)Advanced Studies Academies (ASA
First Five Days of School
Transfer Request Form for 2017-2018

أكاديميات الدراسات المتقدمة
أول خمسة أيام فى المدرسة
نموذج طلب النقل ألجل 2018 – 2017

ASA Admissions
349-7792

يمكن الحصول على استمارات طلب التحويل من أى مدرسة  , jpschools.org/asa ، ASAفى  501مانهاتان بوليفارد  ،هارفي  ،لويزيانا
 ، 70058أو فى  722كليرفيو باركواى  ،إلموود  ،لويزيانا  . 70123طلبات النقل المكتملة سيتم قبولها من يوم الخميس  10 ,أغسطس 2017 ,
بوليفاردأو ،من
, jpschools
. org
مبنى / asa
اإلليكترونى
الموقع
، ASA
. 2017من أي
طلب ,ات النقل
 16نماذج
الحصول ,على
حتىيمكن
و
في هارفي  .ساعات العمل هي
 501منهاتن
اإلدارة في
يدويا إلى
النماذج
مدرسة تسليم
يجب أن يتم
أغسطس
يوم األربعاء
نقل .المكتملة من االثنين  9 ,يناير  2017 ،خالل
ال
طلبات
قبول
سيتم
.
70058
لويزيانا
,
هارفى
،
رد
بوليفا
مانهاتن
501
من الساعة  8:00صباحا حتى الساعة  4:00مساء  ،من االثنين إلى الجمعة
الجمعة  20 ,يناير  . 2017 ،نموذج الطلب يجب أن يتم تسليمه باليد إلى مبنى اإلدارة في  501مانهاتن بوليفارد في هارفي .
الطباعةالمكتب هي من الساعة  8:00صباحا حتي الساعة  4:00ظهرا من االثنين – الجمعة .
ساعات عمل
الرجاء
إسم الطالب _________________________________________________________________________________________ :
المتوسط
األول
األخير
العنوان  __________________________________________________________ :لويزيانا ____________________________
الرقم البريدى
المدينة
الشارع ( رقم الشقة )
رقم الهاتف __________________________ , ______________________________ , ____________________________ :
العمل
المحمول
المنزل
إسم الشخص الذى أكمل هذا النموذج  ______________________________ :القرابة إلى الطالب _____________________________ :
إسم المدرسة الحالية  _________________________ :التقدير الحالى  ______ :إسم المدرسة المطلوبة ________________________ :
السبب ألجل طلب النقل :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
توقيع الوالدين  /الواصى  ________________________________________________ :التاريخ _________________________ :
•
•
•
•

سيتم الموافقة على النقل إذا كانت األماكن متوفرة في المدرسة المطلوبة وإذا كان الطالب في وضع أكاديمي جيد في مدرسته  /مدرستها
الحالية  .طلب النقل الموافق عليه للعام الدراسي  2018-2017ال يكون صالحا إذا تم إقصاء الطالب ألسباب أكاديمية في نهاية العام الدراسي
. 2017-2016
اذا تمت الموافقة على النقل إلى مدرسة خارج منطقة الحضور المدرسية للطالب  ،لن يتم توفير وسائل التنقل من قبل النظام المدرسي العام فى
جيفرسون باريش و يصبح هذا من مسؤولية الوالد  /ولي األمر  .األهلية لممارسة الرياضة وفقا لقواعد  LHSAAقد تتأثر أيضا .
قرارات النقل من المتوقع ان يتم إصدارها قبل  17أغسطس  . 2017 ،و سيتم إخطار الوالدين عن طريق الهاتف و بواسطة البريد اإللكتروني
عن حالة طلب النقل .
يجب تقديم إثبات اإلقامة في وقت تقديم طلب النقل .

