Open Enrollment/Magnet School Application 2017-18 School Year - Arabic
التسجيل المفتوح/استمارة التقديم للمدارس الماكنت للعام الدراسي 2018-2017
 /Tucson Unified School Districtالخدمات االجتماعية المدرسية
لكي يكون الطالب مؤھال للقبول في الدورة االولى ،يجب التقديم في الفترة ما بين نوفمبر 2016 , 15وكانون االول 2017 , 13
*** اذا كان الطالب جديد في ال  TUSDيجب ان ترفق نسخة من شھادة الميالد مع استمارة التقديم***
 .1ويجري تطوير خطة الماجنت على مستوى المنطقة  ،وسيتم إبالغ الوالدين  /الوصي على الفور ما اذا كانت الخطة الناتجة تؤثر على اختيار المدارس  /البرامج الماجنت
 .2اباء الطالب من خارج المنطقة مسؤولين عن وسيلة النقل الخاصة بابنائھم.
 .3ولي االمر مسؤل عن نقل الطالب من والى المدرسة في التسجيل المفتوح اذا لم يلتقي الطالب ومؤھالت المبادئ التوجيھية للمدارس المركزة عنصريا
للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع www.tusd1.org/schoolgroups :
 . 4تقدم خدمة النقل للطالب في مدارس ماجنت وفقا للشروط المنصوص عليھا )االبتدائية اكثر من  1.5ميل عن المدرسة /المتوسطة والثانويه اكثر من  2.5ميل عن المدرسة
 .5إمأل استمارة منفصلة لكل طالب لديك
 .6سيتم إرسال إخطار ماكنت  /وضع فتح التسجيل من خالل الخدمة البريدية في الواليات المتحدة .ومن مسؤوليتكم كوالد  /كولي األمر التأكد من أن لدينا العنوان البريدي الصحيح
اسم الطالب) الرجاء كتابة اسم الطالب كما ھو في شھادة الميالد بالضبط(
اﻻﺳﻢ اﻻﺧﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ:
اﻻﺳﻢ اﻻول اﻟﺮﺳﻤﻲ:
اﻻﺳﻢ اﻻوﺳﻂ اﻟﻜﺎﻣﻞ:
رقم الطالب

تاريخ الميالد

الجنس
انثى
ذكر

محل الوالدة
الواليات المتحدة
اﺧﺮى

معلومات ولي االمر  /الوصي الشرعي
اﻻﺳﻢ:

موظف في  TUSD؟

نعم

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل:

اسم الوالية )في الواليات المتحدة فقط(

ال

اذا نعم ،الموقع

رﻗﻢ
اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي:

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

Unit #
اﻟﻬﺎﺗﻒ :اﻟﻤﻨﺰل:

اﻻﻳﻤﻴﻞ:

 GATEاو التعليم الخاص
ال
نعم
ھل الطالب سجل مسبقا بالتعليم الخاص او في برنامج  GATE؟
ھل تم تحديد الطالب لخدمات التعليم الخاص من قبل مدرسة المنطقة او وكالة محلية؟
GATE
الموار د د لغة الكالم
اذا نعم  ،حدد الخدمات المستلمة:

City

ﺧﻠﻮي:

 IDالموظف
اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺒﺮﻳﺪي:

Zip Code

اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺒﺮﻳﺪي:

Zip Code

اﻟﻌﻤﻞ:

نعم
ال
العالج البدني /والوظيفي
المدرسة الحالية /ما قبل المدرسة

اللغة
اول لغة مستخدمة في المنزل بغض النظر عن
اللغة التي يتكلمھا الطالب؟
اللغة التي يتكلمھا الطالب اغلب االحيان؟
اللغة التي اكتسبھا الطفل الول مرة؟
العرق /االصل
 .1االصل ھل الطالب من
اصل اسباني /التيني ؟
ال

نعم

المدرسة التي يحضرھا الطالب حاليا او اخر مدرسة حضرھا
انكليزية
انكليزية
انكليزية

اخرى ____________________
اخرى ____________________
اخرى ___________________

اسبانية
اسبانية
اسبانية

 .2العرق )دقق اكل ادناه(
امريكي ھندي /االسكي االصل
اسيوي
ابيض
اسود /افريقي امريكي
ھاوايي االصل /غيرھا من جزر المحيط الھادي

____________________________________
خاصة
عامة
جارتر

 .3الھوية العرقية  /االصل)اختار واحد فقط(
امريكي ھندي /االسكي االصل
اسيوي
اسود /امريكي افريقي
اسباني /التيني
ابيض
ھاوايي االصل /غيرھا من جزر المحيط الھادي
متعدد االصول

اختيار المدرسة
مراحل للعام الدراسي  ) 2017-2016اشر الى واحدة( k
اختار اسماء ثالث مدارس مفظلة لديك:
اسم المدرسة
st

