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EAST UPPER 
SCHOOL

 ھنالك الكثیرمن األشیاء العظیمة تحدث ھنا
 الدعم التعليمي القوي | املجموعات العائلية |  املسرية املهنية

  career pathwayيف مدرستنا ، يمكن للطالب املشاركة يف مجموعة متنوعة من برامج األختيارات الوظيفية القوية 

programsاملصممة خصيصا لتلبية متطلبات العمالة الوطنية واملحلية ، والتي تم إنشاؤها بناءا عىل متطلبات الكليات 

واملصانع التي تركز عىل إعداد الطالب للنجاح بعد التخرج من املدرسة الثانوية. هنالك ايضا فرصة فريدة من نوعها يف 

املدرسة ، حيث يمكن للطالب دراسة الطهي ، ورعاية البرص، تكنولوجيا املعلومات ، والعلوم الصحية الطبية الحيوية 

واملختربية ، والتدريس والتعليم، وريادة األعمال, وايضا تشمل األختيارات الوظيفية األخرى السالمة العامة وعلم بيئة 

الحرائق والعدالة الجنائية. 

 نحن أكثر من مجرد أكادیمیین

 تتمثل مهمة East Upper School  يف تمكين الطالب من تويل 

مسؤولية مستقبلهم من خالل كونهم متمسكني به ويفكرون بشكل 
هادف ويدافعون عن أنفسهم واآلخرين. تلتزم املدرسة بتوفري بيئة 

تعليمية صارمة من خالل توفري يوم درايس أطول ، ودراسة لغة 
اللغة أحادي االتجاه ، والدورات الدراسية  أجنبية  ،وبرنامج ثنايئ 

املتقدمة ,تستخدم املامرسات التصالحية لتعزيز حل املشكالت سلميا 
مدى الحياة ، وكل يوم تربط "مجموعة عائلية" مدتها30  دقيقة 

لشخصني بالغني مبجموعة صغرية من الطالب لتعزيز العالقات وتعزيز 
الوحدة ونظام الدعم الطبيعي .

 يوفر مركز خدمة الطالب التواصل مع املنظمات املجتمعية ، ويعزز  
التعاون التعليمي مع جامعة روتشسرتالتعليمية جميع االنشطة يف  
املدرسة ، بما يف ذلك عيادة جامعة روتشسرت الطبية داخل الحرم  

الجامعي التي تقدم خدمات مجانية ألي طالب يف املدرسة. يوجد يف  
املدرسة ايضا مجموعة كبرية من األنشطة الرياضية بين املدارس ،     

ويتم تقديم دروس تعليم السياقة.
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  1801 East Main Street, 14609 : العنوان 
الھاتف : 585-288-3130

  www.rcsdk12.org/east : الموقع األلكتروني 
eastupperinfo@rcsdk12.org  :  األیمیل 

 الصفوف : من 9 الى 12

https://www.rcsdk12.org/Domain/10171
https://www.rcsdk12.org/Domain/10171


EDISON CAREER 
& TECHNOLOGY 

H I G H  S C H O O L

 أستثمر بمستقبلك
ال أقوياء اإلعداد املهني والجامعي | البحث الوظيفي والتدريب | رشكاء أع

 يف إديسون ، يتبع الطالب أحد املسارات املهنية األربعة املتميزة ، حيث سيحصلون عىل تدريب عميل وخربة  

أثناء العمل ترتبط بتعليمهم الدرايس يف الفصل ، مما يجعل الفصول الدراسية أكثر مالئمة وإثارة. تم تصميم كل 

مسار إلعداد الطالب لالنتقال إىل املجاالت املهنية املطلوبة أو اىل الكلية بعد التخرج.

 أضغط على الرابط الفدیو ھنا    الموقع األلكتروني   الموقع األلكتروني

 أبحث عن مستقبلك

توفر مدرسة إديسون الثانوية للتوظيف والتكنولوجيا أكثر من مجرد 
تعليم ثانوي. لديها تاريخ غني عن التعريف من التعليم املهني 

والتقني ) (CTE، أو أهمية التعليم والوقت املناسب ، كما تحب 
املدرسة أن تسميه. يف مدرسة إديسون ، تتاح للطالب الفرصة ألبتكار 

مستقبلهم واألساس الالزم لتحقيق ذلك. يوفر الحرم الجامعي الذي 
تم تجديده حديثا مساحات تعليمية ETC حديثة ومكتبة جديدة 

ومساحة تعليمية واسعة.

