2019-2002 MAGNET SCHOOL/PROGRAM APPLICATION PROCESS
)”GUIDELINES AND FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (“FAQ

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
طلبات التقديم لبرامج  /مدارس اإلجتزاب 1010 - 1029
التوجيهات و األسئلة المعتادة ( " ) " QAF
مالحظة  :يجب على الطالب المنتقل ين من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة المتوسطة و من المدرسة المتوسطة إلى المدرسة الثانوية ملء إستمارة طلب تقديم و إنتقال
جديد الى برنامج مدرسة إجتزاب .
رقم الهاتف

العنوان

إسم المدرسة

العلوم التكنولوجيا اللغة اإلنجليزية الرياضيات  -ستم STEM
الضفة الغربية )Judge Lionel Collins Montessori (K-4 - WB
500 Pine St. Marrero
(504) 347-0254
– th
الضفة الشرقية )Washington Montessori (K-4 EB
606 Clay St. Kenner
(504) 464-9111
الفنون التطبيقية ARTS INTEGRATION
الضفة الغربية )Lincoln (K-8th - WB
2115 1429 Ames Blvd. Marrero
(504) 340-8489
th
الضفة الشرقية )Clancy/Maggiore (K-5 – EB
2100 Maine St. Kenner
(504) 469-3664
البكالوريا الدولية INTERNATIONAL BACCALAUREATE
الضفة الغربية * )Shirley Johnson-Gretna Park Elementary (K-5th WB
1130 Gretna Blvd. Gretna
(504) 366-1660
th
الضفة الشرقية * )Harahan Elementary (K-5 EB
6723 Jefferson Hwy. Jefferson
(504) 737-3918
th th
th
الضفة الغربية *)Marrero Middle (6 -8 - WB
4100 7 Street, Marrero
(504) 341-5842
th th
الضفة الشرقية )Riverdale Middle (6 -8 – EB
3900 Jefferson Hwy. Jefferson
(504) 828-2706
الضفة الغربية )John Ehret (9 th-11 th - WB
4300 Patriot St. Marrero
(504) 340-7651
th
th
الضفة الشرقية )Riverdale High (9 -11 – EB
240 Riverdale Dr. Jefferson
(504) 833-7288
البرامج المركزة لذوى اللغتين DUAL LANGUAGE IMMERSION PROGRAMS
th
الضفة الغربية *)Boudreaux (Spanish – K-7 - WB
950 Behrman Hwy. Terrytown
(504) 393-8732
الضفة الشرقية )J. C. Ellis (French K-8th - EB; Spanish K-8th - EB
801 Brockenbraugh Ct. Metairie
(504) 833-7254
th
الضفة الغربية )Frederick Douglass (French K-4 – WB
1400 Huey P. Long Ave. Gretna
(504) 374-6010
* المدرسة حاليا فى مرحلة التقديم للحصول على شهادة . BI
th

 .2أين يمكنني الحصول على طلب التقديم ؟
ابتداء من  4فبراير و  ، 1029يمكن للوالدين الحصول على طلبات التقدم الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب و نموذج تحويل من المواقع التالية  :موقع SPPJJ
اإللكترونى  ، sljohsspj.sroالموقع اإللكترونى لكل مدرسة إجتزاب  ،مبنى إيمينس  211 ,كلير فيو باركواى جنوب  ,هاراهان  , 30217 ,مكتب االلتزام ،
 102مانهاتن بوليفارد  ،غرفة  ، 2200هارفي  )104( 761- 1721 ،من الساعة  ، 7:00 – 2:00أو فى مكان مدرسة اإلجتزاب من الساعة . 1:00 – 9:00
يجب على اآلباء تسليم طلبات ال تقديم المكتملة إلى مكتب االمتثال باليد  102 ،مانهاتن  ،غرفة  ، 2200هارفي  ،بين  29فبراير و  1023و  27أبريل و . 1022

 .1هل هناك اوراق آخرى او مستندات يجب أن ت قدم باإلضافة إلى طلب التقديم المطلوب ؟
نعم .
• إثبات اإلقامة فى جيفرسون باريش .
• شهادة الميالد .
• إذا كنت تقدم للصفوف  , 11 – 0تقرير الدرجات النهائى من العام السابق للطلب .

 .7إذا كان طفلي حاليا من المسجلين فى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب  ،هل يحتاج إلى إعادة التقديم لنفس مدرسة اإلجتزاب  /برنامج اإلجتزاب كل عام ؟
• ال  ،بمجرد قبول الطالب في مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب ويبقى في وضع جيد في هذا البرنامج ( كما هو مبين فى  ) QAF - 4فإنه ليس من الضروري إعادة التقديم
حيث انك موجود في البرنامج الذي فى هذه المدرسة
• و الكن  ،يجب تقديم طلب جديد للنقل أثناء إنتقال الطالب فى برنامج اإلجتزاب من المدرسة اإلبتدائية إلى اإلعدادية و أيضا أثناء إنتقال الطالب فى برنامج اإلجتزاب من
المدرسة اإلعدادية إلى الثانوية .

