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 مدارس جيفرسون باريش
البرنامج قديم فىتالعملية مدارس ماجنت /  2022-2021  

األسئلة التي يتم طرحها بشكل متكرر و اتالتوجيه  

 ) األسئلة الشائعة ( 

 رقم الهاتف العنوان إسم المدرسة

 دمح الفنون

Lincoln (K-8th WB) 2115 1429 Ames Blvd. Marrero (504) 340-8489

Clancy/Maggiore Elementary (K-5th EB) 2100 Maine St. Kenner 504) 469-3664

 الباكتاوريا الدولية

John Ehret (9th-11th WB) 4300 Patriot St. Marrero (504) 340-7651

Riverdale High (9th-11th EB) 240 Riverdale Dr. Jefferson (504) 833-7288

اللغة الثنائية ذوى برامج دمج  

Boudreaux Elementary (Spanish K-8th WB) 950 Behrman Hwy. Terrytown (504) 393-8732

J. C. Ellis (Spanish K-8th EB) 801 Brockenbraugh Ct. Metairie (504) 833-7254

 1. أين يمكنني الحصول على طلب التقديم ؟  

 JPS موقع : المواقع التالية مننموذج تحويل  و ماجنتالبرنامج  / ماجنت مدرسة طلبات التقدم الى الحصول على، يمكن للوالدين  2120 , فبراير 1 ابتداء من    

    https://www.jpschools.org/Page/267. اإللكترونى   

. 2021فبراير ,  19أخر ميعاد للتقديم هو     

؟المطلوب  ديمالتقطلب إلى  باإلضافة قدمتيجب أن ى او مستندات آخر اوراق هل هناك .2  

نعم .    

 .إثبات اإلقامة فى جيفرسون باريش  •    

 .شهادة الميالد  •

  , تقرير الدرجات النهائى من العام السابق للطلب . 11 – 2إذا كنت تقدم للصفوف  •    

برنامج/  ماجنتال مدرسة لنفس ديمتقالحتاج إلى إعادة ي، هل  ماجنت برنامج / ماجنتفى مدرسة  المسجلينمن  حاليا طفليكان  . إذا3  

؟ كل عاملماجنت ا 

إعادة الضروري ليس من نهفإ ( FAQ - 4) كما هو مبين فى  في هذا البرنامج وضع جيد ويبقى في ماجنت برنامج/  ماجنتمدرسة  في الطالب قبول بمجرد ، ال • 

 . المدرسة هذه فى الذي البرنامج في انك موجود ثحي ديمتقال 

من ماجنتبرنامج ال من المدرسة اإلبتدائية إلى اإلعدادية و أيضا أثناء إنتقال الطالب فى ماجنتيجب تقديم طلب جديد للنقل أثناء إنتقال الطالب فى برنامج ال ، كنالو  • 

المدرسة اإلعدادية إلى الثانوية .           
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؟ للمتقدمين متطلبات القبول . هل هناك أي4  

  : ( 11 - 9) صفوف  IBفى  الماجنت برنامجالى  لاقتناال مؤهال للحصول على لكي تكون •

a. يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال . . ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش باليجب على الط  

 b .2.0 الحفاظ على باليجب على الط GPA  أخذها ) اإلنجليزية , القراءة , الرياضيات , العلوم , الدراسات اإلجتماعية ( األساسية التى الدراسية موادفي الحد أدنى

. ديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجاتقتال عام قبل العام في 

  : يجب على الطالب،  ( 11 - 9) صفوف  للسنة التالية IBبرنامج في تبقى كى ل• 

 a. 2.0  متوسط الحفاظ على GPA ما عدا التربية الرياضية الماخوزة الدراسية موادال في جميع .

b . مرتبة الشرف فى األقل على مادتين بنجاح كملي و فيسجل الثانوية , الطالب يجب ان يفى برامج المدارس اإلعدادية و  ،AP  ،أو IB ة دراسي ترةلكل ف.  