إديسون هي أكثر من مجرد أكاديمية. باإلضافة إىل عروض دورات 
PA ودراسة اللغات األجنبية ، يمكن للطالب املشاركة يف التدريب 

التقني والتعلم القائم عىل العمل. وربط مسارات CTE الخاصة 
بهم بفصول املدارس الثانوية بالتعلم التقني والتوجيه البحث 

الوظيفي والتعاونيات املدفوعة ملساعدة الطالب عىل امليض قدما. 
ميكنك الحصول عىل أوراق اعتماد الصناعة واالعتمادات 

الجامعية ، باإلضافة إىل املشاركة يف النوادي والرياضة وغيرها من 
األنشطة الغيردراسية. ضع كل ذلك معا ، وستحصل عىل تجربة 

تعليمية فريدة من نوعها!
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  655 Colfax Street, 14606 : العنوان 
الھاتف : 585-324-9700

  www.rcsdk12.org/edison : الموقع األلكتروني    
edisoninfo@rcsdk12.org  :  األیمیل       

 الصفوف : من 9 الى 12 

https://www.youtube.com/watch?v=2kWRSWJ8nM0
https://www.youtube.com/watch?v=2kWRSWJ8nM0
https://sites.google.com/rcsd121.org/recruitment-at-edison/home?authuser=0&pli=1


FRANKLIN 
UPPER SCHOOL

 التركیزعلى الفخر والتمیز
املشاركة الطالبية | العالقات اإليجابية | التاريخ الغني

يتم تعزيز العالقات والتدابرياإليجابية وذات الصلة ثقافيا يف بيئة تعليمية حيث يقدم املعلمون الدعم 

االجتامعي, العاطفي واملساواة ويعززون املهارات الحياتية ملسار النجاح بعد املرحلة الثانوية. . باإلضافة إىل 

عروض دورات (التنسيب املتقدم) ، ودراسة اللغات األجنبية ، وبرنامج محو األمية ، ميكن للطالب أيضا 

املشاركة يف ألعاب القوى ، اتحاد الطالب ، ونادي البيت األخرض ، والنادي الخارجي ، ونادي SEAM ، ونادي 

محو األمية ، وغريها الكثري. باإلضافة إىل النوادي املتعددة ، توفرمدرسة فرانكلني برنامجا أكادمييا وتعليميا بعد 

املدرسة للصفوف 12-9. 

  الحكمة تنیر طریقنا

 كانت مدرسة فرانكلين جزءا من تاريخ روتشسرت ألكثر من100 

عام. يف رشاكة مع األرسة واملدرسة واملجتمع ، تكرس مدرسة  

فرانكلين جهودها لتزويد جميع الطالب بأمكانية الوصول العادل 

إىل التعليم عايل الجودة وطالب الصفوف املنتهية املستعدين  

ليصبحوا أعضاء منتجين يف املجتمع. تلتزم فرانكلين بدعم التنوع  

الثقايف واللغوي ، واملشاركة الطالبية العميقة ، والسعي وراء 

التعلم مدى الحياة.

 وقت ما بعد املدرسة .N.U.F املميز يف مدرسة فرانكلين هو 
لطالب الصف التاسع والعارش.  وخالل برنامج ما بعد املدرسة  

هذا ، يعمل الطالب عىل مشاريع ممتعة ، وينخرطون يف  
االستكشاف الوظيفي والجامعي ، ويقومون بأنشطة من شأنها  

مساعدتهم مبارشة يف دراستهم. الهدف هو تعزيز تعليم الطالب 
من خالل األنشطة املمتعة والعملية وتوفير إرشادات الواجبات  

املنزلية ملساعدة الطالب باملهارات واالعتمادات الالزمة لطريق     
النجاح.
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  950 Norton Street, 14621 : 
585-467-3131 :

  www.rcsdk12.org/franklin : 
franklinupperinfo@rcsdk12.org  : 



JAMES MONROE 
UPPER SCHOOL

جوھرة المدینة.. 
الرتكيز عىل محو األمية | مدرسة املجتمع | القيادات الطالبية

 يعد برنامج )التخصصات الرياضية وألعاب القوى ومسار الحكام( فرصة فريدة مصممة ملساعدة الطالب  عىل 

