Admissions and Dismissal Policies and Procedures

أكاديمية الدراسات المتقدمة
سياسات و إجراءات القبول و الرفض
معدلة فى اغسطس 2018

المهمة االكاديمية ألكاديميات الدراسات المتقدمة :
تم تصميم أكاديميات الدراسات المتقدمة للكشف عن الطالب أكثر قدرة عالية على منهج التحدي و الصرامة ،و المناهج المكثفة.

 .Iدور مديري المدارس ألكاديمية الدراسات المتقدمة :
 .Aالمديرين و مساعدى المديرين الجل أكاديميات الدراسات المتقدمة ال تلعب أي دور في االختبار  ،الدرجات  ,و ترتيب أي طالب
محتمل .
 .Bلن يشارك المديرين و مساعدى المديرين الجل أكاديميات الدراسات المتقدمة في البت او إختيار الطالب الذين سيتم قبولهم ،
و الذين سيتم وضعهم على قائمة االنتظار  ،و الطالب الذين ال يرقوا بمعايير القبول و ال تبرر وضعهم على قائمة االنتظار .
 .Cدور مديرين الدراسات المتقدمة سيكون فى التشاور مع مسؤولي المكتب المركزي على مدار السنة لإلبالغ عن األعداد المتاحة
في كل مستوى دراسي في الجامعات .سيتم التحقق من األعداد من خالل برنامج المنطقة الالنهائي الذى يتعقب بيانات القيد الحية .

