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مدرسة اإلتجزاا  /برنامج اإلتجزاا
طل للبقاء فى تجى سى إليس برنامج الدمج بسب زغيير منطقة الحضور
نموذج طل زقديم و إنزقال 1029 - 1028

اخر ميعاد لزقديم الطل  :الساعة  0:00مساء  2 ,يونيو 1028 ,
الرتجاء الزعليم على المربع أمام البرنامج الذى يحضر فيه طفلك .

الدمج الفرنسى

الدمج األسبانى

اسم الطال ________ _____________________________________________________ الصف _________________ 1029 - 1028
اآلخ ير
األوسط
األول
الوالد  /الواصى _________________________________ الهازف  ( :البيت ) __________________ ( المحمول ) ___________________
العنوان _______________________________________________________________________________________________
( الرقم البريدى )
( المدينة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشارع )
زاريخ الميالد ______________ السن الحالى ___________ المدرسة الحالية _________________________________________________
اسم المدرسة في منطقة الحضور  SPPJJالحالى _____________________________________________________________________ :
يتج على اآلباء زسليم النماذج المكزملة باليد إلى مكز االلزاام  ،فى  102مانهازن بوليفارد  ،غرفة  ،2200هارفى  80018 ،أو مبنى إيمينس فى  811كليير فيو باركواى
تجنو  ,إلموود  80217 ,من اإلثنين إلى التجمعة بين الساعة  8:00صباحا حزى  0:00مساء  .أخر ميعاد لزقديم الطلبات يكون فى يوم  2يونيو  , 1028 ,الساعة 0:00
مساء .
أنا هنا أقر بأن تجميع المعلومات المبينة فى هذا الطل زكون كاملة و صحيحة على حس علمى  .أنا أفهم أن إخفاء أو عدم صحة أى معلمومات قد زؤدى إلى رفض هذا الطل .
زوقيع الوالدين _______________________________________________________________ الزاريخ _______________________
سيزم إعالمك عن حالة طل ال نقل عن طريق الفاكس  ،الهازف  ،البريد اإللكزروني و  /أو بريد الواليات المزحدة  .يرتجى زقديم عنوان البريد اإللكزروني الخاص بك على الخط أدناه :
__________________________________________________________
عنوان البريد اإللكزروني
مالحظة  :الطال الحاصلين على اسزمارة موافقة على ال زنقل فى المنطقة يمكن ان يبقوا في مدارسهم الحالية حزى ال نهاية  ،أو حزى الصف األخير من المدرسة  ،ولكن يتج زقديم
اسزمارة النقل بين منطقة و زصريح ال نقل فى كل س نة .

معايير اإلنزقال الى مدرسة إتجزاا  /برنامج إتجزاا

يتم نقل الطالب في صفوف روضة األطفال إلى الصف السابع على األقل  03يوما قبل بدء العام الدراسي  ،أو حيث يسمح باستخدام برنامج إجتزاب معين مع القدرة الكافية فى
مستوى الصف لقبول إنتقال طالب إجتزاب  03 ،يوما على األقل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .يجب على ال طالب في الصفوف من  8إلى  03و تسعى
االلتحا في مدرسة إجتزاب تقديم نموذج التحويل المناسب فى موعد ال يقل عن  03يوما قبل بدء العام الدراسي  .الطالب الذين يدخلون في النظام المدرسي للمرة األولى قد تسعى
الى االلتحا في مدرسة إجتزاب عند الدخول في النظام المدرسي من منطقة مدرسية أخرى أو من مدرسة خاصة أو تعليم منزلى تقع ضمن جيفرسون بارش حيث يمكن ان يسمح
في التحا ببرنامج إجتزاب و ال يحدث إكتظاظ في الفصول او المدارس نتيجة ذلك .
الموافقة  ______ :الرفض بسب المعايير المعزمدة ______________
الرفض بسب قدرات االسزيعا ______________
__________________________________________________
ال زاريخ
مسئول االلزاام

الموافقة  ______ :الرفض بسب المعايير المعزمدة ______________
الرفض بسب قدرات االسزيعا ______________
____________________________________________
الزاريخ
المدير
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