تحقيق دبلوم بعد أجتيازأختبار والية نيويورك بأتباع إرشادات من الكلية الوطنية والجمعية  الرياضية 

واالستعداد للفرص املتعلقة بالرياضة خارج امللعب. يقدم هذا الربنامج األكاديمي الفريد من  نوعه العديد من 

الفصول االختيارية الفريدة ، مثل رفع األثقال املتقدم وامليكاترونيكس واالستجابة  لحاالت الطوارئ ، وسيحصل 

الطالب أيضا عىل شهادة  يف اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي   وائتمان الكلية.

 مجتمعنا الیوم والعالم غدا

 مدرسة مونرو العليا هي جوهرة املدينة ألن طالب مونرو يلمعون 
مرشقين!  توفر  املدرسة فرصا تعليمية ممتازة يف بيئة آمنة.

 يوفر الحرم الجامعي الذي تم تجديده املباني الحديثة حيث يعمل 
املوظفون والطالب  والعائالت معا إلنشاء مجتمع تعليمي يعزز االحرتام 

ورعاية بعضهم البعض. تقدم  املدرسة برامج أكاديمية قوية ، والفرق 
الرياضية البطولية للبنين والبنات ، وتجارب  ثقافية فريدة من نوعها.

 باإلضافة إىل ذلك ، يتمتع طالب مونرو بفرصة الحصول عىل ختم الوالية) 

نيويوك(  ملحو األمية ، مما يدل عىل مستوى عال من الكفاءة يف أكثر من 

لغة واحدة. مما  يعززمحو األمية والكفاءة يف القراءة والكتابة واالستماع 

والتحدث باللغتين اإلسبانية  واإلنجليزية. يتمتع الطالب الذين يحصلون 

عىل ختم محو األمية بمميزات جيدة عند التقدم إىل الكلية.

 مونرو هي مدرسة مجتمعية مع رشكاء  تحث عىل التعليم والخدمات 

االجتماعية  والعاطفية وتنمية الشباب واملشاركة املجتمعية تحت سقف 

واحد. تمنح املدرسة  الطالب دعما اجتماعيا وعاطفيا فعاال مع تقليل 

فقدان الوقت التعليمي وتوفير الدعم  األكاديمي الفردي. يؤدي هذا 

النهج الخاص إىل تحسين التحصيل األكاديمي ، وأرس أقوى ، ومجتمعات 

صحية بشكل عام.
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    164 Alexander Street, 14607
585-232-1530

  www.rcsdk12.org/monroe
monroeup   perinfo@rcsdk12.org
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البكالوریا الدولیة لتوجیھ الطالب للنجاح ... 

 األكادیمیة معاییرمسارات التخرج المتعددة | ال| العقلیة الدولیة 
 

لتحلیل والبحث والخدمة والنموا  

باإلضافة إلى البكالوریا الدولیة ، تقدم مدرسة ویلسون دراسة لغة أجنبیة عالیة المستوى 
(التقدم عن طریق التصمیم الفردي) ،  AVID متعددة. المدرسة لدیھا برنامج AP ودورات

اإلمكانیات األكادیمیة العالیة على االستعداد للكلیة والذي تم تصمیمھ لمساعدة الطالب ذوي 
 واالستعداد الوظیفي. یتم توفیر البرنامج على حد سواء فئة اختیاریة تحمل االئتمان والتركیز

AVID  على مستوى المدرسة بأستخدام االستراتیجیات والممارسات للمساعدة في تطویر
ودعما واسعا في خدمات التعلیم الخاص، بما  الطالب. یقدم ویلسون أیضا دروسا ثنائیة اللغة

   .في ذلك برنامج اضطراب طیف التوحد

یجب على الطالب الذین یرغبون في التحدي أكادیمیا النظر 
في مدرسة جوزیف سي ویلسون ماجنت الثانویة. یشجع 

) التحلیل النقدي ومھارات IBبرنامج البكالوریا الدولیة (
البحث والخدمة كجزء من عملیة التعلم ، مع المناھج 

في  IBمدرسة  4000الدراسیة والتقییمات التي تتوافق بین 
جمیع أنحاء العالم. یعد ھذا البرنامج ، وھو برنامج البكالوریا 
الدولیة الوحید في المنطقة التعلیمیة لمدینة روتشستر  ، 

في االقتصاد العالمي كشباب شغوفین الخریجین للتفوق 
ومتعلمین ومھتمین. یتم تشجیع الطالب الذین یكملون 
برنامج البكالوریا الدولیة ویحصلون على الدبلوم على التقدم 
بطلب إلى جامعة روتشستر ، حیث یتم منح المتقدمین 

 المقبولین منحة دراسیة كاملة لمدة أربع سنوات.