تم إستالم طلب النقل بواسطة  _________________________________________ :ختم اليوم  /الوقت :
موظف JPPSS

Office Use Only:
Transfer denied

Transfer granted
Reason for denial:

_________________ Date:
ASA Coordinator of Admissions

__________________ ________________________________________________________________________________ Date:
Compliance Officer

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
أكاديميات الدراسات المتقدمة ( ) ASA

سيايات النقل
سياسات النقل التى تكون مطبقة بعد بداية العام الدراسى
الطالب الذين يحضرون حاليا مدرسة  ASAخارج منطقة حضورهم و ترغب في النقل إلى مدرسة  ASAفي منطقة حضورهم :
•
•
•

يجب تسليم نموذج طلب النقل باليد إلى مكتب اإلدارة في  501مانهاتن بوليفارد  ،هارفي  ،لويزيانا . 70058
من يأتي أوال  /يخدم أوال هو األسا إذا كان هناك عدد المقاعد المتاحة في مستوى الصف المطلوب في المدرسة المقصودة .
سيتم منح الموافقة على طلبات النقل من الخارج إلى داخل منطقة حضور الطالب المدرسية قبل الموافقة على طلبات نقل جديدة للمتقدمين فى
السنة الدراسية القادمة .

الطالب الذين يحضرون حاليا مدرسة  ASAداخل منطقة حضورهم و الذين يرغبوا في النقل إلى مدرسة  ASAخارج منطقة حضورهم :
•
•
•

يجب تسليم نموذج طلب النقل باليد إلى مكتب اإلدارة في  501مانهاتن بوليفارد  ،هارفي  ،لويزيانا . 70058
سيدعى الطالب للحضور :
○ بعد هؤالء الطالب الذين يحضرون مدرسة خارج منطقة حضورهم و ترغب في النقل لمدرسة داخل منطقة حضورهم  .و :
○ بعد تأهل المتقدمين الجدد للعام القادم الذين يعيشون في منطقة حضورهم من خالل عملية القبول .
في حالة عدم وجود أية قائمة لالنتظار بعد ان يتم قبول كلتا المجموعتين أعاله  ،طلبات النقل من الطالب المقيمين خارج منطقة الحضور للمدرسة
المطلوبة سوف يتم الموافقة عليها بناء على من يأتي أوال  /يخدم أوال إذا كانت هناك أماكن متوافرة في الصف المطلوب .

سياسات النقل التى تكون مطبقة فى بداية العام الدراسى
•
•

•

يجب تسليم نموذج طلب النقل باليد إلى مكتب اإلدارة في  501مانهاتن بوليفارد  ،هارفي  ،لويزيانا . 70058
إذا توافرت األماكن  ،سيتم النظر فى طلبات النقل إلى أكاديمية دراسة متقدمة أخرى خالل الخمسة األيام األولى من حضور الطلبة في بداية العام
الدراسي  .و سوف يتم الموافقة على النقل في حالة عدم وجود أي قائمة لالنتظار فى الصف  /المدرسة المطلوبة  .و سيتم في البداية أن تعطى األفضلية
لهؤالء الطالب الذين يرغبون في االنتقال من مدرسة خارج منطقة حضورهم إلى المدرسة داخل منطقة حضورهم .
لن يتم النظر في طلبات النقل بعد اليوم الخام من حضور الطلبة .

نقل األخوة و األخوات
•

يجب تسليم نموذج طلب النقل باليد إلى مكتب اإلدارة فى  501مانهاتن بوليفارد  ،هارفي  ،لويزيانا . 70058

•

إذا كان طلب النقل بغرض النقل إلى مدرسة  ASAداخل منطقة الحضور :
○ يتم منح نقل قبل المتقدمين الجدد المؤهلين للسنة القادمة  ,و
○ قبل أولئك الذين يسعون للنقل من مدرسة  ASAخارج منطقة حضورهم المطلوبة

•

إذا كان طلب النقل بغرض النقل من مدرسة  ASAداخل منطقة الحضور إلى مدرسة  ASAخارج منطقة الحضور سيتم الموافقة على طلب النقل :
○ بعد هؤالء الطالب الذين يرغبون فى النقل من مدرسة  ASAخارج منطقة الحضور إلى مدرسة  ASAداخل منطقة الحضور ؛ و
○ قبل أن ينظر إلى أي من المتقدمين الجدد للقبول فى العام الدراسى القادم

مالحظة  :و من المعلوم أن جيفرسون باريش نظام المدار

العامة سوف لن توفر وسائل التنقل للطالب الذي يحضر مدرسة  ASAخارج منطقة حضوره .

