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 خدمات المجتمع المدر�ي                                           
      2023 -2022 للعام الدرا�ي  ةلمدارس النموذج�ااستمارة التسج�ل المفت�ح/    

 
ي  ذا كان الطالب جد�دا إ 

ي  . �سخة من شهادة الم�الد  تقد�م�جب  ،TUSD �ف
 .يوما من التسج�ل 30غضون �جب أن تقدم شهادة الم�الد �ف

ي 
نتم النموذج�ة و مدارس التسج�ل مدارسال�مكن للوالدين التسج�ل �ف ة ع�ب اإلن�ت  قبول الطلب.  رسالةبمجرد استالم  با�ش

 
 . كل طالبخاص بتقدیم طلب واحد  1-   

  المدرسة بتحدیث تغییر عنوان البیت في سجل الطالب.ار مكتب اآلباء / األوصیاء إخب  على یجب .حساس  تیوقت لتخضع جمیع الرسائل البریدیة    -2
 . النموذجیةبرامج الیؤثر على اختیار المدارس / س عرضة للتعدیل. سوف یتم تبلیغ الوالد/ الوصي على الفور إذا كان ھذا التعدیل برامج تكون ال أو  النموذجیة المدارس-   3
طالب الحي الذین یعیشون على بعد أكثر من    و   )  tusd1.org/schoolchoice   :قم بزیارةطالب االلتحاق المفتوح المؤھلین (  و  في المقاطعة  Magnetالمدارس النموذجیة:  النقل المجاني لطالب  یقدم     -4

          . الثانویة) ل (للمدارس المتوسطة ومی 2.5أو )  K8میل (للمدارس االبتدائیة و   1.5

 اسم الطالب ( الرجاء كتابة اسم الطالب كما ھو  مكتوب   في شھادة المیالد بالضبط) 
: رسميال العائلياالسم         الرسمي:  الشخصياالسم                      : الكامل الوسطاالسم                     

التوجیھي رقم ال الوالدةبلد  تاریخ المیالد  الجنس      اسم الوالیة (في الوالیات المتحدة فقط) 
      

 
       انثى 
        ذكر 

 
      

 الوالیات المتحدة        
        خرآبلد        

 
      

     ولي األمر بصفتھ الوصي القانوني على نفسھ         بالتبني    ولي األمر             ولي األمر             األب          األم          :    معلومات ولي االمر / الوصي الشرعي
TUSD ؟             ال                  نعم                 االسم:       : عنوان ال اكتب ،نعم لو          موظف في   

                                                          
                      لموظف:          ل رقم بطاقة التعریف

البریدي:  الرمز         المدینة            رقم الوحدة         عنوان المنزل:        

   الرمز البریدي:         المدینة            رقم الوحدة        العنوان البریدي:      

   العمل:رقم         :الجوال رقم         : بیتال ھاتف         :البرید اإللكتروني                                    
 المشاركة في البرنامج 

؟                                                                                             برنامج تعدد اللغات؟                                 GATE     برنامج ؟      بذوي االحتیاجات الخاصة   الطالب مسبقا بالتعلیم الخاص سجل ھل                                       
    نعم                  كالة محلیة؟  و و أ الطالب مدرسة مقاطعة من قبل  بذوي االحتیاجات الخاصة   الخاص  خدمات التعلیم الخاص  د ھل تم تحدی                 ال            

لمھني ا و  /الطبیعي العالج           حدد الخدمات المستلمة: ، نعم  لو        GATE                  الموار د    اللغة و النطق         

ما قبل المدرسة مرحلة  المدرسة الحالیة/         اللغة                                                                                                                          
في المنزل بغض النظر عن  استخدمت اول لغة   

______ خرى ___أ لیزیةانج                     اسبانیة   ___   اللغة التي یتكلمھا الطالب؟                       
______ خرى ___أ لیزیةانج                     اسبانیة   ___  یتكلمھا الطالب اغلب االحیان؟ اللغة التي         

 اللغة التي اكتسبھا الطفل الول مرة؟            انجلیزیة             اسبانیة           ___ أخرى _________ 

خر  آ المدرسة التي یحضرھا الطالب حالیا او  ،ما قبل المدرسةمرحلة مدرسة 
 مدرسة حضرھا  

