست می کنند 

مضامین جبر II یا هندسه را تکمیل کرده باشند و 
یا ثبت نام کنند.

ریاضیات، علوم و مهندسی*‡
 Woodlawn

- یک برنامه آمادگی کالج بسیار رقابتی را به 
دانش آموزان ارائه می دهد 

و دوره های تحصیلی چالش برانگیز را در سطح 
تیزهوشان و استعدادهای درخشان در زمینه 

های ریاضیات، علوم و مهندسی ارائه می دهد.  
 Project با استفاده از برنامه درسی مهندسی

Lead The Way، دانش آموزان با دامنه، دقت و 
نظم و انضباط مهندسی و فناوری مهندسی آشنا 

می شوند.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/International_Baccalaureate.pdf
https://newtownhs.bcps.org/
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Law_Public_Policy.pdf
https://towsonhs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Literary_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mathematics_Science_Computer_Science.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Academy_Science_Engineering_Mathematics.pdf
https://woodlawnhs.bcps.org/


* واحد های بیان شده کالج ممکن 
است از کالج اجتماعی شهرستان 

بالتیمور به دست آید.

‡ دانشجویان ممکن است بسته به 
محل تحصیل، حداقل 3 یا 4 واحد 

MSDE تحصیالت شغلی و فنی 
)CTE) برای فارغ التحصیلی کسب 

کنند.

□ واحدهای رونوشت شده ممکن 
است از دانشگاه استیونسون، کالج 

اجتماعی شهرستان بالتیمور و 
دانشگاه های مختلف خارج از ایالت 

به دست آید.
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مشاغل ساخت و ساز مکانیکی / لوله کشی *‡ 
Western

- دانشجویان در ساخت و سازهای مسکونی و 
تجاری را برای نصب و نگهداری سیستم های 

آبرسانی، سیستم های دفع زباله و وسایل 
مختلف و وسایل گازسوز آماده می کند که 

آسایش شخصی را در خانه یا محیط تجاری 
فراهم می کند. دانش آموزانی که این برنامه 

را با موفقیت کامل می کنند، واجد شرایط تقرر 
پیش ازپیش در برنامه کارآموزی سازندگان و 

پیمانکاران وابسته )ABC( هستند. آنها همچنین 
ممکن است واجد شرایط تقرر پیش ازپیش و/یا 
فرصت های آزمایشی از طریق سایر برنامه های 

کارآموزی اتحادیه یا غیر اتحادیه و ارزیابی و 
گواهی ملی صنایع دستی )NCCER( باشند.

ارتباطات چند رسانه ای
 Randallstown

- ارائه مسیرهای تخصصی در:
ارتباطات جمعی - به دانش آموزان اجازه می 
دهد تا با هم کار کنند تا اطالعات را از طریق 

پخش تلویزیونی و رادیویی، تولید ویدئو و 
روزنامه نگاری به اشتراک بگذارند.

ارتباطات بصری - فرصت هایی را برای 
دانش آموزان فراهم می کند تا ایده های خود را 

در رسانه های مختلف از طریق طراحی دیجیتال 
و گرافیک، عکاسی و نشر رومیزی به اشتراک 

بگذارند.

هر دو مسیر شامل فرصت های کارآموزی برای 
سالمندان و همچنین ثبت نام موازی در کالج 

است.

آکادمی علوم ورزشی
Western و Kenwood

- دانشجویان را به دنیایی از فرصت های رهبری 
و شغلی-تحقیقی دعوت می کند.  این برنامه 

برای دانش آموزانی که مایل به دنبال کردن یک 
برنامه درسی اصلی بین رشته ای و بررسی 

مشاغل در زمینه های ورزش، سالمت و تناسب 
اندام، از جمله پزشکی ورزشی هستند، آزاد 

است.  تمرکز مگنت شامل:  آموزش ورزشی، 
تجارت ورزشی، ارتباطات ورزشی و مدیریت 
ورزشی.   دوره های کارآموزی برای دانش 

آموزان در دسترس است.

آکادمی معلم مریلند*‡
Parkvilleو Eastern

- دانش آموزان را برای مشاغل مختلف در حرفه 
آموزش و پرورش آماده می کند. این برنامه 

شامل چهار واحد دبیرستان است که بر تدریس به 
عنوان یک حرفه، رشد و توسعه انسانی، تئوری 
یادگیری و برنامه درسی و آموزش تمرکز دارد.  
در سال آخر، دانش آموزانی که مهارت خود را 

نشان می دهند، این فرصت را دارند که در دوره 
های کارآموزی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی 

یا دبیرستان شرکت کنند.  دانش آموزانی که 
با تدریس در ایالت مریلند موافقت می کنند، 

می توانند واجد شرایط بورسیه Hope باشند که 
توسط وزارت آموزش و پرورش ایالت مریلند به 

دانشجویان کالج ارائه می شود.

