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                                             خدمات المجتمع المدر  
     ح ل المفت سج   ةلمدارس النموذجااستمارة ال       2021 ‐2020للعام الدرا  

ة فقط:  المدارس النموذج  خاص   تل   انتقاء كون مؤهال للقبول  ة ما ب  الف م  جب التقد  ، ،  4الدورة االو  .   2020يناير،  10و   2019نوفم

دا إ ان الطالب جد مجب  ،TUSD   ذا  الد  تقد الد  جب أن تقدم . سخة من شهادة الم ل 30 غضون  شهادة الم سج  يوما من ال  

ل سج   يتاح ال ا ة جميع المدارس  الم  النموذج   غ نت   اإلن  2020يناير  27ع  

 كل طالبخاص بتقديم طلب واحد 1‐    
عنوان ار مكتب المدرسة بتحديث تغيير بن عن إخومسؤولهم اآلباء / األوصياء . الحساس تيوقتالعلى  توقفةمالقرعة الإلخطار اآلباء / األوصياء الختيار  لواليات المتحدةل لخدمات البريديةااستخدام     ‐2

   .في سجل الطالب البيت
  .              النموذجيةبرامج اليؤثر على اختيار المدارس / سالوصي على الفور إذا كان هذا التعديل  /الوالدسوف يتم تبليغ عرضة للتعديل. تكون  برامجالأو  النموذجية المدارس‐    4

داخل  المسجلين في التسجيل المفتوح ذيلتالمللطالب. يمكن ل نقلوسيلة  وفروايالمقاطعة أن داخل  في التسجيل المفتوح المسجلين ذيالتالم و ةيميأمور الطالب خارج المنطقة التعل اءيأول یجب علي    ‐5
 المعلومات قوموا بزيارة الموقع اآلتي:للمزيد من  كتحفيز. لوسائل النقلمؤهلين  يمكن أن يكونوا عرقيةأسس األهلية للمدارس التي ترتكز على  شروطالذين يستوفون المقاطعة 

www.tusd1.org/schoolgroups .  األعلى قوانين المجلس سياسةاً لللنقل وفقاألحياء القريبة سوف يتأهلون في و  داخل المقاطعةطالب المدارس النموذجية EEA ميال 1.5من  أكثرالذين يسكنون  و 

  ./ الثانوية لمتوسطةالمدرسة من ا ميال 2.5من  الصف الثامن، أو أكثر –اإلبتدائية / الروضة من المدرسة 
في شهادة الميالد بالضبط) مكتوب اسم الطالب( الرجاء كتابة اسم الطالب كما هو  

:رسميال العائلياالسم         الرسمي: الشخصياالسم                      الرسمي: الوسطاالسم                     

التوجيهيرقم ال الوالدةبلد  تاريخ الميالد الجنس  الواليات المتحدة فقط)اسم الوالية (في      
 

      
      انثى 
      ذكر   

 
      

 الواليات المتحدة      
        خرآبلد       

 
      

 معلومات ولي االمر / الوصي الشرعي
   االسم:       ال                   نعم   TUSD ؟     :عنوانال اكتب ،نعم لو         موظف في  

                                                         
                     لموظف:         ل رقم بطاقة التعريف

البريدي: الرمز        المدينة          رقم الوحدة        عنوان المنزل:       

   الرمز البريدي:        المدينة          رقم الوحدة       العنوان البريدي:     

  العمل:رقم        :الجوال رقم        :بيتال هاتف       :البريد اإللكتروني                                  
GATE أو  التعليم الخاص   

GATE         ال                  نعم                               ؟       الطالب مسبقا بالتعليم الخاص او في برنامج سجل هل     
    نعم        كالة محلية؟ و وأ الطالبمدرسة مقاطعة خدمات التعليم الخاص من قبل  دهل تم تحدي                ال            