                 
____________________________________ 

              المستقل التعلیم        الخاص  التعلیم          التعلیم العمومي
 العرق/ االصل 

   األصل العرقي . 1
اسباني/ التیني ؟    

  ال          نعم 

ادناه)  ینطبق ما  كل من  تحقق( الجنس . 2  
                                                      آسیوي                            مریكي ھندي/ االسكي االصلأ 
 أبیض                              فریقي إسود/ أ مریكي أ 
       غیرھا من جزر المحیط الھادي  /یین ھاوایي االصل سكان   

 ( ر واحد فقطیااخت قم ب ) و الجنسیة األولیة . الھویة العرقیة 3  
                   متعدد األعراق                      آسیوي                                            مریكي ھندي/ االسكي االصلأ 
 اسباني / التییي                                                فریقي إسود/ أ مریكي أ 
 أبیض          يغیرھا من جزر المحیط الھاد   /یین ھاوایي االصل سكان   

 اختیار المدرسة 
12    11   10   9   8   7   6   5   4    3    2   1   K  ضع عالمة في خانة واحدة( 2023- 2022 لعام الدراسيا صفوف(      

   اختار اسماء ثالث مدارس مفظلة لدیك:
      (NS).  العلوم الطبیعیة  جیة نموذأو  (FA) الفنون الجمیلة  نموذجیة ، یرجى اإلشارة إلى   Tucson Highبالنسبة إلى 

یرجى توضیح ما  ، McCorkleبالنسبة لـ                               االختیار   األول 
.  إذا كنت مھتًما باللغة اإلسبانیة المزدوجة 

ھي    Roskruge و Davis مالحظة: 
 على مستوى المدرسة.  TWDLبرامج 

 ال        نعم           
             

الثاني  االختیار  ال             نعم              
 

الثالث  االختیار  ال          نعم                
 

 شقاء األ عن معلومات 
 .على حدة شقیق  لكل مدرسة ال اختیاراستمارة  قدیم ت یجب . المدرسة نفس   في معًا  وضعھم  في  ترغب   الذین و  م لھ المدرسة اختیار طلب  تقدیم تم   الذین األشقاء  أو/   و   TUSD  مدارس في حالیًا یدرسون   الذین األشقاء جمیع  اكتب 

2023-2022صف السنة الدراسیة   اسم الشقیق  تاریخ المیالد المدرسة الحالیة 
                        
                        

 عنا؟  سمعت كیف
�د                      التلفاز       لوحة أشھاریة                      االجتماعیة اإلعالم وسائل               عن ط��ق ال�ب             TUSD عائلة من   

شخصیة  توصیة                        خارجي إعالن                     اإلنترنت  عبر إعالن              أخرى                  رادیو      

 
__________________________________ __________________________________________________                      التاریخ:   إمضاء الوالد / ولي األمر

 
 

http://www.tusd1.org/
http://www.tusd1.org/schoolchoice
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نت ع�  �ب ملء طلب ع�ب اإلن�ت ا بالمدارس المدرجة أدناە ، ف�ي إرجاعها إ� خدمات   و  ةورق� استمارةأو ملء  applytusd1.orgإذا كنت مهتم�

 باتباع اإلرشادات أدناە:   School Community Servicesالمجتمع المدر�ي 
 

:التالیة األماكنحد أل  ھاوصولمن النظر إلیھا إبان خدمات المجتمع المدرسي لیتمكن قسم   *االستمارة مختومة بالتوقیت  
                                   ) أسفلھ (العناوین  لمقاطعة مدارس توسان الموحدة أو مراكز األسرة ةتب المدرسامكأي مكتب من      :التسلیم               خدمات المجتمع المدرسي                                       : التسلیمالبرید أو 

                   B 1010 E. Tenth St., Bldg.                               Street Pima E. 3645 FRC: Catalina                                                                                                                                                                                                                               
cson, AZ 85717 Tu                             Menlo Park FRC: 1100 W. Fresno Street                                                                                                                          

            Palo Verde FRC: 1302 Avenida Vega                                    PO Box 40400                                                                                             
                                                                              Southwest FRC: 6855 S. Mark Road                                scs@tusd1.org                                            :البرید اإللكتروني  

                                                                                                                                                                                                                
21C- 21   للقرنالخارجة عن المناھج الدراسیة  األنشطة، OMAالجمیلة الفنون( الفنون خالل من الذھني فتح: الت(، GATE:  و النابغین الموھوبین تعلیم،  STEMالریاضیات  و  الھندسة و  والتكنولوجیا  العلوم -KIDCO انتھاء بعد /   قبل الرعایة  