االختيار 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bloom, Grijalva, Mccorkle, MissionView, Van
Buskirk, White, Pistor or Pueblo
من ھذه المدارس الثانوية يجب ان تختار التسجيل المفتوح
او الماجنت
Magnet

OE

االختيار 2

Magnet

OE

3

Magnet

OE

nd

االختيار

rd
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11

12
:فقط TUCSON HIGH
لديھا إثنان من برامج الماجنت .الرجاء تحديد البرنامج الذي تريد
التقديم له.
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Open Enrollment/Magnet School Application 2017-18 School Year - Arabic

اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ :
معلومات االشقاء
أ.اكتب اسماء االشقاء الذين يحضرون الى المدرسة التي تقدم اليھا الطلب ،او االشقاء الذين اكملو التسجيل المفتوح /او تقديم الماكنت وتريد ان يتم وضعھم سويا في نفس
المدرسة .قدم استمارة منفصلة لكل شقيق.
اسم الشقيق
تأريخ الميالد
المدرسة الحالية
 2014‐15المرحلة

مدارس الماكنت االبتدائية

مدارس التسجيل المفتوح االبتدائية )مالم يذكر خالف ذلك(5 ‐k
الفنون الجميلة Myers/Ganoung – OMA
المواطنة الجيدة Oyama – KIDCO,
, OMAبرامج قبل وبعد المدرسة – Sewell
برنامج , STEPقبل المدرسة – Soleng Tom
االغناء
برامج قبل وبعد المدرسة – Steele
نادي الحديقة Tolson ‐ KidCo,
ثنائي اللغة Van Buskirk ‐ 21C, OMA,
غمر االسبانية
Vesey ‐ 21C, OMA
القيادة Warren ‐ 21C, STEM, OMA,
nd
قبل المدرسةWheeler ‐ OMA, 2 Step,
ثنائي اللغة ،غمر االسبانية White ‐ 21C,
اساس المجتمع – Whitmore
Wright ‐ STEM

البرامج قبل  ,المدرسة الخضراء االولى ‐ Henry
وبعد المدرسة
الذھب , OMAحديقة المدرسة – Howell
االلتزام للتخرج ،اجراس Bell
مدرسة الجودة في السلوك Hudlow ‐ Glasser
المجتمعي االيجابي
 التعلم ،الشطرنج – HughesPEالبرامج بعد المدرسة القائم على المشاريع،

المدرسة الخضراء – Banks
التركيز الدوليةBlenman –OMA ،
, Blessings in aكيتار Bloom ‐ OMA,
Backpack
Borman ‐ DMAFB
قبل المدرسة Cavett ‐ 21C,
برامج قبل وبعد ,فن الوالدين – Collier
اللعب المنظم ,المدرسة
 ،جوليار مستوحاة من الفنون الجميلة Cragin ‐ 21C

Johnson (K‐2) ‐ 21C
, Bens Bellsالذھب Kellond ‐ OMA
والفنون األدائية
, Bens Bellsالذھب  Lineweaver ‐ OMAبرامج بعد المدرسة ,قبل المدرسة – Davidson
تعليم Lynn/Urquides – Ben’s Bells, PCC
برامج قبل وبعد المدرسة – Dunham
برنامج ما قبل المدرسة ,الكبار
برامج بعد المدرسة ,قبل المدرسة – Erickson
Maldonado ‐ 21C, Preschool, OMA
Ford ‐ OMA
اجراس Bell
Fruchthendler – OMA, Ben’s Bells
اسس ,الخضراء/البيئة ,حديقة المجتمع – Manzo
,قبل المدرسةGale – OMA ,
المشروع
برنامج بعد المدرسة
برنامج بعد المدرسة ,الذھبMarshall – OMA
,اللغة المزدوجة Grijalva – 21C,
, Ben’s Bellsالذھب Miller ‐ 21C, OMA
غمر االسبانية،تعليم الكبار
اللغة المزدوجة Mission View ‐ 21C,
سبانش مودل 50:50

مدارس التسجيل المفتوح 8‐k

التعلم المتقدم: ،طرق التعليم التقليدية – Bonillas
والواجبات المنزلية  /العقد األكاديمي
مبني على المشروع/االستفسار :نظم التفكير Borton – 21C,
االتصاالت والفنون اإلبداعية :التكنولوجيا والبصرية Carrillo
وفنون األداء
ثنائي اللغة برنامج الغمر االسبانية :اللغة والتنوع الثقافي – Davis
,متعدد االعمار Drachman (K‐6) – 21C, Montessori:
التدريب
العملي على ،خطة تعليمية فردية ،برنامج اليوم
الموسع
الفنون الجميلة واألدائيةHolladay – 21C :
تطوير العلماء والفنانين والمؤدين للغد
تؤكد على : Reggio Inspirationالمجتمع Ochoa – 21C,
الفضول الطبيعي
مدارس :مدارس البكلوريا الدولية االولى Robison – 21C,
عالمية لتنشئة مواطنين مسؤولين على الصعيد العالمي
على مستوى المدرسة Tully – GATE
)رعاية الموھوبين( األكاديمية