لمهنيا و /الطبيعيالعالج       حدد الخدمات المستلمة: ،نعم لو        GATE        الموار د      اللغة و النطق      

المدرسةما قبل مرحلة المدرسة الحالية/        اللغة                                                                                                                          
في المنزل بغض النظر عن استخدمتاول لغة   

ليزيةانج                      اسبانية       خرى ___________________أ      ة التي يتكلمها الطالب؟اللغ                       
 اللغة التي يتكلمها الطالب اغلب االحيان؟    انجليزية          أخرى ___________________       اسبانية                  
 اللغة التي اكتسبها الطفل الول مرة؟          انجليزية          أخرى ___________________       اسبانية                

خر مدرسة حضرها آالمدرسة التي يحضرها الطالب حاليا او   
                 

____________________________________ 

المستقلالتعليم         الخاص التعليم         التعليم العمومي       

 العرق/ االصل

  األصل العرقي. 1
اسباني/ التيني ؟   

ال    نعم                

ادناه) ينطبق ما كل من تحقق( الجنس. 2  
       مريكي هندي/ االسكي االصلأ            آسيوي         

   أبيض                              مريكيأفريقي إسود/ أ      
      غيرها من جزر المحيط الهادي /يينهاوايي االصلسكان    

 ( ر واحد فقطيااختقم ب )   و الجنسية األولية. الهوية العرقية 3
              صلالسكي األأمريكي هندي/ أ                        متعدد األعراق                    آسيوي    

    اسباني أو التيني                                                     مريكيأفريقي إسود/ أ      
   أبيض               غيرها من جزر المحيط الهادي /يينصلهاوايي األسكان    

   
 اختيار المدرسة

12    11   10   9   8   7   6   5   4    3    2   1   k    )ضع عالمة في خانة واحدة 1202-2020لعام الدراسي ا صفوف

 اختار اسماء ثالث مدارس مفظلة لديك:
TUCSON HIGH  تحديد البرنامج الذي تريد أن تقدم له.الرجاء  للفنون الجميلة و العلوم الطبيعية. نموذجيينتتوفر على برنامجين     فقط      

 اسم المدرسة

Bloom, Grijalva, Mccorkle, MissionView, Van Buskirk, White, Pistor or Pueblo:  
 اللغة تعليم من تحقق -بيستور، أو بويبلو فقطبلوم، غريخافا، مكوركل،ميشن فيو، فان البسكرك، وايت، 

.المزدوجة االسبانية  

                             االختيار  األول
 ال       نعم            

            

الثاني االختيار        
 ال            نعم  

 

الثالث االختيار        
 ال                نعم 

 
 اسم الطالب :     

 شقاءاأل عن معلومات

  .على حدة شقيق لكل مدرسةال اختياراستمارة  قديمت مطلوب. المدرسة نفس في معًا وضعهم في ترغب الذين و مله المدرسة اختيار طلب تقديم تم الذين األشقاء أو/  و  TUSD مدارس في حاليًا يدرسون الذين األشقاء جميع اكتب

2021-2020صف السنة الدراسية   اسم الشقيق تاريخ الميالد المدرسة الحالية 
                        

                        

 

__________________________________ __________________________________________________                      التاريخ:   إمضاء الوالد / ولي األمر

 ! الرائعة البرامجالمدارس و  قائمة على للحصول 2 صفحةلل انظر
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2021-2020التسجيل المفتوح / استمارة المدارس النموذجية للسنة الدراسية:   
21C- 21 للقرنالخارجة عن المناهج الدراسية  األنشطة، OMAالجميلة الفنون( الفنون خالل من الذهني فتح: الت(، GATE: و النابغين الموهوبين تعليم،  STEMالرياضيات و الهندسة و والتكنولوجيا العلوم ‐KIDCO ي الدراس اليوم انتهاء بعد/  قبل الرعاية 
TWDL –  اتجاهينذات  اللغةازدواجية AVID ‐  المتقدم للتعليم اإلعداد AP ‐  برنامج اإللحاق المتقدم- IB الدولية البكالوريا  

