Parent Notification Letter
أعزائى الوالدين  /الواصى ,
يعتقد نظام مدارس جيفرسون باريش العامة أنه يمكن لجميع األطفال أن يتعلموا و يستحقوا
تعليمًا عالي المستوى يطور من مواهبهم الفريدة و يعتمد على نقاط القوة الفردية لديهم .
وف ًقا لسياسة قانون  853الخاصة باختيار المدارس العامة في لويزيانا  ،نخبرك بالفرصة
المتاحة لك لتسجيل طفلك في مدرسة ذات أداء عالى  .يجب أن يكون للمدرسة التي يسعى
الطالب لاللتحاق بها أماكن متاحة في مستوى الصف الدراسي للطفل  .إذا اخترت االستفادة
من فرصة النقل و اختيار المدرسة هذه  ،يتم تطبيق اإلرشادات التالية :
 .1عملية طلب النقل  :الطلبات يجب أن يتم تقديمها إلى مكتب اإللتزام الواقع فى  501مانهاتن
بوليفارد  ,هارفى  ,لويزيانا  ,فى موعد أقصاه يوم  19أغسطس . 2019 ,
 .2المواصالت  /الحضور  :لن يتم توفير المواصالت للطلبة بواسطة اإلدارة و تكون مسؤلية الوالدين .
 .3األاكدييميدت التعليمية المتقيمة  /برامج المدجنيت  /الميارس النموذجية  :األكاديميات
التعليمية المتقدمة فى مدارس جيفرسون باريش العامة و برامج الماجنيت و المدارس
النموذجية ليست ضمن المدارس التي تتلقى طلبات خيار النقل من المدرسة  .حيث إن هذه
المداس تعمل كمدارس مختارة و لديها عملية التقديم و متطلبات الدخول الخاصة بها .
 .4التأهل الى  : LHSAAيخضع الطالب الذين يتلقون موافقة على طلب خيار النقل من المدرسة
للوائح التأهيل الى  . LHSAAللحصول على المزيد من المعلومات يُرجى االتصال بقسم األلعاب
الرياضية والصحة والتربية الرياضية فى  JPPSSفى الرقم . 504-349-8645
 .5الميارس المتبقية للنقل إليهد  :قد يبقى الطالب الذين تم الموافقة على نقلهم بموجب قانون  853فى
المدرسة حتى نهاية المدرسة أو الصف األخير من المدرسة المتلقية  ,إال إذا إنتقلت العلئلة إلى منطقة
حضور تكون فيها المدرسة الجديدة أقل أداء .
 .6المقيمين الجيي  :عدة مستويات و عمليات متعددة تشارك فى التوصل إلى قرار بشأن طلب النقل  ,و
بالتالى  ,عندما يتم شغل جميع المقاعد المتاحة  ,لن يتم النظر فى طلبات النقل إلى المدارس العامة فى
جيفرسون باريش حسب قانون  853حتى بداية العام القادم .
إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على التحويل  ،فستتوفر الطلبات من  8أغسطس
إلى  19أغسطس على الموقع اإلليكترونى  jpschools.orgو فى مكتب اإللتزام فى
 501مانهاتن بوليفارد  ,هارفى  .إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات حول سياسة المنطقة فيما
يتعلق باختيار المدارس العامة  ،فيرجى االتصال بـ جريتشىن ويليامز على
 gretchen.williams@jppss.k12.la.usأو . 504-365-5312
مالحظة  :الرجاء زيارة موقعنا اإلليكترونى فى
http://jpschools.org/department/district-affairs/compliance/

من أجل قائمة المدارس المؤهلة "  , " B " , " Aو "  ، " Cو لكن هذا ال يعني أن جميع
المدارس سيكون بها أماكن متاحة لقبول الطالب المنقولين  .سيتم وضع التعديالت األخيرة على
قائمة المدارس ذات األماكن المتاحة بنا ًء على التسجيل و الموظفين في أو قبل  30أغسطس ,
 . 2019يرجى تحديد ثالثة (  ) 3خيارات مدرسية على األقل التى ترغب في نقل طفلك إليها .

