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عزيزي ولي األمر  /الواصي ،
جيفرسون باريش نظام المدارس العامة تؤمن ان جميع االطفال يستحقون تعليم رفيع المستوى الذى ينمى لهم قدرات مميزة و
يبنى لهم شخصية قوية .
وف ًقا للقانون رقم  853لسياسة االختيار بمدارس لويزيانا العامة  ،نحن نبلغك بالفرصة التى تتيح لك تسجيل طفلك فى مدرسة
ذات أداء أعلى  .المدرسة التى يسعى الطالب التسجيل بها يجب أن يكون لديها أماكن متاحة فى مستوى الصف  .إذا اخترت
االستفادة من فرصة خيار النقل لهذه المدرسة  ،يجب تطبيق اإلرشادات التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عملية طلب النقل  :الطلبات يجب أن يتم تقديمها إلى مكتب اإللتزام فى  501مانهاتن بوليفارد  ,هارفى  ,لويزيانا  ,فى موعد
أقصاه يوم  18أغسطس  2017 ,الساعة  4:00مساء .
المواصالت  /الحضور  :لن يتم توفير المواصالت للطلبة بواسطة اإلدارة و تكون مسؤلية الوالدين .
المؤسسات التعليمية المتقدمة  /البرامج الجاذبة  /المدارس الخاصة  :المؤسسات التعليمية المتقدمة فى مدارس
جيفرسون باريش العامة و البرامج الجاذبة و المدارس الخاصة ليست ضمن المدارس التي تتلقى طلبات خيار النقل من
المدرسة  .حيث إن هذه المداس تعمل كمدارس مختارة و لديها عملية التقديم و متطلبات الدخول الخاصة بها .
التأهل الى  : LHSAAيخضع الطالب الذين يتلقون موافقة على طلب خيار النقل من المدرسة للوائح التأهيل الى . LHSAA
للحصول على المزيد من المعلومات يُرجى االتصال بقسم األلعاب الرياضية والصحة والتربية الرياضية فى  JPPSSفى
الرقم . 504-349-8645
المدارس المتبقية للنقل إليها  :قد يبقى الطالب الذين تم الموافقة على نقلهم بموجب قانون  853فى المدرسة حتى نهاية
المدرسة أو الصف األخير من المدرسة المتلقية  ,إال إذا إنتقلت العلئلة إلى منطقة حضور تكون فيها المدرسة الجديدة أقل أداء .
المقيمين الجدد  :عدة مستويات و عمليات متعددة تشارك فى التوصل إلى قرار بشأن طلب النقل  ,و بالتالى  ,عندما يتم شغل
جميع المقاعد المتاحة  ,لن يتم النظر فى طلبات النقل إلى المدارس العامة فى جيفرسون باريش حسب قانون  853حتى بداية
العام القادم .

إذا كنت ترغب فى تقديم طلب للنقل  ,نموذج الطلبات تكون متاحة على  jpschools.orgأو فى مكتب اإللتزام  .إذا كانت
لديك أية أسئلة أو استفسارات حول برنامج اإلدارة إلختيار المدرسة العامة  ،فيُرجى االتصال Gretchen Williams ,
فى  gretchen.williams@jppss.k12.la.usاو فى . 504-365-5312
مالحظة  :خلفية هذه الصفحة تحتوى على قائمة بالمدارس المؤهلة و التى حصلت على تقدير ” “B” , “Aأو ” “Cو لكن هذا
ال يعنى ان جميع المدارس لديها قدرة اإلستيعاب ( األماكن ) لقبول االطفال المنقولين  .قائمة المدارس التى لديها قدرة على
إستيعاب الطالب فى إختيار المدرسة سوف يتم تحديدها نهائيا بناء على عملية اإللتحاق و الموظفين المتاحين فى أو قبل 31
أغسطس  . 2017 ,الرجاء تحديد (  ) 3إختيارات للمدارس التى ترغب فى نقل طفلك إليها .

