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فتح فترة التقديم واإلعالن لبرنامج اختيار  
 المدرسة للصف التاسع على موقع الويب 

 
 2021أبريل،  09

 إرسال رسائل اإلخطار
 

 
 2021أبريل  16

موعد وصول خطابات التحقق إلى مكتب  
 االمتثال 

خيارات الفرص ضمن برنامج اختيار  

 المدرسة للصف التاسع 

 التسجيل في برنامج اختيار المدرسة للصف التاسع 

 تواريخ مهمة 

2021-2022

 المدرسة: 

أكتوبر   1

التسجيل في  

 الصف التاسع 

المقاعد المتاحة  

لفرصة االختيار  

للصف التاسع في  

JPS * 

 Bonnabelمدرسة 

 الثانوية 
431 86 

 Helen Coxمدرسة 

 الثانوية 
234 46 

 Eastمدرسة 

Jefferson الثانوية 
309 61 

 Fisher مدرسة 

 الثانوية 
95 19 

 Grand Isle 9 1مدرسة 

  Higginsمدرسة 

 الثانوية 
317 63 

 76 382 الثانوية  King مدرسة 

 West مدرسة 

Jefferson الثانوية 
399 79 

% من المدارس التي تم التسجيل في الصف  20*استناًدا إلى 

 2020أكتوبر،  01التاسع فيها في 

 الصف التاسع

برنامج اختيار  التسجيل في 
 المدرسة 



 

تضمن خطة االختيار قيد باقي األبناء في نفس المدرسة إذا   •

كانت السعة تسمح بذلك. مطلوب تقديم مستندات رسمية لمنح 

 األفضلية. 

الذين ال يتم وضعهم في  قائمة االنتظار: سيتم إدراج الطالب  •

المدرسة من اختيارهم أثناء فترة اإلخطار في قائمة انتظار. 

يوًما من بدء المدرسة.    15ستظل قائمة االنتظار نشطة حتى  

يوًما، لن يتم نقل أي طالب باعتباره طالب    15بعد نهاية فترة  

 في برنامج االختيار.

ن على  ال يتم توفير المواصالت إلى الطلبات الذين يحصلو •

 مكان ضمن برنامج االختيار. 

يجب أن يصبح الطالب الذين يحصلون على تحويل بموجب   •

برنامج االختيار غير مؤهلين للمشاركة في األلعاب الرياضية 

األول   اليوم  من  بدء  واحد  تقويمي  عام  لمدة  المدارس  بين 

لحضوره. يجب أن يرجع الطالب إلى المستشار أو المدرب 

 لمزيد من المعلومات.  الرياضي الخاصة بهم
 

 

 

التقدم بطلب حضور مدرسة ثانوية من اختياره  • يجوز للطالب 

بعد   اختيار  طلب  تقديم  للطالب  يجوز  ال  الثامن.  الصف  أثناء 

 الفترة المعتمدة لتلقي الطلبات.

 تسري تعيينات االختيار حتى الصف الثاني عشر.  •

استناًدا إلى عدد المقاعد  ستجري دراسة طلبات اختيار المدرسة   •

 المعتمدة من المنطقة. 

ويجري منح أفضلية االختيار إلى أطفال الموظفين في المنطقة   •

لخدمة  تأديتهم  أثناء  العسكريين  الموظفين  أبناء  من  والطالب 

فعالة. مطلوب تقديم مستندات رسمية لمنح األفضلية. ال تضمن 

 ك. أفضلية االختيار القيد في المدرسة من اختيار

• 

 
المنطقة   • داخل  المدرسة  هي  الطالب  بمنطقة  الخاصة  المدرسة 

بالتسجيل. المدرسة   الحدودية وفقًا لعنوان المنزل للوالد الذي قام 

المختارة للطالب هي المدرسة التي يتقدم للحضور فيها من خارج  

 دية له. المنطقة الحدو

يتعين على الطالب الذين يرغبون في تغيير المدرسة التقديم في   •

. وال يضمن استكمال  School Choiceبرنامج اختيار المدرسة  

 الطلب القيد في المدرسة من اختيارك.

 

معلومات عامة حول الفرص في برنامج اختيار المدرسة للصف  

 التاسع 


