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 خدمات المجتمع المدرسي
  2020 -2019مدارس الماكنت للعام الدراسي التسجيل المفتوح/استمارة التقديم لل

الخدمات االجتماعية المدرسية / Tucson Unified School District  

٩٢٠١,  ١١يناير  و  ١٨٢٠ , ٢يجب التقديم في الفترة ما بين نوفمبر ٬لكي يكون الطالب مؤهال للقبول في الدورة االولى  

 TUSD *** التقديم استمارة مع الميالد شهادة من نسخة ترفقان يجب  ال في جديد الطالب كان اذا  *** 

يتطلب تقديم طلب واحد لكل طالب.  .1 

في سجل  عنوان البيتيع سجالت الطالب. يكون اآلباء / األوصياء مسؤولين عن إخطار مكتب المدرسة بتحديث تغيير على جمالمدارس . تحافظ متعلقه بالوقتإلخطار اآلباء / األوصياء الختيار اليانصيب  لخدمات البريديةل الواليات المتحدة. 2
.الطالب  

            .تطورهالمالوصي على الفور إذا كان هذا التعديل يؤثر على اختيار المدارس / برامج  /الوالدسوف يتم تبليغ البرامج عرضة للتعديل.  ذات المنهج المتطور/المدارس . 3

الذين يستوفون إرشادات األهلية  المحدده لمدارس اإلدارهلطالب المسجلون في المناطق للطالب. يمكن ل نقلوسيلة  وفروايالمقاطعة أن داخل  المسجلين ذيوالتالم ةيميأمور الطالب خارج المنطقة التعل اءيأول یجب علو . 4

 للمزيد من المعلومات قم  :    www.tusd1.org/schoolgroupsللمدارس التي ترتكز على أسس نوعيه مؤهلين لوسائل النقل
ع بزيارة الموق  

EEA قوانين  المجلسسياسة اً للطالب التأهل للنقل وفقاألحياء القريبه سوف يتاح لفي داخل إدارة البرامج المتطوره و   

  لمتوسطه/الثانويهميل من المدرسة ا ٢٫٥من  وأكثر    / k‐ / الثانوية اإلبتدائيميل للمدرسة  ١٫٥أكثر من إذا كنت تسكن   

طالب كما هو في شهادة الميالد بالضبط)اسم الطالب( الرجاء كتابة اسم ال  
 االسم االخير الرسمي: االسم االول الرسمي: االسم االوسط الكامل:

متحدة فقط)(في الواليات الاسم الوالية  محل الوالدة تاريخ الميالد الجنس رقم الطالب   
انثى   
 ذكر   

الواليات المتحدة   
اخرى

 معلومات ولي االمر / الوصي الشرعي
  االسم: نعم   ال    ID     الموظف   موظف في TUSD ؟     الموقع ٬اذا نعم      

رقم عنوان المنزل:
 الوحدة

الرمز       Zip Code المدينة
 البريدي:

 Unit # City  Zip Code العنوان البريدي:      الرمز
  البريدي:

 العمل: خلوي:الهاتف: المنزل: االيميل:

  او التعليم الخاص   GATE 
؟   نعم        ال  GATE برنامج هل الطالب سجل مسبقا بالتعليم الخاص او في     

 ال     نعم          هل تم تحديد الطالب لخدمات التعليم الخاص من قبل مدرسة المنطقة او وكالة محلية؟ 
    العالج البدني/ والوظيفي         GATE   لغة الكالم           الموار د    د      حدد الخدمات المستلمة: ٬ اذا نعم  

 المدرسة الحالية/ ما قبل المدرسة  اللغة      

ل بغض النظر عناول لغة مستخدمة في المنز  

اسبانية  اخرى ____________________      انكليزية                          اللغة التي يتكلمها الطالب؟   

      اسبانية  انكليزية اخرى ____________________  اللغة التي يتكلمها الطالب اغلب االحيان؟  
   اسبانية   اخرى ___________________   انكليزية      اللغة التي اكتسبها الطفل الول مرة؟        

  المدرسة التي يحضرها الطالب حاليا او اخر مدرسة حضرها            
____________________________________ 

خاصة  جارتر          عامة   

لعرق/ االصلا  

االصل هل الطالب من . 1
 اصل اسباني/ التيني ؟

نعم    ال   

. العرق (دقق اكل ادناه)2  
   اسيوي امريكي هندي/ االسكي االصل   

    ابيض     اسود/ افريقي امريكي    
 هاوايي االصل/ غيرها من جزر المحيط الهادي   

(اختار واحد فقط)  . الهوية العرقية / االصل3  

 االصل االسكي /هندي امريكي   اسيوي   
 اسود/ امريكي افريقي التيني   /اسباني  

 هاوايي االصل/ غيرها من جزر المحيط الهادي       ابيض  
 متعدد االصول

 اختيار المدرسة
12    11    10   9    8    7   6   5    4    3     2    1   k    ( اشر الى واحدة) 2020-1920مراحل للعام الدراسي 