كادیمي صارم ومجموعة بین برنامج أالمدرسة ازن تو
المھنیة مع عروض واسعة النطاق  ختیاراتمتنوعة من األ

للفنون والموسیقى والریاضة والالمنھجیة. الطالب الذین 
یعملون بجد ، متحمسون ، منضبطون ، ومصممون على 

مساھمین في العضاء األ أن یصبحوا ناجحین ، وسیجد
 .ھذه المدرسةفي  مكانھمالمجتمع 

   Genesee Street, 14611 501العنوان  : 
3440-328-585الھاتف : 

  www.rcsdk12.org/wilsonالموقع األلكتروني  : 
   wilsoninfo@rcsdk12.orgاألیمیل  :  

       12الى  9الصفوف :   من 

JOSEPH C. 
WILSON MAGNET 

HIGH SCHOOL 
COMMENCEMENT 

ACADEMY 

http://www.rcsdk12.org/wilson
mailto:wilsoninfo@rcsdk12.org


من األستفادة من أصواتهم .. تمكين الطالب

مدرسة المجتمع | العدالة االجتماعية| فخر النمر 

العديد من الطرق الى خط النهاية 

ودورات مزدوجة االئتمان من خالل كلية مونرو المجتمعية ، مما  APيمكن للطالب أخذ دورات 

المدرسة ة في المدرسة الثانوية. باإلضافة إلى األكاديميين ، تقدم يسمح لهم بكسب اعتمادات جامعي

. يتعرض جميع  مجموعة متنوعة من دورات الفنون والموسيقى وألعاب القوى واألنشطة الالمنهجية.

ما يلزم لتحقيق النجاح التاسع ، ويتعلم طالب الصف  JROTCالقيادة من خالل  مهاراتالطالب لتطوير

من خالل فصل ندوة الطالب الجدد. يعد الرفاه االجتماعي والعاطفي والعقلي أولوية ، ويتم إعطاء 

العطلة ،  أيام األولوية لإلثراء اإلضافي والمشاركة من خالل مدرسة السبت والمدرسة الليلية ومعاهد

 والتي يتم تقديمها على مدار العام.  

جيد مع التعليم المدرسة اإلعدادية الثانوية بتوفير التلتزم 

تعزيز صوت الطالب لرفع منهج دراسي مستجيب ثقافيا 

يتم منح الطالب  يرعى المتعلمين والدعاة والقادة مدى الحياة.

فرصة للقيادة من خالل تحليل المجتمع المدرسي ، وتحديد 

المشكالت واالحتياجات ، وإجراء البحوث ، وتقديم الحلول 

الممكنة لقادة اإلدارة والمعلمين من خالل لجنة صوت الطالب. 

نموذجا مدرسيا حيث يكون صوت الطالب المدرسة  خلق ت

نا من خالل منهج مهما ويؤثر على ما يفعلونه ، مضم

MIKVA  والتعلم االجتماعي العاطفي ، وبناء العالقات في ،

االستشارات ، وصحة الطالب وتطورهم من خالل أكاديمية 

 الصف التاسع.

يضم الحرم الجامعي مركزا صحيا إقليميا في روتشستر يعمل 

بكامل طاقته ، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات ، 

ات البدنية والتطعيمات والمواعيد بما في ذلك الفحوص

يقدم مكتب اتصاالت األسرة  واألستشاراتالمجدولة واألدوية 

والمجتمع خدمات للمساعدة في إزالة الحواجز أمام الطالب 

واألسر لالزدهار ، بما في ذلك مخزن الطعام ، وخزانة 

المالبس ، والوصول إلى الوكاالت ، والدعم من مساعد 

وأخصائي دعم الحضور. لدى الشمال المدرسة المنزلية 

شريكا من الوكاالت ، والتي تلعب  15الشرقي أيضا أكثر من 

 دورا أساسيا في التوجيه واإلثراء والمشاركة المجتمعية. 