 .IIمرحلة تقديم الطلب و الفحص :
 .Aيمكن الحصول على تطبيقات على شبكة اإلنترنت ،في أي مدرسة في منطقتنا ،أو في مكاتب جيفرسون باريش نظام المدارس
العامة في  501شارع مانهاتن  ،هارفي  ،لويزيانا  70058و فى  822جنوب كليرفيو باركواى  ,إلموود  ,لويزيانا . 70123
 .Bيجب تقديم الطلبات شخصيا إلى مكاتب جيفرسون باريش نظام المدارس العامة في  501شارع مانهاتن  ،هارفي  ،لويزيانا
 70058أو فى  822جنوب كليرفيو باركواى  ,إلموود  ,لويزيانا . 70123
 .Cلقد تم إنشاء مناطق الحضور الجغرافية لجميع مدارس الدراسات المتقدمة  .من المتوقع ان يحضر مقدم الطلب المدرسة التى تقع
في منطقة حضوره .ومع ذلك ،قد يتقدم مقدم الطلب ألكثر من مدرسة واحدة و سيطلب منه وضع قائمة المدارس في ترتيب
األولوية في التطبيق .
 .Dإذا كان اإلختيار األول للطالب هو مدرسة خارج منطقة حضوره  ,الطلبة الحاصلين على الدرجات المؤهلة التي إختيارها األول
هو مدرسة داخل منطقة حضورهم  ,سيتم قبولهم قبل الطالب خارج منطقة الحضور حتى لو كان درجات تأهيل الطالب خارج
منطقة الحضور هي األعلى  .و يتم تعريف " الدرجة المؤهلة " كمثل أى درجة مركبة من  85أو أعلى .
 .Eسيتم قبول الطالب الذين يتقدمون إلى مدرسة خارج منطقة حضورهم فقط بعد قبول كل الطلبة الحاصلين على الدرجات المؤهلة
الذين يعيشون في منطقة الحضور للمدرسة و يكون هناك اماكن متاحة  .كما يرجى مالحظة أنه إذا تم قبول الطالب إلى مدرسة
خارج منطقة حضوره  ،فإن النقل من و إلى هذه المدرسة لن يتم توفيره من قبل نظام المدرسة  ،و يجب أن تقدم من قبل الوالدين
 /الواصي .
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 .Fإذا قبل الطالب اإللتحاق بمدرسة أخرى غير مدرسة إختياره األول  ،النقل إلى مدرسة الخيار االول تمنح فقط خالل خمسة أيام
الدراسة األولى من العام الدراسي .يرجى الرجوع إلى سياسة النقل لدينا في وقت الحق في هذه الوثيقة .
 .Gالشخص الذى يقدم الطلب سوف يحصل على إيصال استالم موقع من موظف نظام مدارس جيفرسون باريش مشيرا إلى الوقت
و التاريخ الذى تم فيه استالم الطلب .
 .Hالشخص الذى يقدم الطلب سوف يتلقى أيضا نسخة من السياسات و اإلجراءات المتعلقة بجميع مراحل القبول فى مدارس الدراسة
المتقدمة فضال عن االعداد المتاحة في كل مستوى دراسي في كل مدرسة للدراسات المتقدمة في الباريش .
 .Iسيتم فحص كل طلب غير مؤهل من قبل فريق من ثالثة إداريين من المكتب المركزى .
 .Jبالنسبة للطالب الذين يدخلون الصف الخامس أو أقل  ،سيتم فحص الطلب من ناحية اإلقامة والعمر  .للطالب الذين يدخلون
الصفوف  ، 5-2يجب إرفاق نسخة من أحدث بطاقة للدرجات مع الطلب من اجل تحديد مستوى االختبار و وضع الفصل  .يجب
على الطالب ان يكونوا يقيمون في جيفرسون باريش  ،و إذا كان لدخول روضة األطفال  ،يجب أن يكون عمرهم خمس سنوات
قبل  30سبتمبر  .و إذا كان الدخول لما قبل الروضة  ،يجب على الطالب ان يعيشون في جيفرسون باريش و ان يكون عمرهم
أربع سنوات قبل  30سبتمبر .
 .Kسيتم السماح للطالب دخول الصف الخامس أو أقل و الذين يستوفون معايير الفرز لالنتقال إلى مرحلة االختبار من عملية
القبول.
 .Lبالنسبة للطالب الذين يدخلون الصفوف من السادس حتى الثانى عشر  ،و الذين حضروا مدرسة عامة فى لويزيانا خالل
العام الدراسي  ، 2018-2017سيتم تقييم الطلب فى شروط اإلقامة المطلوبة  ،درجات اإلختبار الموحدة للعام الدراسي
 ELA ( 2018 – 2017و الرياضيات  -ما ال يقل عن اإلتقان في هذين المادتين )  ،و بطاقة تقرير الدرجات عن
العامين الماضيين  .و بالنسبة للطالب الذين يدخلون الصفوف من السادس حتى الثاني عشر  ،و الذين حضروا مدرسة
خارج والية لويزيانا فى خالل العام الدراسي  ، 2018-2017سيتم تقييم الطلب فى شروط اإلقامة  ،درجات اإلختبار
الموحدة للعام الدراسي  ( 2018-2017الدرجات المركبة الكلية للطالب  ،بما في ذلك جميع المواد الدراسية التى تم
إختباره بها  ،يجب أن تكون عند أو فوق  85فى المائة )  ،و بطاقة تقرير الدرجات على مدى العامين الماضيين .
.
 .Mإذا تم تقديم نتائج إختبار  LEAP 2025السابقة  ،فان الطالب يجب أن يحصل ما ال يقل عن تقدير " جيد " في كل
من اللغة اإلنجليزية و الرياضيات  .قد ال تحتوى نتائج اختبارات نهاية الدورة التدريبية السابقة على تقدير أقل من " جيد " .
يجب ان يتم إرفاق تقرير درجات الطالب فى العامين الماضيين فى المدرسة مع الطلب  .باإلضافة إلى شروط اإلقامة المطلوبة
و درجات اإلختبار الموحدة  ،يجب أال تحتوي بطاقة تقرير الطالب النهائية من العامين السابقين عن نهاية الدورة للصف على تقدير
اقل من "  " Cمتوسط في كل من القراءة  ،اللغة اإلنجليزية  ،الرياضيات  ،العلوم  ،أو الدراسات االجتماعية من المواد المأخوذة .
 .Nإذا كان مؤهال  ,سيتم إخطار أولياء األمور  /الواصى من خالل جواب بالبريد بشأن نتائج عملية الفرز و الفحص للطلب فى حالة
القبول بميعاد و مكان اإلختبار  .إذا لم يتم القبول  ,سيتم إخطار أولياء األمور  /الواصى من خالل البريد بجواب يتضمن أسباب
الرفض  .موظفين عملية التقييم و القبول سوف يقدموا تعليمات بشأن عملية اإلستئناف او اإلعتراض ذا تم رفض طلب الطالب
لعدم تلبية جميع المعايير .
 .Oسيتم السماح للطالب الدخليىن الى الصفوف من السادس حتى الثانى عشر و يلبون جميع معايير الفرز لإلنتقال إلى
مرحلة االختبار من عملية القبول .
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 .Pسوف تشكل لجنة من ثالثة أشخاص يعينهم المشرف العام الى سماع جميع الطعون في تقديم الطلب و مرحلة الفحص .
 .Qالطالب الذى لديه أخ آخر من المسجلين حاليا في مدرسة خارج منطقة حضوره  /حضورها سوف يسمح له  /لها بحضور تلك
المدرسة إذا كان  /كانت يلبى جميع المؤهالت المطلوبة للدخول و سيعامل كأى طالب آخر  .سيسمح له  /لها على البقاء حتى
الصف النهائي للمدرسة  .لن يتم توفير وسائل النقل من قبل النظام المدرسي ألي طالب من المقيمين خارج منطقة الحضور .

