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عزيزي ولي األمر  /الوصي :
بخصوص :
هذه الرسالة هي بغرض التأكيد على المقابلة مع طفلك ليتم تقييمه المكانية تصنيفه من المواهب في مجال الفنون المسرحية  .و من المقرر تحديد
ميعاد المقابلة للتقييم :
الوقت :

التاريخ :

المكان  :مدارس جيفرسون باريش
مبنى بوول إيمينىس
 822كليرفيو باركواى جنوب
هاراهان  ,لويزيانا 70123

يرجى الدخول من الجهة االمامية من المبني
يرجى الحضور  15دقيقه قبل ميعاد اإلختبار .
الحضور المتأخر قد يتسبب فى عدم إختبار الطالب
يرجى اصطحاب طفلك إلى هذه المقابلة  .إذا كان هذا هو التقييم المبدءى المقترح  ،يجب عليك التوقيع على استمارة إذن الوالدين للسماح لنا إلجراء
التقييم  * .إذا كان طفلك يتلقى بالفعل خدمات التعليم الخاص  ،يجب التوقيع على استمارة إذن الوالدين إلعادة تقييم إضافي من أجل إحتمالية التصنيف
كطالب موهوب * .
تعاقد النظام المدرسي مع المقيمين المستقلين المدربين اللذين وافقت عليهم وزارة الدولة للتعليم فى الوالية  .و بالتالي  ،فمن المهم جدا أن يحضر
طفلك في اليوم المحدد في الوقت المحدد  .سوف نعطى لك رسالة إلعفاء طفلك من المدرسة في تاريخ االختبار  .إذا كان يرتدي طفلك النظارات ،
أو العدسات أو يستخدم جهاز للسمع  ،الرجاء التأكد من أنه  /أنها سوف يجلب هذه األدوات  .و سيتم تزويد أقالم الرصاص و الورق أثناء وقت
االختبار  .ال تحتاج إحضارأي إمدادات  .يرجى البقاء في منطقة اإلنتظار المخصصة حتى إكتمال مدة اختبار طفلك  .الوالدين يجب ان يبقوا في
منطقة اإلنتظار بينما يتم إختبار الطفل  .ال يستطيع الطالب أن يترك موقع االختبار .
و فيما يلي تكون االستعدادات فى منطقة اإلختبار :
المسرح

الزى المدرسى يكون مفضل .
( الصفوف  4-12يجب الحفظ و االستعداد ألداء مونولوج  -أنظر الجدول المرفق )
( الصفوف  K-3ليس لديك مونولوج للحفظ  ،و بالتالي  ،ليس مرفق )
إذا لم تحصل على المونولوج  ،يرجى االتصال بمكتبنا في اسرع وقت ممكن .

إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى االتصال بي نيكوول في  . 349-8667إذا كنت ال تخطط للحضور فى موعدك المحدد  ،يرجى االتصال بمكتبنا عن
طريق الهاتف أو البريد اإللكترونى إلعالمنا .
)(nicole.scruggs@jppss.k12.la.us
أن كانت هناك صعوبة فى النقل  ،يرجى االتصال بمكتبنا في  349-8667قبل أسبوعين من تاريخ االختبار  .شكرا لكم جزيال على تعاونكم معنا و
دعمكم للتعليم العام .
مع خالص التقدير ،
Nicole Acosta-Scruggs
* الجد أو الصديق أو ولي أمر أخرغير قانوني ال يستطيع أن يوقع بدال من األوصياء القانونيين .

