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أكاديمية ستيم في مدرسة روجرز في لويل،
ماساتشوستس مكرسة للعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات .ونحن اؤ نعأننا بحاجة إلى
تغيير كيفية إعداد الطالب لالقتصاد العالمي في
سن مبكرة .ونحن اؤ نعفي تعزيز حب العلوم
والتكنولوجيا والهندسة لجميع الطالب .ونحن اؤ نع
أن التعلم تق عا رعالمفكرين ب ر عافض .
ونحن اؤ نعأيضا أن راة عب ئ عصارمة يعزز
النجاح .تسعى أكاديمية ستيم جاهدة لتوفير مجتمع
التعلم اآلمن على أساس االحترام المتبادل
والتوقعات األكاديمية العالية لجميع الطالب .مع
المناهج الغنية على أساس اض ععالعلوم
والتكنولوجيا ونحن نركز ليس فقط على الطالب
كاعل عالمفاهيم على مستوى الصف والمهارات،
ولكن أيضا على تطبيقها على مواقف العالم
الحقيقي .ونحن اؤ نعأن جميع الطالب يمكن أن
اهت اعمع تعليمات مصممة ب ا عفي كل من
الفصول الدراسية وعائالتنا وأعضاء المجتمع
ككل.
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تقدم أكاديمية ستيم العديد من البرامج الخاصة لطالبنا.
وتشمل هذه البرامج:

ع قات قوي
المعايير القائمة على المناهج الدراسية



الهندسة االبتدائية
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برامج الوافد الجديد
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استخدام التكنولوجيا المتكاملة مع أجهزة آي باد ،وأقراص
الروبوت ،وأجهزة كروميبوك ،ماك إيربوكس ،ومجلس
بروميثان

ساعات المدرس

9:10-3:30