 .IIIمرحلة اإلختبار :
 .Aالطالب الذين يستوفون جميع المعايير في مرحلة تقديم الطلب و الفحص سيتم اختبارهم للقبول المحتمل في دراسة أكاديمية
متقدمة .
 .Bسيكون مقر مواقع االختبار في مختلف المدارس في جميع أنحاء الباريش و سوف تحدث ايام السبت المخصصة لهؤالء
المتقدمين الذين سيتم إعطائهم اختبار القبول بواسطة ورقة  /قلم رصاص  .كما سيتم إنشاء تاريخ للتكملة لمن لم يحضر .
 .Cسيتم إدارة مجموعة إختبارات بالورقة و القلم للطالب الذين يدخلون الصف الثالث و ما فوق .سوف يكون اختبار دخول مرحلة
ما قبل الروضة حتى الصف الثانى للطالب على اساس واحد مع واحد  -المعلم مع الطالب  .بسبب العدد الكبير من الطلبات ،
سيحدث االختبار على عدة ايام السبت .
 .Dو فى إختبار واحد مع واحد  ،فإن منطقة تعيين مراقبين اختبارات إضافيين إلى كل موقع اختبار لضمان الدقة لبروتوكوالت
االختبار .
 .Eسيتم مقابالت مع المسؤولين عن إدارة االختبارات فى مواقعهم سنويا و سوف يحصلوا على اختبارات سنوية و تدريب على أمن
االختبارات .
 .Fسيتم تعيين منسق اختبار المدرسة إلى كل موقع االختبار  .واحدة من المهام الرئيسية لهذا الشخص أن يكون لمراقبة تنفيذ
إجراءات االختبار مع الطالب اثناء االختبار  .سيتم مقابالت مع منسقي اختبارات المدرسة لمواقعهم سنويا وسوف يتلقون تدريبا
سنويا .
 .Gسوف يوقع مشرفي ومنسقي االختبارات المدرسية على القسم السرية و أمن االختبارات التى تفيد على إتباع جميع المبادئ
التوجيهية لالختبارات  .إذا كان أي طالب لديه عالقة شخصية أو عالقة مع أى مسؤول عن االختبار  ،سيتم إعادة تعيين
المسؤول الى موقع أخر من أجل ضمان أمن االختبار .
 .Hسوف ال يشارك أى موظف فى جيفرسون باريش نظام المدارس في إدارة مجموعة التصحيح التقليدية الورقية و اختبار قلم
الرصاص  .سيتم إدارة مجموعة التصحيح التقليدية الورقية و اختبار قلم الرصاص بواسطة شركة خارجية .لحاالت اختبار
واحد مع واحد  ،الفرد الذى يتولى إدارة االختبار سوف يقوم بتصحيح االختبار  .و سوف يقوم أفراد من منطقة دائرة االختبار
بالتحقق من دقة التصحيح .
 .Iسيكون منسقي اختبار المدرسة مسؤولين عن اإلختبارات فى تعبئة و تغليف كتيبات اإلجابة و التي سيتم إرسالها إلى شركة
متخصصة في تصحيح االختبارات .
 .Jسيسمح لموظفي إدارة االختبار المصرح لهم فقط في التواجد فى تلك المناطق حيث الطالب تختبر  .ستخصص مساحة منفصلة
عن غرفة االختبار لبآباء واألمهات و أولياء األمور  ،واألطراف األخرى المصاحبة لمقدم الطلب .
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 .Kكما هو الحال في تقديم الطلب و مرحلة الفحص  ،لجنة من ثالثة أشخاص معينة من قبل المشرف العام سوف يستمعون الى
الطعون في مرحلة االختبار لتقرر ما إذا كان أى طالب يتم إعادة اختباره .
مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس وقوائم االنتظار ستتم في بداية يونيو  .في المراحل الدراسية مع المقاعد المفتوحة ,و ال
وجود لقائمة االنتظار  ،سيتم تقديم مدة أسبوعين فى يوليو لتقديم طلبات مفتوحة لهؤالء الطالب الذين جصلوا على نتيجة
إختبار بدرجة مركبة تقع ضمن  10نقطة مئوية من الدرجة المحددة  -ال  85فى المائة  ،لهؤالء الطالب الذين أصبحوا يحق
لهم االختبار بناء على نتائج إختبار الربيع  ،والى أى شخص من الذين لم يشاركوا في مرحلة التقديم األولي .

