Complete June 2018 Application

أكاديميات الدراسات المتقدمة ( ) ASA
نموذج طلب التقديم 2019 – 2018
الميعاد النهائى لتقديم الطلبات هو  12:00ظهرا يوم الجمعة  22يونية 2018 ,

) صفحة  1من ) 2

انظر إلى قائمة األكاديميات ومستويات الصفوف المتاحة أدناه .
 Haynes Academy for Advanced Studiesالصف 4
 10و  12الصفوف
Ruppel Academy for Advanced Studies
 6-8الصفوف
 6,8,10 -12الصفوف  Patrick Taylor Science&Technology Academyالصف 4
 Thomas Jefferson High Schoolالصف 4
 9-12الصفوف
( فى منطقة الحضور نعم  /ال )

اإلختيار األول

Metairie Academy for Advanced Studies
( فى منطقة الحضور نعم  /ال )

األول

الشارع

تاريخ الميالد :

Ray St. Pierre Academy for Advanced Studies

اإلختيار الثانى

إسم الطالب  :األخير ( الرجاء طباعة اإلسم )
العنوان  :الرقم

Airline Park Academy for Advanced Studies

األوسط

الشقة ( إن كان ينطبق )

المدرسة الحالية :

نوع المدرسة التى يحضرها فى 2018 – 2017

البلد

الصف ( ) 2019 – 2018

صع دائرة على واحدة :

عامة فى الباريش

عامة خارج الوالية

خاصة فى الباريش

معوقين فى الباريش

معوقين خارج الوالية

عامة خارج الباريش

خاصة خارج الباريش

خاصة خارج الوالية

معوقينن خارج الباريش

ليس فى مدرسة بعد

إسم الوالدين  /الواصى  ( :الرجاء طباعة اإلسم )

الوالية

الصف ( ) 2018 - 2017

الرقم البريدى

مدرسة منزلية

رقم هاتف المنزل :

رقم هاتف العمل :

رقم هلتف المحمول :

عنوان البريد اإللكترونى :

انا هنا أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب  ،و جميع الوثائق المرفقة كاملة و صحيحة إلى حد علمي  .و أنا أفهم أن التحريفات المادية أو السهو قد يؤدي إلى
رفض هذا الطلب  .انا أفهم أيضا أنه من واجبي أن أخطر مكتب القبول فورا عن أي تغيير في معلومات اإلتصال بى .
هام  :إذا كان طفلي لديه حاليا  ،خطة للترتيبات مسجلة فى الوالية (  ، IAP ، IEPأو خطة للخدمة ) فأنا سوف أبلغ مكتب القبول فى وقت تقديم الطلب  ،و سوف أوفر نسخة
إذا كان طفلى ليس طالبا في جيفرسون باريش نظام المدارس العامة .
التاريخ ____________________________ :
______________________________________________________
توقيع الوالدين او الواصى القانونى :
الرجاء عدم إرفاق أى شيء  ,فقط الوثائق التى طلبت فى هذا النموذج  .سيتم عدم اعتبارهم في عملية القبول .
الرجاء زيارة موقع  jpschools.org/asaألجل مذيد من المعلومات

فترة تقديم الطلبات :
يفتتح  :اإلثنين  11 ،يونية  2018 ،في الساعة  8:00صباحا
يغلق  :الجمعة  22 ،يونية  2018 ،في الساعة  12:00ظهرا

___________________________________

يتم قبول الطلبات عن طريق التسليم باليد فقط
إلى المواقع التالية :

توقيع موظف JPPSS
مالحظة  :التاريخ  /الوقت من تسليم الطلب ليس له تأثير على
عملية القبول أو الوضع فى قائمة االنتظار .
لقد استلمت رسالة مؤرخة بالتوقيت  /نسخة من الطلب :

 JPPSSمبنى اإلدارة
الصفة الشرقية  822 :شارع كليرفيو باركواى  ,إلموود  ,لويزيانا 70123
الصفة الغربية  501 :شارع مانهاتن بوليفارد  ,هارفى  ,لويزيانا 70058
504-349-7792
ال ترسل بريد أو فاكس أو بريد إلكتروني .

________________________________________

التوقيع

ساعات العمل

 :من االثنين إلى الجمعة  ،من الساعة  8:00صباحا –  3:00مساءا

توقع بعض الوقت لالنتظار لمراجعة الطلب و الوثائق .

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة ال تميز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني في إنشاء أو تنفيذ السياسات التعليمية .
الرجاء النظر فى صفحة 2

 2019-2018نموذج طلب التقديم إلى جيفرسون باريش النظام المدرسى ألكاديمية الدراسات المتقدمة
صفحة  2من 2
إسم الطالب :
( الرجاء طباعة اإلسم )

األخير

األول

األوسط

قائمة متطلبات القبول :
الوالدين  /الواصى – الرجاء أن تعلم على المساحة جانب كل ما ينطبق ألجل التأكد من إحضار جميع األوراق المطلوبة
التقديم للصف : 4
____ يجب أن ترفق نسخة من أخر و أحدث يطاقة للدرجات .
____ جميع الطالب المتقدمين يجب ان يرفقوا نسخة من شهادة الميالد للتحقق من العمر .
____ جميع الطالب المتقدمين يجب ان يكونوا ساكنيين حاليا فى جيفرسون باريش كما يتحقق بواسطة واحدة من الوثائق المرفقة التالية :
رخصة القيادة  ,بطاقة هوية من الوالية  ,فاتورة خدمات حالية  ,أو وثيقة رسمية اخرى .
التقديم للصفوف  6إلى : 12
____
____
____

