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البريد اإلليكترونى :
Priscilla.Barnes@jppss.k12.la.us

القيادة

 JPPSSتعليم القيادة

تعليم

لتعليم الطالب الذين تتراوح
أعمارهم بين سن ، 51 - 51
و على األقل في الصف
الثامن في والية لويزيانا
حسب قوانين القيادة للحصول
على شهادة  83ساعة من
االنتهاء بنجاح .

501 Manhattan Blvd., Suite 2200
Harvey, LA 70058
 (504) 365-5368المنتب
 (504) 349-7665الفاكس

برنامج

JPPSS
برنامج تعليم
القيادة

البرنامج يكون مرخص من
قبل والية لويزيانا  .جميع
المدربين هم معلمين
معتمدين  ،و بالتالي يحصل
الطالب على كل من شهادة
إتمام ناجحة و نصف وحدة
كارنيجي المحتملة عندما
.يكملون الصف .

دورات الصف  4 -جلسات سنويا على
كل من الضفة الشرقية والضفة الغربية

التسجيل

دورة الخريف :

و سيجري التسجيل في المواقع و التواريخ التالية .

 53 - 1سبتمبر * 4351 ،
يبدأ فى اليوم بعد عيد العمال  ،من الثالثاء  -االثنين  ،من
الساعة  1إلى الساعة  3مساء  ،لمدة أسبوعين  53 ،أيام من
التدريس فى الفصول الدراسية .

الضفة الشرقية :

دورة الشتاء :
 41نوفمبر  3 -ديسمبر 4351 ،
من االثنين إلى الجمعة  ،من الساعة  1إلى الساعة  3مساء ،
لمدة أسبوعين  53 ،أيام من التدريس في الفصول الدراسية .

دورة الربيع :
 56 - 1مارس 4353 ،
من االثنين إلى الجمعة  ،من الساعة  1إلى الساعة  3مساء ،
لمدة أسبوعين  53 ،أيام من التدريس في الفصول الدراسية .

دورة الصيف :
 53 - 4يونيو 4353 ،
من االثنين إلى الجمعة  ،من الساعة  8إلى الساعة  6مساء ،
لمدة أسبوعين  53 ،أيام من التدريس في الفصول الدراسية .

موقع الضفة الشرقية :
مدرسة بونابيل الثانوية
 4335بروين درايف  ،كينر

موقع الضفة الغربية :
مدرسة جون إهريت الثانوية
 4833شارع باتريوت  ،ماريرو

2018 – 2017
دورة تعليم
القيادة

يبدأ التسجيل في الساعة  1:33مساء و تنتهي عند بيع
جميع المقاعد أو الساعة  6:33مساء  ,أيهما يأتي أوال :
T.H. Harris Middle School, Cafeteria
911 Elise Street, Metairie
دورة الخريف  :الخميس  44 ،أغسطس 4351 ،
دورة الشتاء  :الخميس  9 ،نوفمبر 4351 ،
دورة الربيع  :الخميس  44 ،فبراير 4353 ،
دورة الصيف  :الخميس  51 ،مايو 4353 ،

الضفة الغربية :
يبدأ التسجيل في الساعة  9:33صباحا و ينتهي عند بيع
جميع المقاعد أو الساعة  53:33صباحا  ،أيهما يأتي أوال :
مكتب اإلدارة  ، SPPJJقاعة المجلس
 ، 135منهاتن بوليفارد  ،هارفي
دورة الخريف  :السبت  46 ،أغسطس 4351 ،
دورة الشتاء  :السبت  55 ،نوفمبر 4351 ،
دورة الربيع  :السبت  44 ،فبراير 4353 ،
دورة الصيف  :السبت  59 ،مايو 4353 ،

يتم تقديم تعليمات القيادة لطالب المدارس الثانوية  51سنة
إلى  51سنة و على األقل في الصف الثامن  .هذه الدورة
تكون معتمدة من قبل الوالية  .يمكن للطالب الحصول
على االئتمان نصف وحدة ألخذ الدورة  ،و التي يتم
تقديمها  4مرات سنويا .
تتضمن  83ساعة دورة تعليم القيادة مدة  83ساعة من
التدريس في الفصول الدراسية لمدة  53ليال من الساعة
 1:33حتي  3:33مساء  ،و يجب على الطالب حضور
جميع الفصول الدراسية  .و يشمل بالطبع أيضا  3ساعات
تدريب قيادة للطالب  .تكلفة الدورة هي  $ 433.33و
يجب أن تدفع عن طريق حوالة نقدية أو شيك أثناء
التسجيل  .التسجيل محدود  /نسخة من شهادة ميالد
الطالب تكون مطلوبة عند التسجيل .
عند االنتهاء من متطلبات الفصول الدراسية  ،المدربين
لديهم  8أشهر لكل طالب إلكمال  3ساعات من وراء
التدريب على عجلة القيادة  .و سيتم تقسيم هذا التدريب
إلى  4 - 8جلسات  .سيقوم الطالب بالقيادة بعد المدرسة ،
في عطلة نهاية األسبوع و أي يوم ( أيام ) متاحة عندما
تكون المدرسة ليست منعقدة .
جميع الموظفين فى  SPPJJالحاليين سوف تحصل
على خصم  ٪ 53البنائهم  /بناتهم لحضور برنامج تعليم
القيادة  ،الذى يكلف . $ 863 .33

