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SUPERINTENDENT

سوف يتم قبول الطلبات من أجل اإللتحاق فى أكاديميات الدراسات المتقدمة للعام الدراسى  2020 - 2019إبتداء من يوم االثنين  1 ,أكتوبر  2018 ،حتى
الساعة  12:00ظهرا يوم الجمعة  26 ,أكتوبر . 2018 ,
ستكون الطلبات متاحة يوم الجمعة  28سبتمبر  2018 ,في مكاتب جميع المدارس العامة فى جيفرسون باريش  ،في كال الموقعين أدناه و في الموقع
http://jpschools.org/asa
يجب أن تكون طلبات التقديم كاملة  ،تشمل جميع المستندات المطلوبة  ،و يتم تسليمها باليد إلى أحد المواقع التالية .
مكاتب إدارة مدارس جيفرسون باريش :
 501مانهاتن بوليفارد
هارفى  ,لويزيانا 70058
مواعيد ساعات العمل فى المكتب تكون :
اإلثنين – الجمعة
السبت  20 ,أكتوبر
األربعاء  10 ,أكتوبر
الجمعة  26 ,أكتوبر

 822جنوب كليرفيو باركواى
إلموود  ,لويزيانا 70123
 8:00صباحا –  3:00ظهرا
 8:00صباحا –  12:00ظهرا
 8:00صباحا –  6:00مساء
 8:00صباحا –  12:00ظهرا

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  :الساعة  12:00ظهرا يوم الجمعة  26أكتوبر . 2018 ,
المستندات المطلوبة للتأهل إلختبار القبول
التقديم للصفوف ما قبل الروضة  Pre-Kإلى : 1
لاللتحاق فى مرحلة ما قبل الروضة  ,الطالب يجب ان يكون عمره  4سنوات او اكثر فى او قبل  30سبتمبر  , 2019 ,كما هو مثبوت بواسطة نسخة من شهادة
____
الميالد المرفقة .
لإللتحاق فى مرحلة روضة االطفال  ,الطالب يجب ان يكون عمره  5سنوات او اكثر فى او قبل  30سبتمبر  , 2019 ,كما هو مثبوت بواسطة نسخة من شهادة
____
الميالد المرفقة .
يجب علی جميع الطالب المتقدمين لصف ما قبل الروضة حتی الصف األول تقديم نسخة من شهادة الميالد .
____
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 .
التقديم للصفوف  2إلى : 5
يجب إرفاق نسخة من أخر بطاقة درجات .
____
يجب التحقق من عمر الطالب عن طريق إرفاق نسخة من شهادة الميالد .
____
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 .
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 الدراسى  . 2018 - 2017درجات المجموع الكلية المركبة تكون اعلى من  85فى المائة  .أو
• درجات  LEAPأو  i LEAPفى العام الدراسى  . 2018 - 2017الطالب يجب ان يحصل على تقدير جيد جدا كأقل تقدير فى كال من اإلنجليزية  /فنون
اللغة و الرياضيات  ,أو
• درجات اإلختبار (  ) EOCفى نهاية العام الدراسى  2018 - 2017على مستوى الوالية  .يجب على الطالب ان يسجل ما ال يقل عن تقدير " جيد " فى
اللغة اإلنجليزية و  /أو الرياضيات  .أو
• درجات االختبار الموحد المؤهلة فى العام الدراسى  2018 - 2017من والية أو دولة آخرى .

ADVANCED STUDY ACADEMIES

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة

أكاديمية الدراسات المتقدمة
األماكن المتبقية المتوقعة للعام الدراسي 2020 - 2019
* األماكن المبينة قابلة للتغيير حسب تغير أحوال العائالت
األعداد كما تكون فى  8أغسطس 2018 ,
أكاديميات المرحلة االبتدائية
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هناك  132من طالب الصف الخامس في الضفة الشرقية الذين قد يختارون االنتقال إلى هاينز أو باتريك تايلور للصف السادس .
هناك  125من طالب الصف الخامس في الضفة الغربية الذين قد يختارون االنتقال إلى روبل أو باتريك تايلور للصف السادس .
هناك  257طالب الصف الخامس اإلجمالي المؤهلين لما مجموعه  375مقاعد الصف السادس  ،و هذا يترك  118مقاعد الصف السادس متاحة للتنقالت الجديدة
فى عام  2020 - 2019الدراسى .
توماس جيفرسون لديه القدرة على قبول  125طرب فى الضفة الغربية الصف . 9
هناك  69طالبا من الصف الثامن في أكاديمية روبل الذين قد يختارون االنتقال إلى توماس جيفرسون أو باتريك تايلور للصف التاسع .

مالحظات هامة :
 .1لن يتم قبول اإلختبارات أو التقييمات الموحدة التي تديرها جهة خاصة  .شهادات  ،خطابات توصية  ،الجوائز  ،و ما إلى ذلك ال تؤخذ في اإلعتبار في عملية
القبول .
 .2إذا كان هناك اى سبب فى عدم مقدرة طفلك لحضور اإلمتحان فى الميعاد المحدد  ,سوف يمنح فرصة واحدة فقط اخرى من قبل مكتب اإللتحاق  .إنها تكون مسؤلية
الوالدين  /الواصى إلخبار مكتب اإللتحاق في أقرب وقت ممكن على عدم قدرة الطفل على حضور اإلمتحان فى الميعاد المحدد فى أقرب ممكن .
رقم هاتف مكتب اإللتحاق . )504( 349 -7792
.3

فى حالة ان الطفل قد ذهب إلى غرفة اإلختبار و يبدأ االختبار  ،لن تكون هناك فرصة اخرى الى إعادة اإلختبار للعام الدراسي القادم .

 .4إنها 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
 . IAPلن يتم منح أى متطلبات ما لم تكون محددة فى صفحة اإلقامة الحالية فى  IEPأو  IAPالتي يجب تقديمها في وقت تقديم الطلب .
 .5تلتزم لجان االستئناف بشكل صارم بالسياسات و اإلجراءات المعتمدة من مجلس اإلدارة  .و تكون القرارات التي تتخذها لجان االستئناف نهائية .
جيفرسون باريش نظام المدارس العامة ال تميز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو األصل القومى أو النوع في إنشاء أو تنفيذ السياسات التعليمية .

