EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCE

مكتب االلتزام
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
)(504) 365-5312 (O) | (504) 365-5362 (F

طلب إنتقال لظروف استثنائية 2020 - 2019

اسم الطالب ______________________________________________________________ الصف الداخل فيه __________________
اآلخير
األوسط
األول
الوالدين  /الواصى القانونى _______________________________ الهاتف  ( :المنزل ) ______________ ( المحمول ) ________________
العنوان _____________________________________________________________________________________________
( الرفم البريدى )
( المدينة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشارع )
تاريخ الميالد ______________ :

□ التعليم العادى

□ التعليم الخاص

االستثناء __________________________________ :

مالحظة  :الطالب الحاصلين على استمارة موافقة على التنقل داخل المنطقة يمكن ان يبقوا في مدارسهم الحالية حتى النهاية ،أو حتى الصف األخير من المدرسة  ،و لكن
لكن يجب تقديم استمارة النقل بين المنطقة و تصريح النقل على أساس سنوى .

اسم المدرسة المطلوبة حسب أولوية اإلختيار

_________________________
اسم الباريش المقيم فيها حاليا

________________________________
منطقة حضور مدرسة  JPPSSفى 2020-2019

يجب أن توقيع جميع طلبات النقل و يمكن إرسالها إلى مكتب االلتزام عن طريق  :الفاكس  ،التسليم باليد  ,أو بريد الواليات المتحدة  .مكتب اإللتزام فى  501مانهاتن
بوليفارد  ,غرفة  , 1100هارفى  ,لويزيانا  , 70058رقم الهاتف . ) 504 ( 365 – 5312
سيتم إعالمك عن حالة طلب النقل الخاص بك عبر البريد اإللكتروني أو بريد الواليات المتحدة .
الرجاء كتابة عنوان بريدك اإللكترونى _______________________________________________________________________ :
الرجاء اإلطالع على معايير النقل للظروف االستثنائية فى الصفحة الخلفية .
الوثائق :
□ على مرفق منفصل  ،يرجى كتابة كل األسباب لدعم طلب النقل .
□ إرفاق الوثائق الداعمة من قبل شخص غير ذي صلة :الطبيب المعالج ،عامل اجتماعي  ،الخ
هذا النقل يخضع للمراجعة و يمكن رفضه من قبل مكتب االلتزام لألسباب التالية :
 .1تزييف المعلومات الواردة في استمارة طلب النقل ،أو الوثائق الداعمة المرافقة له.
 .2تغير في الظروف التي تم منح النقل من اجلها.
□ في حال تم رفض طلب نقل هذا ،أود استئناف هذا القرار .
أنا أفهم أنه في حال تمت الموافقة على طلب النقل هذا  ،أهلية طفلي للمشاركة في األلعاب الرياضية قد تتأثر وفقا لقواعد  . LHSAAلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ،
يرجى االتصال  JPPSSقسم ألعاب الرياضية  ،الصحة و التربية البدنية في . ) 504 ( 349 - 8645
أنا هنا أقر أن جميع المعلومات المرفقة فى هذا الطلب تكون كاملة و صحيحة على قدر علمى  .أنا أفهم أن تقديم معلومات غير صحيحية أو غير كاملة قد يتسبب فى رفض الطلب
.
أنا أفهم أنه في حال تمت الموافقة على طلب النقل هذا  ،و ألنني اقيم خارج منطقة الحضور للمدرسة  ،لن يتم توفير وسائل النقل من قبل نظام المدارس العامة جيفرسون باريش .
توقيع الوالدين  /الواصى القانونى  _____________________________________________ :تاريخ التقديم ______________________ :

الموافقة ____________ :

الرفض _____________ :

________________________________________
التاريخ
مسئول االلتزام  /من ينوب عنه

2019-2020

المدرسة المحددة

معايير النقل للظروف االستثنائية
 .1أي شخص يحضر مدرسة من خارج منطقة حضوره أو مدرسة تنسيب مع التعليم الخاص االستثنائي للنقل يوافق ان يتنازل عن خدمات النقل المدرسي .لذلك ،يتم النقل من
و إلى المدرسة المستقبلة أن تكون مسؤولية الطالب نقل أو له  /لها الوالد (الوالدين)  /الواصى القانوني .
 .2قد يوافق على طلب النقل لظرف غير عادي للتعليم الخاص في أي وقت خالل السنة الدراسية بناء على طلب خطي من والد الطالب  /الواصي القانوني حيث يتم وصف سبب النقل
للمدعين كتابيا و تقديم الطلب إلى مكتب اإللتزام قبل التاريخ الفعلي للنقل وبعد ذلك يتم الموافقة على طلب النقل من قبل مكتب اإللتزام .
 .3يجب أن يرافق كل طلب نقل لظرف غير عادي للتعليم الخاص من قبل الوثائق المقدمة من قبل شخص غير ذي صلة دعم مثل الطبيب المعالج ،عامل اجتماعي  ،أو أي شخص
آخر ال عالقة له مع الشخص المقدم للطلب و عن الطالب الذى نيابة عنه يقدم الطلب .
 . 4إذا تم رفض طلبك للحصول على التعليم الخاص للنقل لظرف إستثنائي ،قد تعترض للجنة النقل عن طريق التوصية على العبارة أدناه * .إن قرار لجنة الترحيل نهائيا .
 .5قد يتم الموافقة على النقل لظرف استثنائي للسماح الى أخ للتسجيل في المدرسة الملتحق بها طالب يتلقى خدمات اإلعاقة الشديدة عندما تكون هذه الخدمات غير متوفرة في المدرسة
داخل منطقة حضور الطالب المعاق بشدة .
 .6الطالب المقيمين على الضفة الشرقية من نهر المسيسيبي المسجلين في المدارس التي تديرها المنطقة المدرسية لمنطقة حضورهم سيتم تسجيلهم فى المدارس التي تقع على الجانب
الشرقي من النهر .يتم تسجيل الطالب المقيمين على الجانب الغربي من نهر المسيسيبي لحضور المدارس التي تقع على الجانب الغربي من النهر .
 .7إن النقل للظرف االستثنائى للتعليم الخاص قد يكون صالحا فقط للسنة الدراسية التي تتم الموافقة عليها .الطالب التى تسعى للحصول على نقل لظرف غير عادي في أي سنة
دراسية الحقة يجب عليهم إعادة التقديم .
 .8ال يوافق على نقل لظرف استثنائي للتعليم الخاص حيث كان السبب هو يستند حصريا على اعتبارات رعاية األطفال قبل او بعد المدرسة .