هنرهای تجسمی 
Patapscoو Carver Center, Milford Mill
- به دانش آموزان اجازه می دهد تا عالیق خود 
را در گرافیک و هنرهای زیبای سنتی کشف کنند. 

دانش آموزان استعدادهای خود را از طریق 
مطالعه تاریخ هنر، طراحی، نقاشی، مجسمه 

سازی، عکاسی، گرافیک کامپیوتری، چند رسانه 
ای یا تلویزیونی شکوفا می کنند. دانش آموزان 
یک نمونه کار حرفه ای ایجاد می کنند، که می 

تواند برای اخذ پذیرش تحصیلی پس از دوره ی 
متوسطه یا استخدام به عنوان یک هنرمند کار 

استفاده شود. 

موسیقی آوازی 
 Patapscoو Carver Center, Milford Mill

- دانش آموزان را برای اجراهای انفرادی و 
گروهی در انواع ژانرهای موسیقی از جمله اپرا 
و تئاتر موزیکال آماده می کند. کار دوره شامل 
مبانی آوازی و تکنیک، خواندن بینایی، و تاریخ 

موسیقی، تئوری و نقد است.  دانش آموزان 
همچنین ممکن است با فناوری موسیقی، ضبط 

و مهندسی کار کنند. تجربه قبلی، هرچند نه در 
سطح کارشناسی، از متقاضیان انتظار می رود. 

محتوای برنامه و منابع موجود ممکن است در هر 
مکان متفاوت باشد.

برنامه های دبیرستان

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Mechanical_Construction_Plumbing_Careers.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Multimedia_Communication.pdf
https://randallstownhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Sports_Science_Academy.pdf
https://kenwoodhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Teacher_Academy_Maryland.pdf
https://parkvillehs.bcps.org/
https://easterntechhs.bcps.org/
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/HS_Visual_Arts.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/cms/One.aspx
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Magnet%20Programs/Program%20Descriptions/Vocal_Music.pdf
https://patapscohs.bcps.org/cms/One.aspx
https://carverhs.bcps.org/
https://milfordmillhs.bcps.org/


فرآیند قرعه کشی
قرار دادن برنامه مگنت از طریق یک فرآیند قرعه کشی تصادفی و به دنبال 

اولویت بندی ها انجام می شود.  

اگر تعداد متقاضیان کمتر از کرسی های موجود برای برنامه مگنت باشد، به همه 
متقاضیان واجد شرایط پیشنهاد می شود.   

برنامه های آهن ربایی مدرسه ابتدایی و راهنمایی - اگر تعداد متقاضیان از تعداد 
کرسی های موجود بیشتر شود، ابتدا جایکاه  ها با اولویت بندی پر می شوند و 
سپس یک قرعه کشی تصادفی برای پر کردن همه کرسی  های باقی مانده و 

ایجاد فهرست انتظار انجام می شود.

برنامه های آهن ربایی دبیرستان - اگر تعداد متقاضیان از تعداد کرسیی موجود 
بیشتر باشد، ابتدا کرسی ها با اولویت بندی پر می شوند.  در مرحله بعد، یک قرعه 

کشی تصادفی از متقاضیانی که نمره کل ارزیابی ٪80 یا باالتر را کسب کرده 
اند برای پر کردن کرسی های موجود و ایجاد لیست انتظار انجام می شود.  در 

نهایت، یک قرعه کشی تصادفی به ترتیب نمرات ارزیابی نزولی )79٪، 78٪، 77٪ 
و غیره( برای پر کردن کرسی های موجود و ایجاد لیست انتظار انجام می شود.

اولویت تقرر

فرزند یک کارمند - وقتی محل کار اولیه 
یک کارمند مدرسه ای با برنامه مگنت 

است و فرزند کارمند از برنامه مگنت در 
آن مدرسه استفاده می کند، کودک در 
اولویت برنامه مگنت به شرح زیر قرار 

می گیرد:
•برای برنامه های مگنت مدرسه ابتدایی 

و راهنمایی، کودک باید متقاضی واجد 
شرایط باشد.

• برای برنامه های مگنت دبیرستان، 
کودک باید متقاضی واجد شرایط باشد 

و نمره ارزیابی 80 درصد باالتر را کسب 
کند.

اولویت قرار دادن خواهر و برادر 
مهدکودک - در سطح ابتدایی، متقاضیان 

واجد شرایط مهدکودک که یک خواهر 
یا برادر بزرگتر دارند که در حال حاضر 
در آن ثبت نام کرده است و به شرکت 

در همان برنامه مگنت که برای آن 
درخواست پذیرش داده شده است، در 

اولویت قرار می گیرند.