.L

عند استالم نتائج االختبار  ،سوف توضع في مرتبة الدرجات المركبة للطالب بترتيب تنازلي من  99فى المائة  .سيدعى
الطالب للحضور في الترتيب التنازلي من الدرجات المركبة بهم بدءا من  99فى المائة  ( .عدد الطالب الذين سيتم قبولهم
سيعتمد على عدد المقاعد المتاحة  ) .الطالب الحاصلين على درجات المركبة أقل من  85فى المائة لن يتم النظر فى قبولهم .
عندما يتم شغل جميع االماكن المتاحة في كل مستوى الصفوف  ،سيتم وضع الطلبة المتبقية الحاصلين على درجات عند أو
أكثر من  85فى المائة على قائمة االنتظار بالترتيب .
 .Mقبول الطالب الجدد لجيفرسون باريش ASA
يتم تعريف الطالب الجدد لجيفرسون باريش على النحو التالي :
 .1الطالب الذين ينتقلون إلى جيفرسون باريش من والية أخرى أو بلد أخر و تكون قادرة على تقديم إثبات اإلقامة السابقة في
دولة أخرى أو بلد أخر و كذلك إثبات اإلقامة الحالية في جيفرسون باريش .
 .2الطالب الذين ينتقلون إلى جيفرسون باريش من باريش أخرى من داخل والية لويزيانا و تكون قادرة على تقديم إثبات اإلقامة
السابقة في باريش أخرى و كذلك إثبات اإلقامة الحالية في جيفرسون باريش .
 .3الطالب الذين ينتقلون إلى جيفرسون باريش من باريش أخرى داخل الوالية من والية لويزيانا و تكون قادرة على إثبات
اإلقامة السابقة في باريش أخرى و كذلك اإلقامة الحالية في جيفرسون باريش .
إذا كان هذا الطالب ( الطالب ) يدخل ( يقيمون حديثا ) جيفرسون باريش خارج ميعاد إختبار  ASAالمعمول بها  ،مثل هؤالء
الطالب يكونوا مؤهلون لتقديم طلبات لاللتحاق إلى أكاديميات للدراسة األكاديمية المتقدمة مع تطبيق ما يلي :
)1
)2
)3
)4
)5

