
صفوف 
 

التكنولوجيا هي أكثر من أجهزة"
الكمبيوتر والروبوتات والهندسة. يتعلق

األمر بتوفير التعليم الفردي من خالل
البرامج المصممة لتلبية احتياجات كل

طفل. "- المديرة فيلدمان

من صف 6 -12
مدارس الميثاق

العامه

تم قبول الطالب ل:
UC Berkeley
UC Davis
UC Irvine
UCLA 

UC Merced
UC San Diego

UC San Francisco
UC Santa Barbara
UC Santa Cruz

San Francisco State University
University of the Pacific

Clarkson College
Xavier College of Louisiana

University of Colorado Denver
CSU East Bay

معدل التخرج 
من أولئك الذين تخرجوا أكملوا

 

%100

متطلبات
%94

UC A-G
نصف طالبنا الذين ذهبوا إلى كلية لمدة
أربع سنوات ، ذهبوا إلى مدرسة جامعة

كاليفورنيا
ذهب         من طالبنا الذين ذهبوا إلى

كلية لمدة أربع سنوات إلى جامعة والية
كاليفورنيا

%25

من كل الوطنيه الداء معدل اختبارات
الرياضيات و القراة

أعلى%8

%100
معدل التخرج

وطنين يعتمد على معدل نسبة التخرج

%89
من الجسم الطالبي يتكون من

طالب األقليات

الّترتيب على الصعيد الوطني

من المدارس الّثانوية المستقّلة

أعلى%25 أعلى%45

"سيكون يوما رائعا في

تواريخ مهمة
 

    نوفمبر 2019
يفتح تعبيت استمارات التسجيل

    فبراير ، 2020
 اخر يوم لتسليم استمارات التسجيل

           مارس 2020
ايانصيب المدرسة

جوالت اليوم الدراسي
12/10, 11/18 :2019

5/18, 4/7, 3/16, 2/ 3, 1/13 :2020
البيوت المفتوحة

4/18, 2/1 :2020 

في المرتبة الوطنيه

من جميع مدارس الميثاق

أعلى%25

4

7

9-11

"!BayTech

8251 Fontaine St.
Oakland, CA 94605

(510) 382-9932

أفضل مدارس الثنويه
U.S اخبار آل

(و اخبار العالم)
ترتيبان

(شارتر)

BayTech2019 لعام

أفضل مدارس الثنويه
U.S اخبار آل

(و اخبار العالم)
ترتيبان



نشاطات خارجية

مناهج دراسية مؤهله لجوامع
UC/A-G كالفورنيا

تحتاز على المرتبة الثانية بين
مدارس الثانويه المجاورة

تبدا صفوف تأهيليه للجامعة
SAT/College و سات

من صف آل†12,11,10 .
تتشارك مع جامعات محليه و
برامج عبر اإلنترنت لكي ينال

الطالب على ائتمان جامعي
و هم ما يزالوا فى الثانويه

لماذا باي تك؟

أكاديميات
على تزويد الطالبBayTechتركز

باألدوات الالزمة لجعل الكلية خيارا

فترة القراءة
يبدأ الطالب اليوم بفترة القراءة. خالل

هذا الوقت ، يعمل الطالب بشكل
فردي مع مدرس لتحسين مهارات

فهم القراءة وتشجيع االهتمام
والمشاركة في القراءة

البرنامج المعترف به على المستوى الوطني
 

هو جزء من مناهجنا الدراسية! يأخذ طالبنا
في المرحلة الثانوية أساسيات علوم

الكمبيوتر ، وهو جزء من برنامج مسار علوم
الكمبيوتر

Project Lead the Way (PLTW)

AP+PLTWهذا البرنامج عبارة
College Board   PLTW و عن تعاون بين

مما يتيح للطالب فرصة للحصول على
المستوى المتقدم و / أو االئتمان

الجامعي

رياضات
كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة ،  

،الطائرة
 

األندية
سفراء ، الكتابة اإلبداعية ، تحالف

مثلي الجنس ، مارفل ، بوكيمون

.1
 

.2
 

.3
 
 

.4

الصف السادس الى
الثاني عشر

٠تجهيز للجامعة
مدرسة عامة مستقّلة

 التأكيد على
العلوم والتكنولوجيا)    
(والهندسة والرياضيات

.S.T.E.M

ما هوباي تك؟