4115 Lake Avenue, 14612  :العنوان 
585-324-9273 الهاتف :                      
www.rcsdk12.org/ne الموقع األلكتروني:    

neinfo@rcsdk12.org               :األيميل 
  12الى  9الصفوف :      من 

NORTHEAST 
COLLEGE 

PREPARATORY 
HIGH SCHOOL 

4115 Lake Avenue, 14612
585-324-9273

www.rcsdk12.org/ne
neinfo@rcsdk12.org
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 تخریج باحثین مؤھلین عالمیا ومستعدین للكلیة
البيئة املدرسية املصغرة األبتكار  |املعايري األكادميية| 

 كل طالب من املتوقع أن يأخذ دورة كاملة خالل السنوات األربعة, أما يف املدرسة الثانوية او كلية مونرو  

املجتمعية .ويتم تقديم دورات مزدوجة األئتامن مع األعتامدات الكلية, والتي تبدأ يف الصف التاسع,يف مجاالت  

الفن,الصحة, مايكروسوفت أوفيس وادارة األموال الشخصية, دراسة اللغة األنكليزية ,األسبانية والصينية ,  

ومقدمة يف األعامل. سيأخذ الطالب يف الصفني 11 و 12دروسا يف حرم كلية مونرو املجتمعية مجانا,  وتوفر   

املدرسة نظام دعم قوي ملساعدة ذوو املنحة عىل النجاح.

 الطالب الذين يرغبون بالذهاب اىل الكلية أثناء وجودهم يف  املدرسة  الكلیة تبدأ من الیوم
الثانوية -ال مزيد من البحث! املدرسة الثانوية الوحيدة يف  املنطقة 

التعليمية ملدينة روتشسرت التي تقدم منوذج الكلية  املبكرة,توفر 
املدرسة فرصة للطالب للحصول عىل دبلوم ريجنتس  و من24  اىل  

06ساعة جامعية معتمدة يف أربع سنوات. يجب عىل  ذوو املنحة 
الذين يتمتعون بأخالقيات عمل قوية والذين لديهم  دوافع عالية 

للحصول عىل األسبقية يف الحصول عىل شهادة جامعية  ملدة عامين 
او أربعة أعوام عليهم أن يفكروا يف مدرسة روتشسرت  الثانوية الدولية 

املبكرة. من خالل رشاكتها القوية مع كلية مونرو  املجتمعية , يتلقى 
اما شخصيا يف بيئة مدرسية  مصغرة. ذوو املنحة أهت

يتم األحتفال بالتنوع املجتمعي يف جميع الجوانب وأحرتامه يف كلية 
روتشسرت املبكرة . يعالج ذوو املنحة التحديات األكاديمية الصارمة 

ويتبنون جميع الفروق الفردية عىل أساس يومي . باألضافة اىل 
ميي , تقدم كلية روتشسرت املبكرة مجموعة متنوعة من  التعليم األكاد

األنشطة االمنهجية, بما يف ذلك ألعاب القوى و الحكومة الطالبية 
والتطوع يف الجيش. 

ROCHESTER 
EARLY COLLEGE 
I N T E R N AT I O N A L 
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 .. یكملھم منھج قائم على الفنون أكادیمیون 

 حي الفنون| أكادیمیون أقویاء | المواھب الفنیة 

 أجعل لوحتك تنبض بالحیاة ..       

أكادیمیین تقلیدیین یكملھم منھج قائم على الفنون ، مع فلسفة تعلیمیة تمزج  SOTAتقدم 
 بین كھرباء الفنون اإلبداعیة وطاقة التعلم األكادیمي.