الطالب يلبى جميع الشروط المنصوص عليها للدخول إلى األكاديميات ،
و كان الطالب ليس من الطالب في جيفرسون باريش للمدارس العامة خالل أي جزء من السنة الدراسية السابقة ،
الطالب لم يقدم طلب على االلتحاق بأكاديمية للدراسات المتقدمة خالل العام الدراسي الحالي أو السابق ،
ليس في وقت الحق من ثالثة أسابيع قبل اليوم الثاني من الفترة الدراسية الثالثة و
ال توجد قائمة لإلنتظار لمستوى األكاديمية والصف الذى الطالب يسعى للدخول إليه .

ستستمر االختبارات على ان تبقى مفتوحة ومتاحة ألولئك الطالب الجدد ( كما هو موضح أعاله ) لجيفرسون باريش للذين تتوافر
فيهم المؤهالت المطلوبة للقبول فى عملية التقديم .
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 .VIمرحلة الترتيب وإعالم الوالدين :
 .Aيتم إبالغ الدرجات من المنطقة فى الشكل المئوى  .سوف تستخدم الدرجات المركبة الذى حصل عليه الطالب فى تصنيف
الطالب .
 .Bسوف تتلقى لجنة من ثالثة أشخاص من مديرى المكتب المركزى الدرجات من وكالة التصحيح الخارجية و تصنيفها في
الترتيب التنازلي بدءا من  99فى المائة .
 .Cعدد الطالب المدعويين إلى حضور كل مدرسة سيعتمد على عدد المقاعد المتاحة في كل مستوى دراسي .
 .Dسيدعى الطالب للحضور بترتيب تنازلي من الدرجات المركبة لهم بدءا من  99فى المائة  .لن يتم النظر الى الطلبة الحاصلين
على درجات المركبة أقل من  85فى المائة .
 .Eجميع اآلباء و أولياء األمور الذين تم اختبارها سوف يتلقوا من نظام المدارس جيفرسون باريش تقرير نتيجة االختبار رسميا
فضال عن رسالة تشير إلى ما إذا كان سيتم دعوة أطفالهم لحضور المدرسة المشار إليها على الطلب المقدم .
 .Fجواب إعالم الوالدين  /الواصى سوف يشير أيضا إلى " أقل عدد من الدرجات " من النقاط المركبة المستخدمة لتحديد قبول
الطالب على أساس عدد المقاعد المتاحة  .على سبيل المثال  ،إذا كانت أربعة مقاعد متاحة في الصف  6في مدرسة ما  ،و ان
أعلى الدرجات المركبة للطالب المتقدمين ألربعة مقاعد فى الصف  6في مدرسة ما  ،كانت  2 ( 96طالب ) 1 ( 95 ،طالب )،
 1 ( 93طالب )  3 ( 91 ،طالب )  2 ( 90 ،طالب )  ،فإن " أقل عدد من الدرجات " سيكون  93في هذه الحالة .
 .Gإذا كان هناك تعادل بين الطالب الذين يتنافسون على المقعد األخير المتاح في مستوى دراسى معين  ،سوف يتم كسر التعادل عن
طريق النتيجة المحصولة عليها فى واحدة من االختبارات الفرعية  .مجموع الدرجات المحصول عليها فى االختبار الفرعي
للقراءة سيتم النظر فيها أوال لكسر التعلدل  .إذا كان مجموع درجات القراءة على قدم المساواة  ،مجموع درجات الرياضيات
تكون نتيجة االختبارات الفرعية الثانية التى تستخدم فى كسر التعادل  .إذا كان كل من إجمالي القراءة ومجموع الرياضيات
متطابقة  ،سيتم إستخدام درجات اللغة اإلجمالية لكسر التعادل الثالث .
 .Hكما ذكر في مرحلة التقديم  ،قد يتم تقديم الطالب على أكثر من مدرسة للدراسات المتقدمة للقبول وسيطلب منه إظهار األفضلية
له  /لها من المدارس في ترتيب األولويات  .فمن الممكن أن درجة الطالب المركبة قد ال تكون عالية بما فيه الكفاية للحصول على
الموافقة للدخول إلى مدرسة من الخيار األول بسبب األماكن المتاحة  ,درجات الطالب اآلخرين  ،وعما إذا كان أو لم يكن ان
تكون مدرسة الخيار األول هى في منطقة حضور مقدم الطلب .
.I