 اختار اسماء ثالث مدارس مفظلة لديك:

 اسم المدرسة    

Bloom, Grijalva, Mccorkle, MissionView, Van 
Buskirk, White, Pistor or Pueblo  

تختار التسجيل المفتوح او  من هذه المدارس الثانوية يجب ان
تالماجن  

TUCSON HIGH فقط: 
الرجاء تحديد البرنامج   ,علم الطبيعةالرسم و –لديها إثنان من برامج الماجنت 

 الذي تريد التقديم له.

1st  االختيار  OE    Magnet    

2ndاالختيار  OE    Magnet 

3rd  االختيار  OE    Magnet 

 اسم الطالب :     
 معلومات االشقاء

م وضعهم سويا في نفس المدرسة. قدم استمارة منفصلة لكل شقيق.او االشقاء الذين اكملو التسجيل المفتوح/ او تقديم الماكنت وتريد ان يت ٬أ.اكتب اسماء االشقاء الذين يحضرون الى المدرسة التي تقدم اليها الطلب  

 اسم الشقيق  تأريخ الميالد  المدرسة الحالية  2020‐2019          المرحلة

k‐ 5 مدارس الماكنت االبتدائية (مالم يذكر خالف ذلك) االبتدائية مدارس التسجيل المفتوح  

 توقيع الوالد/ ولي األمر

لمزيد من قائمة البرامج 2أنظر إلى الصفحه   

_________________________________ التاريخ  



Open Enrollment/Magnet School Application 2019-2020 School Year 
21C-21 Century الالمنهجية األنشطة ، OMA - الموهوب التعليم ،) الجميلة الفنون( الفنون خالل من العقل فتح  GATE ، والرياضيات والهندسة العلوم ، والتكنولوجيا لعلوما  KIDCO-Outside / After-school 

Care TWDL-Two Way Dual Language AVID-Prepare for Advanced Learning AP-Advanced Placement IB-International Baccalaureae 
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Bonillas – طرق التعليم التقليدية:    المتقدم، التعلم
األكاديمي العقد/  المنزلية لواجباتوا  

Borton – 21C, مبني على المشروع/االستفسار  :نظم التفكير 
Carrillo  األداء وفنون والبصرية التكنولوجيا: اإلبداعية والفنون االتصاالت  
Davis – TWDL  الثقافي والتنوع اللغة: االسبانية الغمر برنامج اللغة ثنائي  
Drachman (K‐6) – 21C, Montessori:  التدريب ,متعدد االعمار 

  الموسع اليوم برنامج فردية، تعليمية خطة على، العملي       
Holladay – 21C : واألدائية الفنون الجميلة   

للغد والمؤدين والفنانين العلماء تطوير  
Ochoa – 21C, المجتمع: Reggio Inspiration  تؤكد على الفضول

 الطبيعي
Robison – 21C, مدارس عالمية لتنشئة   :مدارس البكلوريا الدولية االولى

 مواطنين مسؤولين على الصعيد العالمي
Tully – GATE  المدرسة مستوى على  

األكاديمية) الموهوبين رعاية(  

Banks –البرامج  الرياضيه بعد دوام المدرسه 
  الدراسات المناخيه/الصحراويه, والجري للبنات 

Blenman –             ,OMA  برامج بعد الدوام 
 التجمع التعليمي

Bloom ‐  TWDL, اللغه األسبانيه,  ,كيتار 
 برنامج بعد المدرسه , تكنولوجي 

Cavett ‐ 21C,     ,برنامج بعد المدرسه, الروضه
 OMA, التجمع التعليمي

Collier – فن الوالدين,   ل وبعد برامج قب 
اللعب المنظم    

Cragin ‐ 21C OMA, الروضه 
Davidson – ,الروضه, حديقة المجتمع OMA برامج  

التجمع التعليميقبل وبعد المدرسة,   
Dunham – برامج قبل وبعد المدرسة 
Erickson – برامج بعد  ,الروضه, دروس خصوصيه

 المدرسة
Ford ‐ 21C ,OMA"PEP” 
 برنامج المخالب لبعد المدرسه

   ,  
Fruchthendler – OMA, Ben’s Bells 
Gale –STEM   الفنون , تجمع 
 برنامج بعد المدرسة
Grijalva – 21C, TWDL اللغة المزدوجة,  
 برنامج بعد المدرسه KIDCO,التجمع التعليمي,  