اولویت قرار دادن برنامه دبیرستان - 
حداکثر ٪20 از کرسی های موجود ابتدا 
توسط متقاضیانی پر می شود که نمره 

کل ارزشیابی ٪80 یا باالتر را دارند و 
باالترین امتیاز را در ارزیابی مگنت کسب 

می کنند.
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تاریخ انتشار تصمیم

ابتدایی و
مدرسه متوسطه
3 فوریه 2023 

)تاریخ قابل تغییر است)

دبیرستان
3 مارس 2023 

)تاریخ قابل تغییر است)

اطالعیه
همه متقاضیان اعالن وضعیت پذیرش خود را از طریق برنامه های مگنت 
BCPS دریافت می کنند.  تصمیمات پذیرش مگنت برای متقاضیان مدارس 

ابتدایی و راهنمایی تا 3 فوریه 2023 )تاریخ قابل تغییر( منتشر خواهد شد.  
تصمیمات پذیرش مگنت برای متقاضیان دبیرستان تا 3 مارس 2023 )تاریخ قابل 

تغییر( منتشر خواهد شد. تصمیمات پذیرش زیر امکان پذیر هستند: 
•پذیرفته شده:  متقاضی واجد شرایط است و به او یک کرسی در برنامه 

پیشنهاد می شود.
•در فهرست انتظار:  متقاضی واجد شرایط بود اما در آن زمان به او کرسی 

پیشنهاد نمی شود. در عوض، به متقاضی یک شماره لیست انتظار بر اساس 
قرارگیری تصادفی تولید شده توسط کامپیوتر وی اختصاص می یابد.

•رد صالحیت شده:  متقاضی فرآیند درخواست/ارزیابی را تکمیل نکرده 
است. در صورت عدم ارسال مطالب مورد نیاز یا عدم شرکت متقاضی 

دبیرستان در آزمون/ارزیابی مورد نیاز، درخواست ها ناقص تلقی می شوند.  
به متقاضی پذیرش در برنامه پیشنهاد نمی شود و در لیست انتظار قرار نمی 

گیرد. 
• واجد شرایط نیست:  درخواستی برای برنامه ای ارسال شد که متقاضی 

نمی توانست به دلیل اقامت، وضعیت سنی ورود یا محدودیت های سطح پایه 
برای آن درخواست دهد.
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لیست های انتظار
فقط دانش آموزانی که تا مهلت 

درخواست داده اند و شرایط صالحیت 
برنامه مگنت را دارند می توانند در 

لیست انتظار قرار بگیرند.  زمانی که 
متقاضیان برنامه مگنت بیشتر از تعداد 

کرسی هایی هستند که برای آنها 
وجود دارد، یک فرآیند انتخاب تصادفی 
قرعه کشی برای پر کردن کرسی های 

موجود و ایجاد فهرست انتظار برای 
برنامه استفاده می شود.  قرار گرفتن 
در لیست انتظار به این معنی است که 
در نتیجه فرآیند قرعه کشی تصادفی، 

کودک برای قرارگیری اولیه انتخاب 
نشده است.  اگر دانشجویی که به 

او پیشنهاد پذیرش داده شده است، 
جای خالی را رد کند، کرسی خالی 

می تواند به دانشجویان در لیست انتظار 
ارائه شود.  لیست انتظار تا پایان کار 

در آخرین روز سه ماهه اول سال 
تحصیلی که درخواست پذیرش است، 

حفظ می شود.

متقاضیانی که در لیست انتظار قرار 
می گیرند یک شماره لیست انتظار 
دریافت خواهند کرد. شماره لیست 
انتظار موقعیت کودک را در لیست 

انتظار نشان می دهد.  کرسی های پر 
نشده به ترتیب صعودی شماره لیست 

انتظار به دانشجویان ارائه می شود 
که از دانش آموزی که لیست انتظار 

شماره 1 را دارد شروع می شود.

وضعیت فهرست انتظار برای همه 
برنامه ها از اواسط آوریل در وب سایت 

BCPS برنامه های مگنت پست 
می شود.  لیست انتظار ارسال شده 
شماره لیست انتظار بعدی را که در 
صورت در دسترس قرار گرفتن یک 

کرسی برنامه با آن تماس گرفته می 
شود و همچنین به روز رسانی برنامه 
ریزی شده بعدی را مشخص می کند.

روند پذیرش

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


بیانیه عدم تبعیض: شورای آموزش شهرستان بالتیمور بر اساس سن ؛رنگ؛ ناتوانی؛ 
هویت جنسیتی )از جمله بیان)؛ وضعیت تأهل؛ منشاء ملی یا قومی؛ نژاد؛ دین؛ گرایش 

جنسی؛ وضعیت سربازی؛ یا هر ویژگی دیگری در برنامه های آموزشی، خدمات یا 
استخدامی که در قوانین فدرال و ایالتی ارائه شده است تبعیض قائل نمی شود.

(443) 809-4127
Magnet@bcps.org

www.tinyurl.com/BCPSmagnet

mailto:Magnet%40bcps.org?subject=Magnet%20Programs%20Question
http://www.tinyurl.com/BCPSmagnet