إذا قبل الطالب اإللتحاق في مدرسة أخرى ليست من الخيار األول له  /لها  ،يكون من المفهوم أنه سيتم السماح للطالب للنقل
لمدرسة الخيار األول فقط خالل الخمسة أيام الدراسية األولى من العام الدراسي و فقط إذا لم يكن هناك قائمة انتظار في مستوى
الصف المطلوب في مدرسة الخيار األول  .خالف ذلك  ،الطالب الذي قبل الدخول الى أكاديمية للدراسة المتقدمة أخرى غير
الخيار األول له  /لها قد ال ينقل إلى مدرسة من الخيار األول خالل العام الدراسي  .يرجى الرجوع إلى سياسة النقل في وقت
الحق في هذه الوثيقة .

 .Jالدرجات المركبة تنطبق على سنة دراسية واحدة فى فترة القبول و ال يمكن تطبيقها أو استخدامها ألغراض القبول في سنوات
الحقة .
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 .Kالطالب الذين لم يقبلوا و لكن النتيجة المركبة التى حصلوا عليها كانت  85فى المائة أو أعلى سيتم وضعهم على قائمة
االنتظار  .سيتم ترتيب قائمة االنتظار حسب الترتيب التنازلي للدرجات المركبة  .ستعطى اآلباء رقم هاتف الشخص الذي يمكن
االتصال به ليقول لهم أين يقف الطفل على الئحة االنتظار .

.L

 .1إذا تحقق فتح مكان  ،سيتم تقديم عرض للطالب للحضور إستنادا إلى الترتيب التنازلي للدرجات على قائمة اإلنتظار
 .2لجميع المراحل الدراسية  ،ستبقى قائمة االنتظار سارية المفعول حتى اليوم الثاني من الفترة الدراسية الثالثة .
بعد إنقضاء هذا الوقت  ،فإن قائمة االنتظار تتوقف للعام الدراسي الحالي  .لن تستمر قائمة االنتظار للعام الدراسي
المقبل .
كما هو الحال في مرحلة تقديم الطلب و الفحص و مرحلة االختبار ,لجنة من ثالثة أشخاص معينة من قبل المشرف العام سوف
تستمع الى و تدرس الطعون في مرحلة إخطار أولياء األمور .

 .Mاللجنة المكونة من ثالثة أشخاص و المسؤولة عن مستوى الترتيب و عن إخطار الوالدين سوف توقع على يمين سنوى مشيرا
إلى أن الطلبة الحاصلين على الدرجات المؤهلة الذين يعيشون في منطقة حضورهم المدرسية قد تم إلحاقهم أوال وفقا للترتيب
التنازلي لنتائج درجاتهم المركبة قبل أى من الطالب الذين يعيشون خارج منطقة الحضور المدرسية و لديهم درجات مؤهلة .