  المدارس النموذجية االبتدائية  )ذلك خالف يذكر لم ما -الروضة( االبتدائية لمدارسالتسجيل المفتوح ل

  21C - Ochoa، برنامج ما قبل الروضة، الرحالت اإلستكشافية، 
  التي تناسبني برنامج الجامعة

Oyama - KIDCO ،برنامج الجامعة كشافية،الرحالت اإلست 
 التي تناسبني
Robison  - 21C ، ،ج متعدد الثقافاتمنهبرنامج بعد المدرسة ،

STEMتوسيع الرياضة البدنية ، 
Sewell - بعد المدرسة برامج قبل و ،OMA Gold، الرياضات  

Soleng Tom -  و بعد قبل ما برنامجبرامج ما قبل الروضة و 
 ، مجموعة األباء النشيطةالمدرسة
Steele – OMA الجميلة،  برنامج الفنون، تعزيز  

Tolson - OMA ،Ben's Bells، Folklorico، Robotics   
Van Buskirk - 21C، OMA، Spanish TWDL   

Vesey - 21C/OMA /Mariachi/ Drums ،المشي  
   المدرسةبعد  برامج قبل و ،لمدرسة الرياضيات

Warren - 21Cللطالب لبرنامج القيادي، ا 
Wheeler - OMA Gold، GATE، الروضة برنامج ما قبل 

White - SpanishTWDL ،برامج الدعم       
Whitmore - 21C،جتمع الشرف م ، برامج ما قبل الروضة

  ARTability AZبرنامج ، الوطني
Wright - 21C ،OMA Gold، STEM 

 

Henry - الخضراء مبادرةال مدرسة، OMA Gold، المدرسة بعد/  قبل برامج
Howell -  الفنون الجميلة، الرياضة، وProject Shine المدرسة، و  بعد
  ، الكشافة Commit to Graduateخرجين: متااللتزام بال
Hudlow -  اإليجابياالجتماعي الحّسي التعلم 
Hughes - OMA، ،المدرسة بعد ما برنامج ،الرياضة البدنية الشطرنج 

Johnson ) 21 - )الثاني الصف إلى الروضة صفمنC، ،التعليم التكنولوجيا 
 األسرة مشاركة ،المبكر

Kellond- OMA Gold ،GATE، School Ben's Bells Kindness   
Lineweaver - OMA Gold، School Ben's Bells Kindness     

Lynn/Uriquides - Ben's Bells ،OMA ،          برامج ما قبل الروضة
Maldonado - المدرسة قبل ما برنامج ،OMA ،Ben's Bells 

Manzo - التدريب ،اإليكولوجي األخضر التركيز/  البيئة علم ،المجتمع حديقة 
 المهني، التركيز على العلوم

Marshall - ”Mustangs“ "الرياضة، و الموسيقى" ماستانغ OMA، كن 
  المدرسة بعد/  قبلبرامج  ،في المدرسة لطيفًا

Miller - 21C ،OMA Gold، التعليم اإليجابي  
Mission View - 21C ،Spanish TWDL 

Myers/Ganoung - 21C ،GATE  Cluster ،متعددال مجتمعالم يتعل 
 الثقافات

 

Banks- ة،المدرسبعد  الرياضة Girls on the Run، دراسات 
 صحراويةال بيئيةال

Blenman ‐GATE Cluster ، OMA Gold، بعد ما برنامج 
   المدرسة
Bloom ‐ TWDL Spanish، OMA، KIDCO بعد ما برامج 
 التكنولوجيا األندية،/  المدرسة
Cavett - 21C، لروضةا قبل ما مرحلة، OMA Gold،  

