End of Course (EOC) Student Registration

تسجيل الطالب فى نهاية الدراسة ( ) EOC
صيف 2017
أسم الطالب ( طباعة ) ______________________________________________________________________________ :
االوسط مختصر
األول
االخير
المدرسة فى منطقة الحضور  _________________________________________________ :الصف ____________________ :
معلومات الوالدين  :المحمول ______________________ البريد اإلليكترونى _________________________________________ :
موقع المساعدة فى الدراسة (  : ) EOCضع عالمة " "Xإلى جانب الموقع حيث سيتم حضورك اإلختبار .
أو

_______ الضفة الشرقية  :ريفرديل

_______ الضفة الغربية  :ويست جيفرسون

و ستعقد الدراسة بين  16 - 5يونيو  .2017 ،يجب توفير وسائل النقل الخاصة بك  .الزى المدرسى سوف يتم تطبيقه بإلتزام شديد ( الطالب يجب أن ترتدى بنطلون و
قميص  :ال يسمح بإرتداء الشورت  ،الفانلة القصيرة  ،الشبشب  ،طاقية  ،منديل على الرأس ) .
طفلي سوف ( ضع عالمة  Xلتبين كل ما ينطبق ) :
___ حضور  EOCفى تحسين الجبر  8:00 ( Iصباحا حتي  10:00صباحا ) و دراسة الجبر  Iإعادة اختبار EOC
___ حضور  EOCفى تحسين الهندسة (  8:00صباحا حتي  10:00صباحا ) و دراسة الهندسة إعادة اختبار EOC
___ حضور  EOCفى تحسين اإلنجليزية  10:00 ( IIصباحا حتي  12:00ظهرا ) و دراسة اإلنجليزية  IIإعادة اختبار EOC
___ حضور  EOCفى تحسين اإلنجليزية  10:00 ( IIIصباحا حتي  12:00ظهرا ) و دراسة اإلنجليزية  IIIإعادة اختبار EOC
___ حضور  EOCفى تحسين علم االحياء (  12:30ظهرا حتي  2:30ظهرا ) و دراسة علم االحياء إعادة اختبار EOC
___ حضور  EOCفى تحسين تاريخ الواليات المتحدة (  12:30ظهرا حتي  2:30ظهرا ) و دراسة تاريخ الواليات المتحدة إعادة اختبار EOC
___ اخذ االختبار فقط
الطالب الذين يأخذوا االختبار فقط يجب أن يسجلوا لالختبار في مدرسة ريفر ديل أو ويست جيفرسون في يوم  1يونيو ، 2017 ,
بين الساعة  8:00صباحا حتى الساعة  1:00ظهرا .
قائمة باالختبارات الالزمة ____________________________________________________
و سيتم إعادة االختبار  EOCستعقد فى األسبوع الممتد من  23 – 19يونيو  .سوف تتلقى إخطارا على الميعاد  /اليوم المحدد لالختبار الخاص بك .
توقيع الوالد  /الوصي  ______________________________________ :التاريخ _______________ :
المطلوب استكماله لالختبار بواسطة المسؤلين فى المدرسة :

 2017 - 2016الصف ______
نعم

التعليم الخاص ( ضع دائرة واحدة )

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى إرفاق نسخة من  IEPو أماكن اإلقامة الطالب .

التعليم الخاص أماكن اإلقامة ( القائمة جميعها ) _____________________________________________
 ( 504ضع دائرة واحدة )

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى إرفاق نسخة من  504خطة  – IAPللطالب .

 504أماكن اإلقامة ( القائمة جميعها ) ___________ _______________________________________
 ( LEP/ELLضع دائرة واحدة )

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى إرفاق نسخة من . ACE

 LEP/ELLأماكن اإلقامة ( القائمة جميعا ) _______________________________________________
اإلختبارات  EOCالمطلوب أخذها فى الصيف ( أذكر المواد ) __________

__________

____________

