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قانون  853إختيار المدارس العامة فى لويزيانا
نموذج طلب النقل 2019-2018
أخر ميعاد للتقديم  22أغسطس 2018 ,
الرجاء تكملة نموذج " طلب نقل " منفصل لكل طفل و تقديمه إلى مكتب اإللتزام من أجل اإلشتراك فى عملية إنتقال طفلك
فى موعد أقصاه  22أغسطس  2018 ,الساعة  3:00مساء
المنطقة سوف ترد على طلب النقل و تحديدها أى مدرسة يكون عندها أماكن متاحة لقبول الطالب المنقول  .اإللحاق بناء على إختاراتكم تعتمد على األماكن المتاحة فى مستوى
الصف لطفلك  .الرجاء عدم شراء الزى المدرسى بناء على إختيارك للمدرسة حتى أن تستلم إخطار  ,كتابيا رسمى يفيد بأن طلب النقل قد تم الموافقة عليه .
اسم الطالب _________________________________________________________________ الصف المنقول إليه ______________
اآلخير
األوسط
األول
تاريخ الميالد ______________ اإللاا ___________ التعليم المنتظم __________ التعليم الخاص __________ االستثناء _______________
الوالد  /الواصى _____________________________________ الهاتف  ( :البيت ) ________________ ( المامول ) ________________
العنوان _____________________________________________________________________________________________
( الرقم البريدى )
( المدينة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشارع )
_______________________________________________
منطقة الاضور المدرسية

__________________________________________
الوالدين  /الواصى البريد اإللكترونى

إختيار المدرسة  :أذكر أول و ثانى و ثالث إختيار من قائمة المدارس المرفقة  .المدارس المختارة يجب ان تكون من المدارس الااصلة على درجات
“ ”B" , “Aأو " . ”Cالمدارس المختارة يجب أن يتوافر عندها أماكن متااة فى كال من المدرسة و فى مستوى الصف .

اإلختيار األول  __________________ :اإلختيار الثانى ___________________ :

اإلختيار الثالث ____________________ :

توجيهات القانون  853ألجل إختيار المدارس العامة فى لويزيانا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عملية طلب النقل  :الطلبات يجب أن يتم تقديمها باليد إلى مكتب اإللتزام فى  501مانهاتن بوليفارد  ,هارفى  ,لويزيانا  ,فى موعد أقصاه يوم  22أغسطس . 2018 ,
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  . LHSAAللحصول 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 .

توقيع الوالدين  /الواصى ____________________________________
الموافقة ___________ :

_________________________________________
التاريخ
مدير التخطيط التنفيزى  /من ينوب عنه

الرفض __________ السبب :

□
□
□

تاريخ التقديم ____________________

اإلستيعاب
اإلقامة
أخرى __________________________________

_______________________________________________
التاريخ
مدير مكتب اإللتزام التنفيزى  /من ينوب عنه

___________________________________
المدرسة المختارة 2019-2018