Henry ‐   المدرسة الخضراء االولى  البرامج قبل وبعد  ,
 المدرسة

Howell – حديقة المدرسة, OMA , الرياضه 
, الفنونبرنامج التخرج     عد المدرسهبرنامج ب  Project  

fine , الكشافه 
Hudlow ‐ مدرسة الجودة في السلوك المجتمعي االيجابي 
Hughes –  الشطرنج، التعلم -  OMA ,PE 

 المدرسة بعدالبرامج , 
Johnson (K‐2) ‐ 21C, تكنولوجي 
 البرامج العائليه, برنامج القراءه والكتابه 
Kellond ‐ OMA الذهب, Bens Bells 
Lineweaver ‐ OMA الذهب, Bens Bells, GATE   

, المدرسه النوعيه  
Lynn/Urquides – Ben’s Bells,  ‐ OMA الذهب  

,الروضه  
Maldonado ‐ 21C, Preschool, OMA 
Bell اجراس   
Manzo – البيئة ,حديقة المجتمع/ ضراءالخ ,  
 األعمال اليدويه في العلوم 
 Marshall –“Mustangs” ,OMAالذهب,  

, رياضه وموسيقى, المدرسه بعد المدرسةقبل وبرنامج 
 النوعيه

Miller ‐ 21C, TWDL OMA التعليم اإليجابي ,الذهب 
Mission View ‐ 21C, TWDL, االسبانية 
Myers/ Ganoung  21C, GATE ,  تعلم الثقافات

 اإلجتماعيه

Ochoa ‐21C,  الروضه 
 الرحالت اإلستكشافيه, الكليه التي تناسبني
Oyama – KIDCO,  الرحالت اإلستكشافيه, الكليه التي

 تناسبني
Robison ‐ 21C, برنامج بعد المدرسه 
 , منهج الثقافات, الشخصيات
Sewell – برامج قبل وبعد المدرسة, OMA   الرياضه 
Soleng Tom – برامج قبل وبعد المدرسة ,  

النشاطات للكبار , الروضه    
Steele – OMA, برنامج الفنون 
Tolson – OMA, Ben’s Bells, الفنون الشعبيه 
Van Buskirk ‐ 21C, OMA, TWDL, ثنائي اللغة 
 غمر االسبانية
Vesey ‐ 21C, OMA, Mariachi/الطبل 

برامج قبل وبعد المدرسة لرياضيات,المشي لمدرسة ا
Warren ‐ 21C,   البرنامج القيادي 
Wheeler ‐ OMA, GATE,  الروضه 
White – TWDL, االسبانية, GATE 

 , دروس خصوصيه

Whitmore – 21C,   جتمع الشرف الوطنيم الروضه,  ,
 برنامج أريزونا للفنون

Wright ‐21C, OMA, STEM 

  8‐k  مدارس التسجيل المفتوح  k‐8 نتماج  
Booth‐Fickett ‐ Math/Science:   المتقدمة الرياضيات  

العلوم واستكشاف   
Roskruge (K‐8) – 21C, TWDL,  غةثنائي الل :   االسبانيةغمر   
Drachman (K‐8) : ,  منتسوري مدلرس  المدرسه الحائزه على الجائزه  

  الموسع اليوم برنامج فردية، تعليمية خطةالمدرسه قائمه على   
Roskruge‐21C, TWDL االسبانية واللغوية والدراسات الثقافية 

Borman (K‐7)‐ الحربي  انتخدم فئة المجتمع من الطير     
Dietz – 21C, OMA, الرياضة بين الثقافات, GATE, مشروع اإلرتفاع 
Hollinger –  TWDL,  برنامج بعد المدرسه    اإلسبانيه ,

البدنية لمجلس المحافظين الوطنيمركز اللياقه   
Lawrence (3‐8) –  والتاريخYaqui , لغة  الرياده لمدرستي   
Maxwell – 21C,  اتالبرنامج المتطور للرياضي  

 OMA الرياضة بين الثقافات,
McCorkle‐ ، شبكة التكنولوجيا الجديدة ، التعليم القائم على المشاريع TWDL, 

 األسبانية

Miles – Pre‐K ,اللغه الألمريكيه باإلشاره  ,   متعددة الطبقات  
Pueblo Gardens  ‐   الرسم ,Ben’s Bells   المجتمع -مركزالروضه, , 

سه, الزراعه, الموسيقىدروس خصوصيه بعد المدر  
Roberts/Naylor – GATE, الرياضة بين الثقافات 

بتنوع الثقافات  اإلحتفال  
Robins ‐ 21C, OMA/ التجهيز لمدرسة األلعاب ,الفنون ,  

 الرياضة بين الثقافات
Rose – القيادة , مرحلة ماقبل المدرسة ,التمكين   
Safford – 21C,  د العالميخلق مواطنين مسؤولين على الصعي   
 TLC (العادات, القراءه والكتابه لمجتمع المدرسه) 

