قسم شؤون الطلبة

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
501 MANHATTAN BOULEVARD
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
الخط الساخن للمدرسة الصيفية (504) 349-8529
www.jppss.k12.la.us

Summer School Permission Form Grades 9-12

استمارة التصريح لاللتحاق بالمدرسة الصيفية
الفصول 12 - 9
تقدم جيفرسون باريش نظام المدارس العامة )  ( JPPSSدورة المدرسة الصيفية لتحسين النتائج الدراسية  ،لتجاوز النتائج السلبية  ,أو للحصول
على وحدات إئتمان جديدة و ذلك لفائدة الطلبة المسجلين حاليا بالفصول  . 12-8يمكن متابعة دراسة كل مادة دراسية عن بعد من خالل النظام
التعليمي  . PLATOالطلبة الذين حصلوا على درجات ضعيفة أو تراجعت نتائجهم الدراسية عن المعتاد بعد دخولهم إلى الفصل  9مدعوون بشكل
مؤكد إلى االلتحاق بالمدرسة الصيفية  .يجب اتمام كل الواجبات المتعلقة بكل مادة معادة قبل أن يسمح للطالب بالتسجيل في مادة جديدة  .الرجاء أن
تستخدم قلم حبر أزرق .
( ) نعم
هل للطالب حاليا  IAP ، IEPو/أو  ACE؟
الرجاء تقديم نسخة من شهادات  IAP ، IEPو/أو  ACEالمتحصل عليها الطالب .
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___________________________________
الطالب

الصف :

___________________________________
المدرسة المسجل بها حاليا

_______________________________________
موقع المدرسة الصيفية  /الدورة

أعمال المادة الجديدة

أعمال المادة المعادة

يسمح للطالب بالتسجيل فقط في مادة جديدة واحدة من ضمن المواد المذكورة في القائمة التالية
 ،مثلما هو مشار إليه  .يجب أن يقوم المستشار بالتأشير داخل ) ( لكل مادة مختارة .

يسمح للطالب بالتسجيل في المواد المعادة التالية و المذكورة في القائمة التالية بهدف تحسين النتيجة  ،مثلما
هو مشار إليه  .يجب أن يقوم المستشار بالتأشير داخل ) ( لكل مادة مختارة .

( االنجليزية
( الهندسة
( التربية المدنية
( التاريخ األمريكي
( جغرافيا العالم
( تاريخ العالم

II III IV

_________________
امضاء المستشار

____________
التاريخ

)
)
)
)
)
)

الجزء A
I II III IV
) ( االنجليزية
I II
) ( الجبر
) ( الهندسة
) (A
) ( البيولوجيا
) (A
) ( الكيمياء
) (A
) ( علوم الفيزياء
) (A
) ( التربية المدنية
) (A
) ( التاريخ األمريكي ) ( A
( ) جغرافيا العالم
) (A
( ) تاريخ العالم
) (A
____________________
امضاء المستشار

الجزء B
I II III IV
I II
) (B
) (B
) (B
) (B
) (B
) (B
) (B
) (B
_________________
التاريخ

*** إذا كانت هناك مادة دراسية ليست مذكورة و تكون مطلوبة للتخرج  ,الرجاء
اإلتصال بمستشار المدرسة .

التعريف بالمدرسة الصيفية ومتطلباتها:







خالل التسجيل  ،يجب تقديم استمارة التصريح لاللتحاق بالمدرسة الصيفية و بطاقة الدرجات النهائية الحاليتين و الخاصتين بالصفوف 12-9
يمكن قبول أعمال مادة معادة تم الحصول فيها على نتيجة من والية  -صادقت على نظام المدرسة الصيفية وفقا للمنشور741
يجب اتمام كل الواجبات المتعلقة بكل مادة معادة قبل التسجيل في مادة جديدة
يجب على الطلبة أن يحضروا عدد الساعات المطلوبة لمزاولة الدروس عن بعد العتماد النجاح بالمادة
يمكن للطلبة أن يحضروا دروس المدرسة الصيفية بهدف رفع نتيجة  GPAبالنسبة لألسابيع التسعة الرابعة
يجب االستجابة لمتطلبات األهلية األكاديمية من خالل مشاركة الطلبة بالمدرسة الصيفية  .راجع مستشار مدرستك من أجل الحصول على أكثر معلومات حول معايير
األهلية األكاديمية .

_____________________________________________

____________________________________________

إمضاء الولدين  /الواصى

إمضاء الطالب

