التسجيل في برنامج اختيار المدرسة للصف التاسع
تواريخ مهمة

خيارات الفرص ضمن برنامج اختيار
المدرسة للصف التاسع

 14ﯾﻧﺎﯾر 2222 ,

ﺳوف ﯾﺗم ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻧﺎ

المدرسة:

 1أكتوبر
التسجيل في
الصف التاسع

المقاعد المتاحة
لفرصة االختيار
للصف التاسع في
*JPS

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

الصف التاسع

التسجيل في برنامج اختيار
المدرسة

 24ﯾﻧﺎﯾر  71 -ﻓﺑراﯾر 2222 ,

High School Student/Parent Information
Nights

مدرسة Bonnabel

الثانوية
مدرسة Helen Cox

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻟدﯾن  /طﻼب اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

الثانوية

 1ﻓﺑراﯾر  71 -ﻓﺑراﯾر 2222 ,

مدرسة East
 Jeffersonالثانوية

* ﻓﺗرة اﻟﺗﻘدﯾم ﻟـ IB Magnet

579

115

257

51

427

85

**John Ehret High and Riverdale High
مدرسة Fisher

 1ﻣﺎرس  22 -ﻣﺎرس 2222 ,

الثانوية

94

18

اﺧﺗﯾﺎر ﻣدرﺳﺔ اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

مدرسة Grand Isle

10

2

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

 11أﺑرﯾل 2222 ,

مدرسة Higgins

الثانوية

344

68

رﺳﺎﺋل اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

 18أﺑرﯾل 2222 ,
ﻣوﻋد اﻟرد اﻟﻘﺑول  /اﻟرﻓض ﻗﺑول  /رﻓض اﻟرد
ﻣﺳﺗﺣق

ﻣدرﺳﺔ  Kingاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
مدرسة West
 Jeffersonالثانوية

400

528

80

105

2023-2022
*استنادًا إلى  %20من المدارس التي تم التسجيل في الصف
التاسع فيها في  01أكتوبر2020 ،

معلومات عامة حول الفرص في برنامج اختيار المدرسة للصف
التاسع

•

• المدرسة الخاصة بمنطقة الطالب هي المدرسة داخل المنطقة
الحدودية وفقًا لعنوان المنزل للوالد الذي قام بالتسجيل .المدرسة
المختارة للطالب هي المدرسة التي يتقدم للحضور فيها من خارج
المنطقة الحدودية له.

•

• يتعين على الطالب الذين يرغبون في تغيير المدرسة التقديم في
برنامج اختيار المدرسة  .School Choiceوال يضمن استكمال
الطلب القيد في المدرسة من اختيارك.

ﯾﺟوز ﻟﻠطﻼب اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﺣﺿور ﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎره
أﺛﻧﺎء اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن .ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠطﻼب ﺗﻘدﯾم طﻠب اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌد
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻠﺑﺎت .
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب اﻟﻣؤھﻠون ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف
اﻟﺛﺎﻣن و أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﯾدﯾرھﺎ ﻧظﺎم
.
ﺟﯾﻔرﺳون ﺑﺎرﯾش اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ .2022-2021
ﺗﺳري ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺣﺗﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
ﺳﺗﺟري دراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﯾﺟري ﻣﻧﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر إﻟﻰ أطﻔﺎل
.
واﻟطﻼب ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﮭم ﻟﺧدﻣﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﻣطﻠوب ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧدات رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ .ﻻ ﺗﺿﻣن
أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎرك

•
•

تضمن خطة االختيار قيد باقي األبناء في نفس المدرسة إذا
كانت السعة تسمح بذلك .مطلوب تقديم مستندات رسمية لمنح
األفضلية.
قائمة االنتظار :سيتم إدراج الطالب الذين ال يتم وضعهم في
المدرسة من اختيارهم أثناء فترة اإلخطار في قائمة انتظار.
ستظل قائمة االنتظار نشطة حتى  15يو ًما من بدء المدرسة.
بعد نهاية فترة  15يو ًما ،لن يتم نقل أي طالب باعتباره طالب
في برنامج االختيار.
ال يتم توفير المواصالت إلى الطلبات الذين يحصلون على
مكان ضمن برنامج االختيار.
يجب أن يصبح الطالب الذين يحصلون على تحويل بموجب
برنامج االختيار غير مؤهلين للمشاركة في األلعاب الرياضية
بين المدارس لمدة عام تقويمي واحد بدء من اليوم األول
لحضوره .يجب أن يرجع الطالب إلى المستشار أو المدرب
الرياضي الخاصة بهم لمزيد من المعلومات.