 . الدولیة البكالوریا IB -برنامج اإللحاق المتقدم  - AP المتقدم للتعلیم اإلعداد   - AVID تجاھیناالذات  اللغةازدواجیة  – TWDL ي الدراس  الیوم
المتوسطة   المدارس النموذجیة 8من صف الروضة إلى الصف   المدارس النموذجیة المدارس النموذجیة االبتدائیة   Magnet High Schools 

 Bonillas - رق التعلیم التقلیدیة، التعلم  ط
المتقدم، العقد األكادیمي، و الواجبات المنزلیة /  

،  KIDOالعقد األكادیمي، السلوك یحتسب، 
OMA. 

 
 Borton - المبني على  /االستفسار :نظم التفكیر

 . المشروع
 

Carrillo  -   :االتصاالت و الفنون اإلبداعیة
 .األداءالتكنولوجیا و الفنون البصریة و فن 

 
Davis: TWDL ع� مستوى المدرسة 

، برنامج ما بعد   ي
اإلسبان�ة و اللغة و التن�ع الثقا�ف

 . المدرسة، برنامج الحد�قة 

Holladay –C 21 الفنون و   الفنون الجمیلة  
  المتقدم و الغد لعلماء قادةا و  الفنانین و المسرحیة

 . الحدیقة برنامج
 
 Tully - GATE حدیقة المدرسة، مستوى على 

مع جامعة   شراكة برامج لكافتیریا،ل معتمدة
 .  21C، OMA ،أریزونا

Drachman - لى المستوى الحائزة على تكریم ع مونتیسوريال مدرسة
  يیومالبرنامج ال، األعمار، التدریب العملي، التعلیم الفردي  تعدد الوطني: 

 . طویلال
 

Roskruge - TWDL و اللغة  اإلسبانیة و  على مستوى المدرسة
 .الدراسات اللغویة

 

Dodge -  التقلیدیة، التعلیم  األكادیمیة طرق التدریس
  .العقود األكادیمیة و الواجبات المنزلیة المتقدم،

 
Mansfeld  –  برنامجBOOST )  الدعم األكادیمي

 STEM ،GATE ،High ،)قبل و بعد المدرسة
School Core Classes ، Honors. 

 

Palo Verde STEAM -)الھندسةا، تكنولوجیال، علومال ،
 .AVID ، )الریاضیات ، الفنون

 
Tucson High Arts -   ،الفنون الجمیلة و الفنون المسرحیة

21C، AVID . 
 

Tucson High natural Science -  
اإلیكولوجیة، و الفیزیائیة، العلوم  البیولوجیة، الحیاة علوم
21C، .AVID 

 التسجیل المفتوح / استمارات المدارس  
Hughes -  OMA، 5صفوف  المدرسة بعد  ما برنامج  ،الریاضة البدنیة ،الشطرنج)-(K 

 
 Innovation Tech  :9-(12 المشاریع على قائمة  تعلیمات  التقني، و المھني التعلیم - االبتكار تكنولوجیا(Grades  . 

McCorkle -   ،شبكة جدیدة للتكنولوجیا، التعلم القائم على المشاریعTWDL Spanish 8 only)-(Grades 6 . 

Miles  – 8 متعددة األعمار صفوفاألمریكیة،  ات ، لغة اإلشارمرحلة ما قبل الروضة)-(Grades K . 

Rose   - روضة، مرحلة ما قبل القویة، التالقیادة only)8 -(Grades 6 . 

Wakefield- و الریاضیات، و الھندسة و التكنولوجیا و  العلوم المتقدمة،/  الشرف مرتبة مع الدراسیة الفصول جمیع  
 . (Grades 6-8)مع جامعة أریزونا  شراكة و المجتمعیة، الشراكات 

 
   مدرسة رائعة ال تتطلب طلبًا للتسجیل. 66 الطالع علىل tusd1.orgعلى   TUSDبالتسجیل فیھا أعاله، فیرجى زیارة صفحة التسجیل / التسجیل في  رغب إذا كنت ال ترى المدرسة التي ت

 أو االتصال بھم على:  Enroll@tusd1.orgیمكنك أیًضا االتصال بأحد سفراء التسجیل لدینا على 

 
 

http://www.tusd1.org/