المجتمع في یتم تعزیز البرامج األكادیمیة والفنیة من خالل ارتباط المدرسة مع شركاء 
للموسیقى ومعرض الفنون  Eastmanومدرسة  Hochstein، بما في ذلك مدرسة 

في األكادیمیین  APالتذكاریة ومتحف ومركز روتشستر للعلوم. باإلضافة إلى فصول 
أیضا بفرصة المشاركة في ألعاب القوى والنوادي  SOTAوالفنون ، یتمتع الطالب في 

 األداء على مدار العام الدراسي. وعروض

یجب على الطالب الذین یرغبون في التحصیل 
األكادیمي العالي ویرغبون في تطویر مواھبھم 

). SOTAالفنیة التقدم بطلب إلى كلیة الفنون (
عبئا أكادیمیا كامال  SOTAیحمل الطالب في 

باإلضافة إلى تسلسل صارم للفنون الجمیلة في 
الكتابة اإلبداعیة  -أحد المجاالت الدراسیة الستة 

والرقص والدراما والموسیقى (اآلالت الموسیقیة 
تكنولوجیا المسرح والفنون  والصوتیة) ،

البصریة. في كل فصل دراسي، یطلب من 
فالت الطالب المشاركة في العروض والح

الموسیقیة والمعارض في مجال دراستھم 
الرئیسي. نظرا لتقویم الفنون األدائیة الشامل ، 

بالتعلیم الذي یمتد إلى ما  SOTAیلتزم طالب 
 بعد الیوم الدراسي. 

یعتمد القبول في كلیة الفنون على عملیة اختبار 
رسمیة. سیتم جدولة الطالب إلجراء اختبار 

. الموعد SOTA علىالتقدیم  بمجرد إكمال طلب
. 2022دیسمبر  16النھائي لتقدیم الطلبات ھو 

ستجرى اختبارات األداء في األسبوع األخیر من 
لمزید من المعلومات قم للتقدیم و شھر ینایر.

  www.sotarochester.orgبزیارة الموقع 

SCHOOL OF 
THE ARTS 

45 Prince Street, 14607
585-242-7682

Sotainfo@rcsdk12.org/sota  :
www.rcsdk12.org/sota  :
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SCHOOL 
WITHOUT WALLS

  مجتمع غیر تقلیدي من المتعلمین
 قائم عىل األداء | خدمة املجتمع  | املعايري األكادميية 

 يشارك الطالب يف خدمة مجتمعية واسعة النطاق كل عام, ويتعلمون كيفية أستخدام موارد املجتمع لتعزيز  

تعلمهم .الطالب يف مرحلة التخرج يكملون مرشوعا ملدة عام, ويعقدون معرض عامة , ويقدمون اعمالهم امام  

لجنة مراجعة متكونة من خرباء املجتمع واملعلمين والطالب. كل طالب لديه مستشار خاص يعقد معه  

أجتماعات فردية منتظمه. ال يتلقى الطالب خدمة وسائل النقل املبارشة)باصات( وبدال من ذلك ,يتم تزويدهم   

ببطاقة حافلة تسمح لهم بالتنقل يف جميع أنحاء املدينة لتلبية متطلباتهم.

 التعلیم ال یعرف حدودا

 هذه املدرسة هي واحدة من أقدم املدارس الثانوية غي التقليدية يف البالد  

وجزء من أتحاد معايي األداء يف والية نيويورك. أنها مجتمع من املتعلمين  الذين 

معايي عالية من السلوك والثقافة املدرسية  واألكاديمية.  يحفزون بعضهم البعض 

يتوقع من الطالب التفوق يف املعايي األكاديمية و أكمال  التقييمات القا مة عىل 

األداء. تؤكد املدرسة عىل التفكي النقدي واملواطنة  املسؤولة, مع فلسفة متعددة 

التخصصات ترتكز عىل املتعلم , يتم منح   الطالب فرصا للمشاركة يف أداء 

املدرسة وصنع القرار وحل املشكالت.

ا يف ذلك بناء صالة ألعاب رياضية وغرفة   خضع الحرم الجامعي للتجديدات, ب

للياقة البدنية وفصول دراسية حديثة للعلوم والفن. ال تشارك املدرسة يف غرفة 

تبادل املعلومات,   NCAA لذلك يجب عىل الطالب الذين يتوقعون منحة 

دراسية رياضية من القسم األول أو الثاني أن يأخذوا هذا يف األعتبار قبل 

التقديم .
 يعتمد القبول يف هذه املدرسة عىل طلب منفصل يتم أرساله بالربيد اىل كل  

طالب يف الصف الثامن

  املوعد النهايئ للتقديم هو يوم الجمعة  ال 13من شهر مارس أذار لسنة 2023  

يرجى األتصال باملدرسة أو زيارة املوقع األلكرتوين للحصول عىل املزيد من    

املعلومات األضافية.

School
Without
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