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مدرسة اإلتجزاا ررامم اإلتجزاا
زقرل اممذج طلرمت الزقديم ألتجل صفوف  Kإلى 2
اموذج طل زقديم و إازقمل 2018 - 2017
اخر ميعمد لزقديم الطل  :السمعة  4:00مسمء  14 ,يوليو 2017 ,

سكمن الضفة الغررية

سكمن الضفة الشرقية

Judge Lionel Collins
500 Pine Street
Marrero, LA 70072
 : 347-0254الهمزف

Washington Elementary School
606 Clay Street
Kenner, LA 70062
 : 464-9111الهمزف

اسم الطمل ________ ________________________________________________________ الصف الداخل إليه _________________
اآلخير
األوسط
األول
الوالد الواصى _________________________________ الهمزف  ( :الريت ) __________________ ( المحمول ) ___________________
العاوان _______________________________________________________________________________________________
( الرقم الرريدى )
( المدياة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشمرع )
زمريخ الميالد ______________ السن الحملى ___________ المدرسة الحملية _________________________________________________
اسم المدرسة في ماطقة الحضور  JPPSSالحملى ________________________________________________________ _____________ :
يتج على اآلرمء زسليم الاممذج المكزملة رمليد إلى مكز االلزاام  501 ،مماهمزن ،غرفة  ،1100همرفى  ) 504 ( 365-5312 ،رين السمعة  8:00صرمحم حزى  4:00مسمء فى
يوم  16مميو  2017 ,و يوم  14يوليو . 2017 ,
أام هام أقر رأن تجميع المعلوممت المرياة فى هذا الطل زكون كمملة و صحيحة على حس علمى  .أام أفهم أن إخفمء أو عدم صحة أى معلموممت قد زؤدى إلى رفض هذا الطل .
زوقيع الوالدين _______________________________________________________________ الزمريخ _______________________
سيزم إعالمك عن حملة طل الاقل عن طريق الفمكس  ،الهمزف  ،الرريد اإللكزرواي و أو رريد الواليمت المزحدة  .يرتجى زقديم عاوان الرريد اإللكزرواي الخمص رك على الخط أدامه :
__________________________________________________________
عاوان الرريد اإللكزرواي
مالحظة  :الطال الحمصلين على اسزممرة موافقة على الزاقل فى الماطقة يمكن ان يرقوا في مدارسهم الحملية حزى الاهمية  ،أو حزى الصف األخير من المدرسة  ،ولكن يتج زقديم
اسزممرة الاقل رين ماطقة و زصريح الاقل فى كل ساة .

معمييراإلازقمل الى مدرسة إتجزاا

ررامم إتجزاا

 .1يتم نقل الطالب في صفوف روضة األطفال إلى الصف السابع على األقل  30يوما قبل بدء العام الدراسي  ،أو حيث يسمح باستخدام برنامج إجتزاب معين مع القدرة الكافية فى
مستوى الصف لقبول إنتقال طالب إجتزاب  30 ،يوما على األقل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .يجب على الطالب في الصفوف من  8إلى  10و تسعى
االلتحا في مدرسة إجتزاب تقديم نموذج التحويل المناسب فى موعد ال يقل عن  30يوما 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 رسر المعميير المعزمدة ______________
الرفض رسر قدرات االسزيعم ______________
__________________________________________________
الزمريخ
مسئول االلزاام

الموافقة  ______ :الرفض رسر المعميير المعزمدة ______________
الرفض رسر قدرات االسزيعم ______________
____________________________________________
الزمريخ
المدير
Rev. 5/1/17jj

