
 2023 ,07 فبراير
 معلومات المدرسة الثانوية سوف

 يتم نشرها في الصف التاسع
 صفحة ويب عالية االختيار

https://www.jpschools.org/Page/3765 
 

  2023 ,28 فبراير - 01 فبراير
معلومات الطالب / ولي األمر شخصيًا لةلي  

 

 2023 ,27 فبراير - 01 فبراير
ماجنيت IB فترة التقديم  * 

 * جون إيريت هاي وريفرديل هاي *
 

  2023 ,22 مارس - 01 مارس
 اختيار مدرسة الصف التاسع

 فترة التقديم واإلقرار
 الموقع فتح علىت

https://www.jpschools.org/Page/3765 

 
 2023 ,14 ابريل

اإلخطار رسائلإرسال   
 

 2023 ,28 ابريل
يعاد الرد القبول / الرفضم  

 

المقاعد المتاحة 

لفرصة االختيار 

 التاسعة صفمن ال

مدارس جيفرسون 

 * باريش

 1 اكتوبر
 الصف التاسع

 التقديم
 المدرسة

 الصف التاسع
Bonnabel 

High School 
519 104 

التقديم على إختيار 
 Helen Cox المدرسة

High School 
237 47 

East Jefferson 
High School 

418 84 

Fisher High 
School 

72 14 

Grand Isle 
High School 

8 2 

L.W. Higgins 
High School 

279 56 

Grace King 
High School 

388 78 

West Jefferson 
High School 

482 96 

2023-2024 * ٪ من مدارس الصف التاسع20بناًء على     
التسجيل 2022أكتوبر  1   

 

الصف التاسع مدرسةلا إلتحاقإختيار   
         تواريخ هامة

الصف التاسع مدرسةلا إلتحاقإختيار   
         فرصة اإلختيارات

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jpschools.org/Page/3765
https://www.jpschools.org/Page/3765
https://www.jpschools.org/Page/3765
https://www.jpschools.org/Page/3765


تضمن خطة االختيار وضع األشقاء في نفس المدرسة إذا كانت السعة  •

 تسمح بذلك. الوثائق الرسمية مطلوبة للحصول على األفضلية

عملية قائمة االنتظار: سيتم وضع الطالب الذين لم يتم وضعهم في 

الل فترة اإلخطار على قائمة االنتظار. المدرسة التي اختاروها خ

ستبقى قائمة االنتظار نشطة حتى اليوم الخامس عشر من المدرسة. بعد 

 اليوم الخامس عشر من المدرسة ، لن يتم نقل أي طالب كطالب مختار

 

.ن يحصلون على خيار التنسيبال يتم توفير وسائل النقل للطالب الذي  

لن يكونوا مؤهلين للمشاركة نقل إختيار ال على الطالب الذين حصلوا

بين المدارس في تلك المدرسة لمدة سنة تقويمية  رياضةفي ألعاب ال

واحدة من أول يوم لحضوره. يجب على الطالب رؤية مستشارهم أو 

.مديرهم الرياضي لمزيد من المعلومات  

 جعرافيةلمنطقة الالمدرسة المخصصة للطالب هي المدرسة الواقعة في ا •

بناًء على عنوان منزل ولي األمر المسجل. المدرسة التي يختارها الطالب 

.غرافيةجمنطقة الالهي المدرسة التي يتم تطبيقها للحضور خارج   

 يحتاج الطالب الراغبون في تغيير المدارس فقط إلى التقدم الختيار
.الطلب ال يضمن التعيين إلى مدرسة االختيار تقديم المدرسة. إكمال  

• 

• 

• 

• 

يمكن للطالب التقدم فقط لحضور مدرسة ثانوية مختارة خالل عام الصف  •

الثامن. ال يجوز للطالب تقديم طلب لالختيار بعد فترة التقديم المعتمدة. *** 

يجب أن يكون الطالب المؤهلون للمشاركة في الصف الثامن وأن يكونوا 

فرسون باريش المدرسي للعام الدراسي مسجلين في مدرسة يديرها نظام جي

2022-2302  

.حتى الصف الثاني عشر تكون صالحة مهام االختيار •  

 

سيتم النظر في طلبات اختيار المدرسة بناًء على عدد المقاعد المعتمدة من  •

.قبل المنطقة  
.المنطقة ىيتم إعطاء تفضيل االختيار لموظف  

شؤون الموظفين. الوثائق الرسمية  و وطالب الخدمة العسكرية الفعليةأطفال 

 ضمان إلىمطلوبة للحصول على األفضلية. ال يضمن تفضيل االختيار 

.درسة االختيارم  

• 

سعلصف التاا فرصة اختيار مدرسة  JPS 
 معلومات عامة

 