 .Vسياسة النقل  -خالل العام الدراسي :
 .Aإذا ما سمحت االماكن  ،سيتم النظر فى التحويالت إلى أكاديمية دراسات متقدمة أخرى خالل األيام الخمسة األولى من حضور
الطلبة في بداية العام الدراسي  .سيتم النظر فى نقل في حالة عدم وجود أية قائمة لإلنتظار فى مستوى المدرسة  /الصف
المطلوب  .سيتم في البداية إعطاء األفضلية لهؤالء الطالب الذين يرغبون في االنتقال من مدرسة خارج منطقة حضورهم إلى
مدرسة في منطقة حضورهم .
 .Bلن يتم النظر في اى طلب نقل بعد اليوم الخامس من حضور الطلبة .

 .IVسياسة النقل  -بعد إنتهاء السنة الدراسية :
 .Aالطالب الذين يحضرون حاليا أكاديمية الدراسات المتقدمة خارج منطقة حضورهم و ترغب في النقل إلى أكاديمية الدراسات
المتقدمة في منطقة حضورهم للعام الدراسي القادم يجب أن يقدموا " أكاديمية الدراسات المتقدمة نموذج طلب تحويل " إلى
مكتب القبول ألكاديمية الدراسات المتقدمة في يناير كانون الثاني من العام الدراسي الحالي .
• سيتم إعتبار طلبات النقل من هذا النوع على أساس من يأتي أوال يخدم أوال و مع إعتبار وجود عدد من المقاعد المتاحة
في الرتبة المطلوبة في المدرسة المقصودة .
• سيتم منح الموافقة على التحويالت من خارج إلى داخل منطقة حضور الطالب أوال قبل الموافقة على المتقدمين الجدد
المؤهلين للعام الدراسي القادم .
 .Bالطالب الذين يحضرون حاليا أكاديمية الدراسات المتقدمة في منطقة حضورهم و الذين يرغبون في النقل الى أكاديمية
الدراسات المتقدمة خارج منطقة حضورهم يجب ان يقدموا " أكاديمية الدراسات المتقدمة نموذج طلب تحويل " إلى مكتب القبول
ألكاديمية الدراسات المتقدمة .
• سيتم دعوة الطالب الذين يسعون الى مثل هذا النقل للحضور بعد هؤالء الطالب الذين يحضرون أكاديمية الدراسات
المتقدمة خارج منطقة حضورهم و ترغب في النقل إلى مدرسة في منطقة حضورهم و بعد المتقدمين الجدد للعام المقبل
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الذين يقيمون في منطقة حضور المدرسة المطلوبة و يكونوا متأهلين من خالل عملية القبول .
• إذا بعد أن يتم وضع هاتين المجموعتين من الطالب المقيمين داخل منطقة الحضور للمدرسة و ال توجد أية قائمة إنتظار ,
سيتم منح الموافقة على طلبات النقل من الطالب المقيمين خارج منطقة حضور المدرسة المطلوبة بناء على أساس من
يأتي أوال يخدم أوال بشرط أن تكون هناك مقاعد متاحة في الرتبة في األكاديمية خارج منطقة حضور الطالب  /الطالبة .
• و من المعلوم أن نظام المدارس العامة جيفرسون باريش ال يوفر وسائل النقل للطالب الذى يحضر أكاديمية
خارج منطقة حضوره  /حضورها .