ماجنت 8‐k

Morgan Maxwell ‐ 21C
صغير ،لطيف ،مركز -المجتمعPueblo Gardens ‐ 21C ،
Roberts/Naylor – K‐8
Robins ‐ 21C
القيادة + A ،المدرسة ،مرحلة ماقبل المدرسة‐ Rose
خلق مواطنين مسؤولين على :مدرسة البكلوريا الدولية Safford – 21C,
الصعيد العالمي

المدارس /البرامج البديلة  -المدخول مطلوب

الحربي

تخدم فئة المجتمع من الطيران ‐)Borman (K‐7
Dietz – 21C
سبانش مودل  50:50ثنائي اللغة – Hollinger
Lawrence (3‐8) ‐ 21C
تكنلوجيا جديدة ،قاعدة مشروع – Mary B. McCorkle
ثنائي اللغة غمر االسبانية
فئات عمرية متعددةMiles ELC ‐ Pre‐K, ASL,

مدارس التسجيل المفتوح المتوسطة ) ( 8-6

منصة التعلم عبر اإلنترنت Agave -
الصف  6االكتفاء ذاتيا Core Plus -
مختبرات استعادة الكردت في بالو فيردي Grad Link
 ،بويبلو ،وتوكسون الثانوية
الصف  11و Project MORE Alternative 12
منصة التعلم المختلط ومنھاج انعاش االئتمان
برنامج حمل المراھقات TAP -

الرياضيات المتقدمة Booth‐Fickett ‐ Math/Science:
واستكشاف العلوم
غمر االسبانية :ثنائي اللغة Roskruge (K‐8) – 21C,
المدرسه الحائزه على الجائزه مدلرس Drachman (K‐8) : ,
منتسوري
المدرسه قائمه على خطة تعليمية فردية ،برنامج اليوم
الموسع

مدارس الماجننت المتوسط ة)( 8‐ 6
الواجب ,التعليم المتقدم :طرق التدريس التقليدية – Dodge
عقد اكاديمي/البيتي
,العلوم ‐ مھندسي المستقبل Mansfeld – 21C, STEM:
الرياضيات ,الھندسة ,التكنلوجيا

برنامج الالجئين Doolen ‐ 21C,
نظم التفكير – Gridley
دروس اساسية )موھوب( , GATEاوديسي العقول – Magee
)موھوب(  GATEثنائي اللغة,ثنائي اللغة – Pistor
التعليم المتقدم Secrist ‐ AVID
:الفنون الجميلة والمسرحية – Utterback
تطوير العلماء الفنانين والمؤدين للغد
أوديسي العقل ‐ Vail
مرياتشي ،دروس القرع Valencia ‐ AVID

مدارس الماجنت الثانوية

مدارس التسجيل المفتوح الثانوية )(12‐9
الكيتار ,البناء ,فنون الطھي – Catalina
الصيدلة والعربية واأللمانية والسيارات ،والفنون الجميلة Cholla ‐ 21C, AVID,
الرسوم المتحركة ،وتكنولوجيا اعالم التواصل ،الھندسة ،فن الرسم Palo Verde ‐ 21C,
السيارات ،التكنولوجيا الحيوية ،الفيلم ،وسائل اإلعالم ،التصوير ،غيتار ،بياانو ،فن الجرافيك Pueblo ‐ 21C
االعداد للكلية  ،السيارات ،علوم الحريق ،تصميم األزياء،الفرنسية – Rincon
الزراعة ،والھندسة ،تصميم الموقع االلكتروني ،الفرنسية ،الكورية ،الروسية ،الكيتار ‐ Sabino
 APالمتقدم  ،االعالم الرياضي ،السيارات ،واالتصاالت ،فنون الطبخ ،الھندسة ،الضيافة ،التصورير ،الفرنسية – Sahuaro
الفرنسية ,فنون الطھي ,البناء ,السيارات Santa Rita ‐ 21C, ASL
القرع الفلك ،الكوريغرافيا ،الرقص ،سيراميك،تصوير األفالم  /التمثيل ،اآلالت ،علم األحياء البحرية ،وسائل اإلعالم ،براميل من Tucson ‐ 21C,
على الستيل ،صوتي ،لحام ،الصينية ،الفرنسية،

,الفنون ,الھندسة ,تكنولوجي ,علوم Palo Verde – STEAM:
الرياضيات
الفنون الجميلة والفنون المسرحية Tucson High ‐ Fine Arts:
,الطبية البيولوجية ,الحياة  :العلوم الطبيعية– Tucson High
العلوم البيئية والفيزيائية

االنشطة االمنھجية للقرن ال21 C= 21

فتح العقول من خالل الفنون= OMA
***االستمارة سيتم ختمھا في الوقت الذي تصل فيه الى واحد من التالي***

توقيع ولي امر الطالب /الوصي الشرعي التاريخ _________________ _________________
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