 ( 8 ‐ 6 ) نت المتوسط ةمدارس الماجن   ) 8-6مدارس التسجيل المفتوح المتوسطة (  المدخول مطلوب -المدارس/ البرامج البديلة    
Dodge – طرق التدريس التقليدية:   تعليم المتقدمال عقد /الواجب البيتي ,

 اكاديمي
Mansfeld – 21C, STEM:  التكنلوجيا ,العلوم ‐ مهندسي المستقبل, 

 الرياضيات ,الهندسة

Doolen ‐ 21C,   الشرف/ الطبقات المتقدمة ,برنامج الالجئين
Gridley‐ 3 تكنولوجي, مفاتيح الكمبيوتر‐D Design, STEM, الفنون 
Magee –  عقولاوديسي ال , GATE (موهوب) دروس اساسية 
Pistor –   TWDL, GATE (موهوب), AVID, االسبانية    
Secrist ‐ AVID  المتقدم التعليم   ,الرياضة بين الثقافات ,
 المركز اإلجتماعي
Utterback – 21C, AVID,  الفنون الجميلة والمسرحية  
  ,تطوير العلماء الفنانين والمؤدين للغد
Vail – GATE,  Chorus, الفنون ,التعليم 
Valencia – 21C,   خصوصيه, الفنوندروس  شي،اتمري  

بين الثقافات الرياضة  

Agave  المدرسه الثانويه للتعليم على اإلنترنت  - 
Core Plus -  ااالكتفاء ذاتي  6 الصف        
Grad Link   انترنت مختبرات استرداد االئتمان Palo Verde 
     Pueblo and Tucson مدارس  

Project MORE -  للصف الحادي عشر والثاني  االئتمان وانتعاش الممزوجهمنصة التعلم
عشر

TAP -  حمل المراهقات برنامج

نت الثانويةمدارس الماج    مدارس التسجيل المفتوح الثانوية (9‐12) 

Palo Verde – STEAM:   تكنولوجي ,علوم,  هندسةال  ,الفنون ,
 الرياضيات

Tucson High ‐ Fine Arts:  الفنون الجميلة والفنون المسرحية 
Tucson High – العلوم الطبيعية  العلوم البيئية  ,الطبية البيولوجية ,الحياة  :

 والفيزيائية

Catalina – AVID, AP, البناء ,كرديت للغه الثنائيه,  ,فنون الطهي   ,الكيتار  ءالرياضه والدوا
Cholla ‐ AVID, IB كريدت التعليم العالي للكليه   مدارس العالميه, Army JRTC, اللغه ,اللغه العربيه ,الفنون ,كمبيوتر متعلق بالصيدله ,لحام  , التعليم الذاتي 

األلمانيه, اللغه األسبانيه اللغه  
Palo Verde ‐ 21C, فن الرسم  ، الهندسة، عالم التواصلتكنولوجيا ا  
Pueblo – AVID, AP, TWDL, GATE, Mariachi,  فن الجرافيكِ ، انوابير، غيتار، يصوالت، وسائل اإلعالم، الفيلم، التكنولوجيا الحيوية السيارات،  اللغه اللغه أإلسبانيه ,
Rincon –  الفرنسية,، تصميم األزياء ,  السيارات،، ,االفنون االعداد للكلية , AP 
Sabino –  اإلستعداد للكليهAP,  ، الكيتارالكورية اللغه ،لأللعاب تصميم الموقع االلكتروني الهندسة، و،   ,علم النفس ,التصوير ,الفرقه الموسيقيه    تصميم  تصميم مواقع اإلنترنت
Sahuaro –   ,اللغه اإلسبانيه ,  الفرنسية، يرصورالت، الضيافة، الهندسة، فنون الطبخ،  السيارات، ،االعالم الرياضي ،المتقدم    AP 
Santa Rita ‐  اللغه الثنائيه,برنامج شهادة جامعية ,تكنولوجيا الوسائط المتعددة ,الفرنسية ,فنون الطهي ,البناء ,السيارات 

التطبيق يتم تصنيفه مؤقتًا لخدمات المجتمع المدرسي التي يتم معالجتها عند الوصول إليها في أحد األوقات التالية**  

 البريد أو التوصيل :     خدمات المجتمع المدرسي   التوصيل:

1010 E. Tenth St., Bldg. B     TUSD   مكتب المدرسة أو مركز األسرة (عناوين أدناه)
PO Box 40400  Catalina‐3645 E. Pima St, Duffy‐655 N. Magnolia, Wakefield‐101 W. 44th St. 