  : K-8 للصفوف ةإلسبانيااللغة دماج إل ماجنت برنامجالى  لاقاالنت مؤهال للحصول على لكي تكون •

a. يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال . باريشان يكون مقيما فى جيفرسون  باليجب على الط .  

  b .)أو نجح فى اإلسبانيةاللغة دماج إ في برنامج لسجيتالله  قد سبق أن طفلهم الوثائق يقدموايجب أن  8-2 الصفوف لطالب الذين يدخلونل الوالد )الوالدين

 . %85إمتحان الكفائة فى الصف المناسب فى اللغة المستهدفة بدرجات ال تقل عن       

 c .2.0 ما ال يقل عن ملديهان يكون  8-2 الصفوف الذين يدخلون يجب على الطالب GPA أخذها ) اإلنجليزية , القراءة , الرياضيات , التى المواد األساسية في

. ديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجاتقتال عام قبل في العامالدراسات اإلجتماعية (  العلوم , 

: K-8 للصفوف الفنون إدماجفى  ماجنت برنامجالى  لاقتناال مؤهال للحصول على لكي تكون  • 

a. ان يكون مقيما فى جيفرسون باريش باليجب على الط . . يجب تقديم إثبات اإلقامة و شهادة الميالد مع نموذج طلب اإلنتقال   

 b . 2.0 ما ال يقل عن ملديهان يكون  8-2 الصفوف الذين يدخلون على الطالبيجب GPA أخذها ) اإلنجليزية , القراءة , الرياضيات ,  التى المواد األساسية في
ديم كما يكون مثبت فى شهادة الدرجات .قتال عام قبل في العامالعلوم , الدراسات اإلجتماعية (   

؟ ماجنتمتطلبات للطالب من أجل البقاء فى برنامج  . هل هناك5  

  . ما عدا التربية الرياضية الماخوزة الدراسية موادال في جميع GPA 2.0  متوسط فظ علىاحي نعم . الطالب يجب ان •

؟ النقلهل تتوفر وسائل  .6  

  . حضورهم منطقة في ماجنتال رساإلى مد ماجنتال لطالب مدارس وسائل النقل JPS توفر سوف •

طالب حضورمنطقة  بما ان  المدرسة جرس وأوقات في الحافلة طالبالوقت  ، و الطريق كفاءة، لتعظيم  التقليدية محطات الحافالت بدال من،  لنقلل مراكز تم إنشاء •     

. المدرسة التقليدية حضور منطقة أكبر منجتزاب اإل       



مج الماجنتابر  
Magnet Programs  

501 Manhattan Boulevard • Harvey, Louisiana 70058 

Phone 504-349-7792 • FAX 365-5362 • jpschools.org/Page/267 

 

 

 

 

 

؟ خطاراتاإل قراريتم إرسال  متى .7  
 

. 2120,  مارس 12 موعد أقصاه فىلحاق اال من مكتب عبر البريد اإلليكترونى خطاراتاإل قرار سيتم إرسال       

 

 

؟ ماجنت مدرسةفى  طفلي كيف يمكنني تسجيل،  إذا قبلت .8  

 

مكان وقت و و تاريخبالمدرسة سوف تتصل بك  متثال عبر البريد اإلليكترونى .مكتب اإلمن  توثيق القبول خطاب تتلقى, سوف  ماجنت مدرسةفى  طفلك قبول تمإذا         

. في المدرسة همكان طفلك فقدان يؤدي إلى قد المدرسة في موقع التسجيل عملية حضور عدم فى فشلال . التسجيل       

. المحدد الرجاء اإلتصال بالمدرسة إذا كنت لن تتمكن من حضور التسجيل المبكر       

 

 

؟ ة االخيرةالسنسيتم دخولهم فى  طالبطلبات ل قبوليتم  له .9  
 

      ال يتم قبول طلبات للطالب الذين سيتم دخولهم للعام األخير . فمن سياستنا العامة ان يكون الطالب مسجال في مدارسنا الثانوية الماجنت لمدة سنتين على األقل ) أربعة 

. الماجنتالثانوية  مدارسنا من واحدة من على شهادة قبل ان يحصل ( دراسية فصول       

 

 

؟ أسئلة أو استفسارات إضافيةإرسال  أين يمكنني .10  
  

          . (504) 349-7792 في لحاقاال إلى مكتب وجهتقد جتزاب اإل رسامدقديم لعملية الت بخصوص أسئلةأى 

 




