Ruppel Academie Francaise 2020-2021 Application for Admissions Testing

روبل أكاديمى فرانسيس نموذج التقديم إلختبار القبول 2021-2020
الصفوف ما قبل الروضة حتى الصف الرابع *
إسم الطالب  :األخير ( الرجاء طباعة اإلسم )
العنوان  :الرقم

األول

الشارع

تاريخ الميالد :

األوسط

الشقة ( إن كان ينطبق )

المدرسة الحالية :

نوع المدرسة التى يحضرها فى 2019 – 2018

الوالية

الصف ( ) 2020 - 2019

الصف ( ) 2021 – 2020

صع دائرة على واحدة :

عامة فى الباريش

عامة خارج الوالية

خاصة فى الباريش

دينية فى الباريش

دينية خارج الوالية

عامة خارج الباريش

خاصة خارج الباريش

خاصة خارج الوالية

دينية خارج الباريش

ليس فى مدرسة بعد

إسم الوالدين  /الواصى  ( :الرجاء طباعة اإلسم )

البلد

الرقم البريدى

مدرسة منزلية

رقم هاتف المنزل :

رقم هاتف العمل :

رقم هاتف المحمول :

عنوان البريد اإللكترونى :

انا هنا أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب  ،و جميع الوثائق المرفقة كاملة و صحيحة إلى حد علمي  .و أنا أفهم أن التحريفات المادية أو السهو قد يؤدي إلى رفض
هذا الطلب  .انا أفهم أيضا أنه من واجبي أن أخطر مكتب القبول فورا عن أي تغيير في معلومات اإلتصال بى .
هام  :إذا كان طفلي لديه حاليا ،خطة لإلقامة مسجلة فى الوالية (  ، IAP ، IEPأو خطة للخدمة ) فأنا سوف أبلغ مكتب القبول فى وقت تقديم الطلب  ،و سوف أوفر نسخة
وستقدم نسخة في وقت تقديم الطلب .

توقيع الوالدين او الواصى القانونى ______________________________________________ :

التاريخ ______________________ :

الرجاء عدم إرفاق أى شيء  ,فقط الوثائق التى طلبت فى هذا النموذج  .سيتم عدم اعتبارهم في عملية القبول .

فترة التقديم :
صباحا
يفتح  :األربعاء  30 ,أكتوبر  2019 ,الساعة 8:00
ً
اإللغالق  :األربعاء  13 ,نوفمبر  2019 ,الساعة  12:00طهرا
___________________________________

توقيع موظف JPPSS
مالحظة  :التاريخ  /الوقت من تسليم الطلب ليس له تأثير
على عملية القبول أو الوضع فى قائمة االنتظار .

يتم قبول الطلبات عن طريق التسليم باليد فقط
إلى الموقع التالى :

 JPPSSمكتب القبول ASA
West Bank: 501 Manhattan Boulevard, Harvey, LA 70058
رقم تليفون 504-349-7792 :

لقد استلمت رسالة مؤرخة بالتوقيت  /نسخة من الطلب :

____________________________________

التوقيع

صباحا إلى الساعة  3:00ساء
ساعات العمل  :من االثنين إلى الجمعة  ،من الساعة 8:00
ً
أخر ميعاد  :يوم الجمعة  13 ،نوفمبر  2019 ,الساعة  12:00ظهرا

الرجاء النظر فى صفحة 2

 2021- 2020نموذج طلب التقديم إلى دخول أكاديمية روبل فرانسيس
صفحة  2من 2

الوثائق و المعايير المطلوبة للتأهل إلختبار القبول
التقديم فى مرحلة ما قبل الروضة الى الصف األول : 1
____ لحضور مرحلة ما قبل الروضة  ،يجب أن يكون عمر الطالب  4سنوات في أو قبل  30سبتمبر  ، 2020 ,كما يتم التحقق من نسخة مرفقة من شهادة الميالد .
____ لحضور مرحلة روضة األطفال  ،يجب أن يكون عمر الطالب  5سنوات في أو قبل  30سبتمبر  ، 2020 ,كما يتم التحقق من نسخة مرفقة من شهادة الميالد .
____ يجب على جميع الطالب المتقدمين فى مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف األول تقديم نسخة من شهادة الميالد .
____ يجب على جميع الطالب المتقدمين فى مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف األول أن يعيشوا حال ًيا في جيفرسون باريش كما يتم التحقق من نسخة مرفقة من أحد
األمور التالية  :رخصة القيادة أو معرف الدولة أو فاتورة المرافق الحالية أو أي مستند رسمي آخر .

التقديم فى الصفوف  2حتى : 4
____ .يجب إرفاق نسخة من أحدث بطاقة تقرير .
____ يجب التحقق من عمر الطالب من خالل نسخة مرفقة من شهادة الميالد .
___ يجب على الطالب أي ً
ضا أن يثبت اإلقامة الحال ًية في جيفرسون باريش كما يتم التحقق منه بنسخة مرفقة من أحد األمور التالية  :رخصة القيادة أو معرف الدولة أو
فاتورة المرافق الحالية أو أي مستند رسمي آخر .

* باإلضافة إلى تسجيل درجات مؤهلة للقبول في أكاديمية روبل فرانسيس  ،يجب على الطالب المتقدمين للصفوف  2و أعلى تسجيل درجة 85
على األقل في اختبار الكفاءة باللغة الفرنسية في مستوى الصف المناسب من أجل قبولهم .