إثبات اإلقامة :
• الطالب يجب ان يكون مقيم حاليا فى جيفرسون باريش كما تتحقق بواسطة إرفاق نسخة من واحدة من االتى  :رخصة القيادة  ,إثبات
شخصية من الوالية  ,فاتورة اصلية من خدمات المنزل  ,او اى وثيقة اخرى رسمية .
بطاقة الدرجات :
• إرفاق نسخة من تقرير الدرجات النهائية ( فى نهاية العام ) للسنتين الماضيتين  .جميع درجات المواد النهائية فى القراءة ,
االنجليزية  ,الرياضيات  ,العلوم  ,و الدراسات االجتماعية يجب ان تكون بدرجة "  " Cاو اعلى .
درجات اإلختبار الموحدة :
• درجات اإلختبار الموحدة تكون مؤية من العام  2017 – 2016الدراسى  .درجات المجموع الكلية المركبة تكون اعلى من  85فى
المائة  .أو
• درجات  LEAPأو  i LEAPفى العام  2017 – 2016الدراسى  .الطالب يجب ان يحصل على تقدير جيد جدا كأقل تقدير فى كال
من اإلنجليزية  /فنون اللغة و الرياضيات  .أو
• درجات اإلختبار (  ) EOCلنهاية عام  2017-2016المدرسى على مستوى الوالية ( صفوف  . ) 11 – 9يجب على الطالب ان
يسجل ما ال يقل عن تقدير " جيد " فى اللغة اإلنجليزية و  /أو الرياضيات .
• درجات االختبار الموحد المؤهلة للعام الدراسى  2017 – 2016من والية أو دولة آخرى .

مالحظات هامة :
 .1مرحلة التقديم هذه مفتوحة فقط للطالب الذين لم يتقدموا بطلب  /اختبار في خريف  2017للسنة الدراسية  2019-2018و فقط لمستويات الصفوف
و األكاديميات ذات األماكن المتاحة .
 .2ال تقبل إختبارات أو تقييمات موحدة يديرها القطاع الخاص .الشهادات ،خطابات توصية ،جوائز ،و ما إلى ذلك ,ال ينظر إليها في عملية القبول .
 .3إنها تكون من مسؤولية الوالدين  /الواصى أن يخطروا مكتب القبول إذا كان طفلك يحتاج اى متطلبات فى أماكن اإلختبار كما هو موثق عليه
حاليا فى  IEPأو  . IAPو ال يمكن تقديم أى أماكن إقامة إال إذا تم تحديد أنها في صفحة اإلقامة الحالية فى  IEPأو  IAPالتي يجب
تقديمها في وقت تقديم الطلب .
 .4لقد تم إنشاء مناطق الحضور الجغرافية لجميع مدارس الدراسات المتقدمة .من المتوقع ان مقدم الطلب سوف يحضر المدرسة التى تقع فى
منطقة حضوره  /حضورها .
 .5على مقدم الطلب سرد المدارس التى تكون خارج منطقة حضوره  /حضورها كخيار أول  ،و كخيار ثانى  .ومع ذلك  ،يجوز للطالب ان
يحضر فقط خارج منطقة حضوره  /حضورها في حالة وجود اماكن متاحة في المدرسة بعد أن يتم وضع جميع الطلبة المؤهلين المتقدمين
من داخل منطقة الحضور  .سيتم منح التحويالت فقط خالل األيام الخمسة األولى من العام الدراسي  .النقل صالح حتى يتم الحفاظ على
الصف النهائى في المدرسة من ناحية توفير جميع المعايير األكاديمية .
 .6لن تقدم وسائل النقل من قبل النظام المدرسي إلى أي طالب يحضر أكاديمية خارج منطقة حضور إقامتهم .
 .7الطلبات سوف يتم مراجعتها في وقت تقديم الطلب  .إذا كان الطالب يستوفي معايير التأهل  ،سوف يأخذ الموافقة على اإلختبار بما في ذلك
التاريخ و الوقت  ،وسوف تعطى موقع االختبار لمقدم الطلب في ذلك الوقت .
 .8جميع الطلبات التي تعتبر غير مؤهلة لالختبار سوف يتم مراجعتها من قبل لجنة من ثالثة أشخاص من مديرى المكتب المركزى  .لن يتم
االتصال بعائالت المتقدمين غير المؤهلين إال إذا كانت اللجنة تعكس القرار الغير مؤهل األولى .
 .9معلومات عن عملية الطعون سوف تعطى في وقت تقديم الطلب .
 .10لجنة من ثالثة أشخاص سوف تستمع الى كل الطعون في مرحلة تقديم و فحص الطلب .
 .11الطالب الذين يلبون جميع المعايير في مرحلة تقديم و فحص الطلب سوف يتم إختبارهم للقبول المحتمل في أكاديمية الدراسات العليا .
 " .12النتيجة المؤهلة " في إختبار القبول هى تعرف بأنها أى درجة مركبة من  85أو أعلى  .القبول يتوقف على قدرة المنطقة و منطقة الحضور .
 .13جميع المواعيد تكون نهائية في عملية  ASAالقبول .

الموعد النهائى لتقديم نموذج الطلب يكون  22يونيو  2018 ,فى الساعة  12:00ظهرا .
أنا قرأت  ,فهمت  ,و أوافق على إتباع  ASAسياسات و إجراءات التسجيل و القبول .
توقيع الوالدين  /الواصى ____________________________________________ :