 .Cإذا كان أحد الوالدين من األشقاء الذين يحضرون اثنين من مختلف األكاديميات للدراسات المتقدمة ويرغب في توحيدهم  ،يجب
ان يقدم " أكاديمية الدراسات المتقدمة نموذج طلب تحويل " إلى مكتب القبول للدراسات المتقدمة الجل الطفل  /االطفال المراد
ان يتم تحويله  /تحويلهم .
• إذا كان طلب النقل ألخ هو الى مدرسة في منطقة حضور الطالب  ،سيتم منح الموافقة على طلب النقل قبل أن يتم قبول
لمتقدمين الجدد المؤهلين للسنة القادمة وقبل أولئك الذين يسعون للتحويل من خارج منطقة حضور للمدرسة المقصودة .
• إذا كان طلب النقل ألخ هو من مدرسة داخل منطقة حضور الطالب إلى مدرسة خارج منطقة حضور الطالب  ،سيتم
منح الموافقة على طلب النقل بعد قبول هؤالء الطالب الذين يبحثون عن النقل من أكاديمية خارج منطقة حضورهم إلى
أكاديمية داخل منطقة حضورهم و قبل قبول أى من المتقدمين الجدد للعام القادم .
و من المعلوم أن نظام المدارس العامة جيفرسون باريش ال يوفر وسائل النقل للطالب الذى يحضر أكاديمية خارج منطقة حضوره .

 .IIVالفصل األكاديمى والسلوكي :
تم تصميم أكاديميات الدراسات المتقدمة للكشف عن الطالب أكثر قدرة عالية على منهج التحدي و الصرامة  ،و المناهج المكثفة .يتم مراقبة
تقدم الطلبة عن قرب من قبل إدارة كل مدرسة  .في الحاالت التي يكون فيها أداء الطالب منقوص  ،ستتبع سياسات الفصل التالية .
الفصل األكاديمى :
سيتم استعراض و مراجعة متوسط الدرجات النهائية لكل الدراسات المتقدمة للطالب في الصف السادس و حتى الصف العاشر في نهاية العام
الدراسي  .درجة الطالب النهائية لكل مادة أخذت فى القراءة و اللغة اإلنجليزية و الرياضيات و العلوم ،و الدراسات االجتماعية سوف تعطى
متوسط باستخدام القيم المرجحة التالية ( نقاط مرتبة الشرف غير مدرجة )  F = 0 :و A = 4 , B = 3 , C = 2 , D = 1 ,
بحيث يمكن أن يحسب متوسط فى جميع المواد التأهيلية  ،في الصف  2سيتم إحتساب الدرجة النهائية و المتوسط في اللغة اإلنجليزية و
باإلضافة إلى الرياضيات و القراءة  .في الصف  ، 3سيتم إحتساب الدرجة النهائية و المتوسط فى العلوم و الدراسات االجتماعية و
باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية  ،القراءة و الرياضيات .
إذا حصل طالب على أقل من متوسط نهائي  ( 2.0التقريب غير مسموح به ) في جميع المواد التأهيلية ( القراءة ،اللغة اإلنجليزية ,
الرياضيات  ,العلوم  ,و الدراسات االجتماعية ) التى أخذت خالل العام الدراسي  ،انه  /انها سوف يفصل من المدرسة و لن يسمح له  /لها
إلعادة التقدم الى الدراسات المتقدمة إلعادة الدخول إلى مدرسة الدراسات المتقدمة في جيفرسون باريش لمدة عام دراسي واحد على األقل .
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باإلضافة إلى متطلبات متوسط الدرجات التراكمي  ،سيتم إستعراض و مراجعة أداء الطالب في جميع المواد المأخوذة خالل السنة الدراسية
في ختام العام الدراسي  .إذا حصل الطالب على متوسط درجة نهائية "  " Fألى مادتين أخذت خالل العام الدراسي  ،انه  /انها سوف يفصل
من المدرسة و لن يسمح له  /لها إلعادة التقدم الى الدراسات المتقدمة إلعادة الدخول إلى مدرسة الدراسات المتقدمة في جيفرسون باريش
لمدة عام دراسي واحد على األقل .
األسر الذين يرغبون في الطعن في الفصل الدراسي قد تقدم نموذج االستئناف فى الفصل األكاديمي للمدرسة للنظر فيها .
الفصل السلوكي :
و من المتوقع أن الطالب الذين يحضروا مدارس الدراسات المتقدمة ان تتبع تعليمات االنضباط فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
على النحو المبين في اإلجراءات و السياسات ألولياء األمور و الطالب .
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