 .4هل هناك أي متطلبات القبول للمتقدمين ؟
• لكي تكون مؤهال للحصول على االن تقال الى برنامج إجتزاب فى  ( BIصفوف : ) 22 - 1
 .aيجب على الطالب ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش  .يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال .
 .bيجب على الطالب الحفاظ على  APA 0.2حد أدنى في المواد الدراسية األساسية التى أخذها ( اإلنجليزية  ,القراءة  ,الرياضيات  ,العلوم  ,الدراسات اإلجتماعية ) في
العام قبل عام التقديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجات .
• لكى تبقى في برنامج  BIللسنة التالية ( صفوف  ، ) 22 - 1يجب على الطالب :
 .aالحفاظ على متوسط  APA 0.2في جميع المواد الدراسية الماخوزة ما عدا التربية الرياضية .
 .bفى برامج المدارس اإلعدادية و الثانوية  ,الطالب يجب ان يسجل في و يكمل بنجاح مادتين على األقل فى مرتبة الشرف  ، AP ،أو  BIلكل فترة دراسية .
• لكي تكون مؤهال للحصول على االنتقال الى برنامج إجتزاب إلدماج الفرنسية أو اإلسبانية للصفوف : K- 2
 .aيجب على الطالب ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش  .يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال .
 .bالوالد (الوالدين) للطالب الذين يدخلون الصفوف  8- 0يجب أن يقدموا الوثائق أن طفلهم قد سبق له التسجيل في برنامج إدماج الفرنسية أو اإلسبانية أو نجح فى إمتحان
الكفائة فى الصف المناسب فى اللغة المستهدفة بدرجات ال تقل عن . % 88
 .cيجب على الطالب الذين يدخلون الصفوف  8- 0ان يكون لديهم ما ال يقل عن  APA 0.2في المواد األساسية التى أخذها ( اإلنجليزية  ,القراءة  ,الرياضيات  ,العلوم ,
الدراسات اإلجتماعية ) في العام قبل عام التقديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجات .
• لكي تكون مؤهال للحصول على االن تقال الى إجتزاب كولينز ستم أو إلى واشنطن ستم للصفوف : K- 4
 .aيجب على الطالب ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش  .يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال .
 .bيجب على الطالب الذين يدخلون الصفوف  8- 0ان يكون لديهم ما ال يقل عن  APA 0.2في المواد األساسية التى أخذها ( اإلنجليزية  ,القراءة  ,الرياضيات  ,العلوم ,
الدراسات اإلجتماعية ) في العام قبل عام التقديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجات .
• لكي تكون مؤهال للحصول على االن تقال الى برنامج إجتزاب فى تكامل الفنون للصفوف : K- 2
 .aيجب على الطالب ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش  .يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال .
 .bيجب على الطالب الذين يدخلون الصفوف  8- 0ان يكون لديهم ما ال يقل عن  APA 0.2في المواد األساسية التى أخذها ( اإلنجليزية  ,القراءة  ,الرياضيات  ,العلوم ,
الدراسات اإلجتماعية ) في العام قبل عام التقديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجات .

 .1هل هناك متطلبات للطالب من أجل البقاء فى برنامج إجتزاب ؟
• نعم  .الطالب يجب ان يحافظ على متوسط  APA 0.2في جميع المواد الدراسية الماخوزة ما عدا التربية الرياضية .

 .6هل تتوفر وسائل النقل ؟
• سوف توفر  SPPJJوسائل النقل لطالب مدارس اإلجتزاب إلى مدارس االجتزاب في منطقة حضورهم .
• تم إنشاء مراكز للنقل  ،بدال من محطات الحافالت التقليدية  ،لتعظيم كفاءة الطريق  ،و وقت ال طالب في الحافلة وأوقات جرس المدرسة بما ان منطقة حضور طالب
اإلجتزاب أكبر من منطقة حضور المدرسة التقليدية .

 .3متى يتم إرسال قرار اإلخطارات ؟
سيتم إرسال قرار اإلخطارات من مكتب االلتزام عن طريق البريد و يتم إستالمها فى موعد أقصاه  02مارس . 0219 ,

 .2إذا قبلت  ،كيف يمكنني تسجيل طفلي فى مدرسة إجتزاب ؟
إذا تم قبول طفلك فى مدرسة إجتزاب  ,سوف تتلقى خطاب توثيق القبول من مكتب اإلاتزام و الذي سوف يتضمن تاريخ و وقت و مكان التسجيل  .الفشل فى عدم حضور عملية
التسجيل في موقع المدرسة قد يؤدي إلى فقدان طفلك مكانه في المدرسة .

 .9هل يتم قبول طلبات لطالب سيتم دخولهم فى السنة االخيرة ؟
ال يتم قبول طلبات للطالب الذين سيتم دخولهم للعام األخير  .فمن سياستنا العامة ان يكون الطالب مسجال في مدارسنا الثانوية لإلجتزاب لمدة سنتين على األقل ( أربعة
فصول دراسية ) قبل ان يحصل على شهادة من واحدة من مدارسنا الثانوية لإلجتزاب .

 .20أين يمكنني إرسال أسئلة أو استفسارات إضافية ؟
أى أسئلة بخصوص عملية التقديم لمدارس اإلجتزاب قد ت وجه إلى مكتب االلتزام في . )824( 049- 9990
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