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1010 -INTER-DISTRICT
طلب إنتقال داخل المنطقة 1029
2019-2020 TRANSFER
REQUESTلتقديم الطلب :
 FORMأخر ميعاد
Deadline to Submit Request:
إسم الطالب __________________________________________________________الصف الداخل إليه ___________________
اآلخير
األوسط
األول
األب  /الواصى القانوني _______________________________ الهاتف  ( :المنزل ) _______________ ( المحمول ) _______________
العنوان __________________________________________________________________________________________
(الرقم 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 يجب
تقديم استمارة النقل بين المنطقة و تصريح ال نقل على أساس سنوى .
__________________________
اسم الباريش المقيم فيها حاليا

________________________________ ________________________________
اسم المدرسة المطلوبة
منطقة حضور مدرسة  SPPJJفى 1010- 1029

يجب أن يتم ال توقيع على جميع طلبات النقل و يمكن إرسالها إلى مكتب االلتزام عن طريق  :الفاكس  ،التسليم باليد  ,أو بريد الواليات المتحدة  .مكتب اإللتزام فى 102
مانهاتن بوليفارد  ,غرفة  , 2200هارفى  ,لويزيانا  , 80017رقم الهاتف . ) 105 ( 161 – 1121
سيتم إعالمك عن حالة طلب النقل الخاص بك عبر البريد اإللكتروني أو بريد الواليات المتحدة .
الرجاء كتابة عنوان بريدك اإللكترونى _______________________________________________________________________ :

معايير اإلنتقال داخل المنطقة
 .2إذا كانت مدرسة المنطقة المرسل منها الطالب تكون تحت اإلشراف الفيديرالى في قضية إلغاء الفصل العنصري في المدارس ،وترفق صورة مصدقة من أمر محكمة
المقاطعة الفيدرالية المشرفة للسماح بعمليات تنقل داخلى فى المنطقة أو التصريح بنقل الطالب داخل المنطقة مرفق مع هذا النموذج .غياب حكم فى هذا األمر ،لن يتم تنقل
داخل المنطقة للطالب الذى يقيم في حي المدرسة تحت إشراف فيديرالى في دعوى إلغاء الفصل العنصري في المدارس .
 .1فى جميع اإلدارات المدرسية األخرى ،قانون الوالية يتطلب ان طلب االنتقال داخل المنطقة الموافق عليه ،التي وقع عليها المدير أو من ينوب عنه  /عنها الذى
يجيز التنقل داخل المنطقة يجب ان يرفق مع هذا النموذج .
 .1التنقل داخل المنطقة يخضع للشروط اإلضافية التالية :
• الطالب الذين يعيشون خارج جيفرسون باريش ،ويلتحق حاليا ( )1029- 1027في مدرسة جيفرسون باريش و حاصل على موافقة التنقل سيسمح لهم
بمواصلة تعليمهم في مدارسهم الحالية حتى النهاية أو الصف األخير من ذلك المستوى (أي االبتدائية ,اإلعدادية ،الثانوية) ولكن يجب تقديم طلب النقل بين
المناطق .
• قد تم الوفاء بأي متطلبات من قانون الوالية لنقل الطالب بين المنطقة و بين ومدرسة  SPPJJالمرسل منها .
• الموافقة على النقل الداخلى بين المنطقة صالحة فقط للسنة الدراسية التي تتم الموافقة عليها  .الطالب التى سعت للحصول على النقل الداخلى بين المنطفة في
أي سنة دراسية الحقة يجب عليهم إعادة التقديم .
• أي شخص في مدرسة خارج منطقة حضوره مع طلب موافق عليه للنقل بين المنطقة يتنازل عن خدمات التنقل المدرسية  .لذلك  ،تكون عملية التنقل من وإلى
المدرسة المستقبلة من مسؤولية الطالب المنتقل له  /لها او الوالد ( الوالدين )  /الواصى القانونى .
مالحظة  :يرجى إرفاق كافة االوراق المطلوبة كما جاء في قسم المعايير .
أنا أفهم أنه في حال تمت الموافقة على طلب النقل هذا ،أهلية طفلي للمشاركة في األلعاب الرياضية قد تتأثر وفقا لقواعد  . AAJLLلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع
 ،يرجى االتصال  SPPJJقسم ألعاب القوى و الصحة و التربية البدنية فى .159- 7651
توقيع الوالد ين  /الواصى القانوني _________________________________________ تاريخ التقديم _______________________

الموافقة  ___________ :الرفض _____________ :

_________________________________________________
التاريخ
مسؤل اإللتزام  /من ينوب عنه

2019-2020
Assigned School

