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طلب إلختبار القبول فى أكاديميات الدراسات المتقدمة
Frequently Asked Questions

أسئلة يتكرر طرحها

.1

متى أتلقى نتائج عن إختبار طفلي ؟
يجب أن تحصل العائالت على نتائج بحلول نهاية شهر فبراير  . 2019سيحصل جميع الطالب الذين أجروا اختبارات على رسالة في البريد تشير
إلى حالة القبول ( مقبول لإللتحا على قائمة اإلنتظار أو غير مؤهل للقبول ) باإلضافة إلى تقرير الدرجات من اختبار قبول الطالب .

.2

تتطلب مدرسة طفلي رسوم تسجيل  /إيداع قبل نهاية شهر فبراير  .هل يمكنني الحصول على إشعارات أو نتائج مبكرة عبر الهاتف ؟
يتم إرسال إخطار نتائج اختبار القبول لجميع مستويات الصف في نفس الوقت  .ال يستطيع مكتب القبول إعطاء نتائج اإلخطار مبكرا أو عبر الهاتف .

.3

هل يمكنني استخدام عنوان صديق أو قريب للتقدم لألكاديمية التي أفضلها ؟
ال  .يجب أن يتطاب اسم و عنوان ولي األمر أو الواصي القانوني ( أورا الحضانة التي تصدرها المحكمة بالكامل و التي وقعها القاضي ) مع وثيقة
إثبات اإلقامة المطلوبة في جيفرسون باريش التي يتم تقديمها مع الطلب .

.4

أنا غير قادر على إحضار طفلي لالختبار في الموعد المعين  .ماذا افعل ؟
يُسمح لك بتعديل واحد فى موعد اإلختبار  .إتبع التعليمات الواردة في خطاب الموافقة على االختبار لتحديد موعد إختبار جديد  .يمكنك اإلتصال
بمكتب القبول في الموعد المحدد في الرسالة  ،مع ترك بريد صوتي  ،أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى Julia.Johns@jppss.k12.la.us
ا
بروتوكوًل محدداا لتحديد مواعيد اإلختبارات المعادة و غير قادر على استيعاب طلبات محددة .
مع طلبك في الموعد المحدد  .يتبع مكتب القبول

.5

أنا ًل أتفق مع جانب من جوانب كيفية تنفيذ عملية القبول لطفلي  .كيف أخاطب اهتماماتي ؟
توفر كل مرحلة من مراحل عملية القبول فى  ASAفرصة لتقديم إستئناف  .في وقت تقديم الطلب سوف تتلقى مجلد مانيال فى داخله
سوف تجد نموذج االستئناف و كذلك تجد نسخة من سياسات القبول فى  ASAو سياسات الفصل و اإلجراءات التي واف عليها مجلس
مدارس جيفرسون باريش .
مرحلة تقديم الﻄلﺐ و فﺤﺼﻪ  /غﻴﺮ مؤهل لالخﺘﺒار  :إذا اسﺘلﻤﺖ رسالة غﻴﺮ مﺆهل لالخﺘﺒار  ،فﻴﻤﻜﻨﻚ الﻄعﻦ في ذلﻚ القﺮار
•
بﺤلﻮل الﻤﻮعﺪ الﻨهائي الﻤبين في نﻤﻮذج الﻄعﻦ في تلﻚ الﻤﺮحلة .
مرحلة اًلختبار  :فترة الطعن لالختبار هي المرحلة الوحيدة التي يتم خاللها مراجعة مشكلة فى عملية االختبار نفسها في يوم االختبار من
•
قبل لجنة االستئناف إلحتمال إعادة االختبار  .إذا لم يكن طفلك بخير أو عصبيًا أو مصابًا باالكتئاب يوم االختبار  ،فيجب تحديد موعد
إختباره في يوم االعادة .
مرحلة الﺘﺮتﻴﺐ و اإلخﻄار  /غﻴﺮ مﺆهل للقﺒﻮل  :إذا كانﺖ نﺘﻴﺠة اخﺘﺒار امﺘﺤان ﻃفلﻚ أقﻞ مﻦ نﺴﺒة الـ  85الﻤﺌﻮية الﻤﻄلﻮبة  ،فﺴﻮف تﺘلقى
•
نﻤﻮذج اسﺘﺌﻨاف مع الﺘقﺮيﺮ بعدم األهلية فى اإللتحا و تقرير الدرجات فى رسالة عن طري الﺒﺮيﺪ .

.6

فاتني الموعد النهائي لتقديم طلب  /جدول زمني لموعد إعادة اإلختبار  /تقديم طلب استئناف  .هل يمكنني التقديم في وقت متأخر ؟
جميع المواعيد فى عملية القبول فى اكاديميات الدراسات المتقدمة  ASAتكون ثابتة  .مكتب القبول يكون غير قادر على النظر فى الطلبات المقدمة
أو وثائ مقدمة بعد المواعيد النهائية المحددة .

