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مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب
نموذج طلب تقديم و إنتقال 2019 - 2018
اخر ميعاد لتقديم الطلب  13 :أبريل 2018 ,
اسم الطالب ________ ________________________________________________________ الصف الداخل إليه ________________
اآلخير
األوسط
األول
الوالد  /الواصى _________________________________ الهاتف  ( :البيت ) __________________ ( المحمول ) __________________
العنوان ______________________________________________________________________________________________
( الرقم البريدى )
( المدينة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشارع )
تاريخ الميالد ______________ السن الحالى ___________ المدرسة الحالية ________________________________________________

الرجاء ان تعلم بإختيارك في المربع بجانب مدرسة االجتزاب  /برنامج االجتزاب الذي قمت بتقديم الطلب عليه  .علم على اإلختيار األول برقم , 1
اإلختيار الثانى برقم  , 2و اإلختيار الثالث برقم . 3
الدمج

ستم

الدمج

الفنون التطبيقية

ستم

مدارس البكالوريا الدولية

الفنون

)Boudreaux (WB – Spanish - K-5th

) Collins – (WB – K-5

) Clancy (EB – K-5

) ** Johnson Gretna Park (WB K– 5

)Ellis (EB – French – K-8th

)Washington (EB – K-5th

)Lincoln (WB – K-8th

)** Harahan Elementary (EB K-5th

rd

th

IB

th

)Ellis (EB – Spanish – K-8th

)* Marrero Middle (WB 6th – 8th

)Douglass (WB – French – K-3rd

) Riverdale Middle (EB – 6 -8
th

th

)Ehret High (WB – 9TH-11TH
)Riverdale High (EB – 9TH-11TH

* المدرسة حاليا فى مرحلة ما قبل  , IBاى ان المدرسة فى طريقها الى الحصول على شهادة  ** . IBالمدرسة حاليا فى مرحلة التقديم للحصول على شهادة . IB

اسم المدرسة في منطقة الحضور  JPPSSالحالي ________________________________________________________ _____________ :
يجب على اآلباء تسليم النماذج المكتملة باليد إلى مكتب االلتزام  501 ،مانهاتن ،غرفة  ،1100هارفي  ) 504 ( 365-5312 ،ما بين  19فبراير  2018و  13أبريل . 2018
مواعيد المكتب تكون من اإلثنين – الجمعة من الساعة  8:00صباحا حتى الساعة  3:00ظهرا .
إثبات السكن الحالى فى جيفرسون باريش  ,شهادة الميالد  ,و للطالب المتقدمين للصف  2و أعلى  ,نسخة من تقرير درجات الطالب النهائى فى العام الدراسى 2017 – 2016
يجب تقديمها فى وقت تقديم الطلب .
و أنا أفهم أنه فى حال تمت الموافقة على طلب النقل هذا  ،قد تتأثر أهلية طفلى فى تدريب ألعاب القوى  ،الصحية و البدنية  . LHSAAلمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة
التعليم أللعاب القوى  ،الصحية و البدنية في رقم . ) 504 ( 349-8645
أنا بموجب هذا أشهد أن جميع المعلومات الواردة فى هذا الطلب كاملة و صحيحة إلى حسب أفضل علمى  .أنا أفهم أن التحريف المادى أو السهو قد يؤدى إلى رفض الطلب .
توقيع الوالدين _______________________________________________________________ التاريخ _______________________
سيتم إعالمك عن حالة طلب النقل عن طريق الفاكس  ،الهاتف  ،البريد اإللكتروني و  /أو بريد الواليات المتحدة  .يرجى تقديم عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك على الخط أدناه :
__________________________________________________________
عنوان البريد اإللكتروني
مالحظة  :الطالب الحاصلين على استمارة موافقة على التنقل فى المنطقة يمكن ان يبقوا في مدارسهم الحالية حتى النهاية  ،أو حتى الصف األخير من المدرسة  ،ولكن يجب تقديم
استمارة النقل بين منطقة و تصريح النقل فى كل سنة .

معاييراإلنتقال الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب

 .1يتم نقل الطالب في صفوف روضة األطفال إلى الصف السابع على األقل خالل  30يوما قبل بدء العام الدراسي  ،أو إذا حيث يسمح باستخدام برنامج إجتزاب معين مع قدرة
اإلستيعاب الكافية فى مستوى الصف لقبول إنتقال طالب إجتزاب  30 ،يوما على األقل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .يجب على الطالب في الصفوف من 8
إلى  10و التى تسعى إلى اإللتحاق في مدرسة إجتزاب تقديم نموذج طلب النقل المناسب فى موعد ال يقل عن  30يوما قبل بدء العام الدراسي  .الطالب الذين يدخلون في النظام
المدرسي للمرة األولى قد تسعى الى االلتحاق في مدرسة إجتزاب عند الدخول في النظام المدرسي من منطقة مدرسية أخرى أو من مدرسة خاصة أو تعليم منزلى تقع ضمن منطقة
جيفرسون بارش حيث يمكن ان يسمح لهم في اإللتحاق ببرنامج إجتزاب بحيث ال يحدث إكتظاظ في الفصول او المدارس نتيجة ذلك .
الموافقة  ______ :الرفض بسبب المعايير المعتمدة ______________
الرفض بسبب قدرات االستيعاب ______________
__________________________________________________
التاريخ
مسئول االلتزام

الموافقة  ______ :الرفض بسبب المعايير المعتمدة ______________
الرفض بسبب قدرات االستيعاب ______________
____________________________________________
التاريخ
المدير