GATE Cluster 
Collier - منظمال اللعب المدرسة، بعد/  قبل برامج ،اآلباء فن 

 Cragin ‐21C ، OMA Gold، ما قبل الروضة مرحلة  
Davidson - المجتمع، حديقة ،روضةال قبل ما مرحلة OMA، 

KIDCO دروس الدعم/  المدرسة بعد ما برامج 
Dunham - المدرسة، بعد/  قبل برامج GATE Cluster 
Erickson - المدرسة بعد ما برامج ،روضةال قبل ما مرحلة  /
 دروس الدعم

Ford –21C، OMAبرنامج ، PEP" Paws" بعد المدرسة 
Fruchthendler - OMA Gold، s Bells’Ben، قبل برامج 

 المدرسة بعد /

Gale‐ GATE STEM، بعد ما برنامج الجميلة، الفنون 
 المدرسة

Grijalva -21C ،TWDL Spanish، Cluster GATE،  
KIDCO المدرسة بعد/  قبل برامج 

  

 Bonillas ‐ التعلم، التقليديةرق التعليم ط 
 الواجبات و العقد األكاديمي، المتقدم،
، السلوك يحتسب، األكاديمي العقد/  المنزلية
KIDO ،OMA 

 Borton ‐ مبني ال/االستفسار :نظم التفكير
 على المشروع

 Carrillo ‐ اإلبداعية الفنون و االتصاالت :
  األداء فن و البصريةالفنون  و التكنولوجيا

Davis –TWDL  برنامج اللغة ثنائي 
 التنوع و اللغة: االسبانية االنغماس في اللغة

برنامج  المدرسة، بعدما برامج  الثقافي،
  حديقةال

Holladay – C21 و   الفنون الجميلة 
 الغد قادةلعلماء ا و الفنانين و المسرحية الفنون
  الحديقة برنامج ،المتقدم

 Tully - GATE المدرسة، مستوى على 
مع  شراكة برامج لكافتيريا،ل معتمدة حديقة

   21C، OMA ،جامعة أريزونا

 مدارس التسجيل المفتوح من صف الروضة للصف الثامن لصف الثامنا -صف الروضة :المدارس النموذجية  
Miles – متعددة األعمار صفوفاألمريكية،  ات، لغة اإلشارمرحلة ما قبل الروضة 

Pueblo – بعد المدرسة،  دروس الدعم، التركيز على المجتمع، مرحلة ما قبل الروضة
Ben’s Bells ،موسيقىالبستنة، ال، ونفنال 

Naylor-Roberts - GATE ،تحتفل مدرسة ، الرياضات المشتركة بين المدارس
  التنوعب

Robins –  21C ،OMA  / ،الفنون الجميلةFuel Up to Play School الرياضات ،
 المشتركة بين المدارس

Rose ‐ روضة، مرحلة ما قبل القوية، التالقيادة  
Safford - 21C، عالميعلى الصعيد البين اومواطنين متج تكوين، TLC ) التقليد، محو

 مدرسة المجتمع) و ،األمية

Borman –  مجتمع قاعدة القوات الجوية تقوم بخدمةDM 
 Dietz -21C  ،OMA ،المدارس الرياضات المشتركة بين ،GATE ،UA Project Soar 

Hollinger -TWDL Spanishالتابع لمجلس للياقة الوطني مركز ال، ، برنامج ما بعد المدرسة
 المحافظ

Lawrence  8-3(الصفوف (- Leader in Me School  لغة و تاريخ الياكي قائد في مدرسة،أنا  
Maxwell - 21C 5(، المشتركة بين المدارسالرياضات لرياضيات، متقدم ل، برنامج-OMA (K 

McCorkle -  التعلم القائم على المشاريع، جديدة للتكنولوجياشبكة ،TWDL Spanish 

Math/Science Fickett‐Booth - و العلوم لرياضياتا 
  AVID ،OMAها، استكشاف المتقدمة و

Drachman - لى الحائزة على تكريم ع مونتيسوريال مدرسة
، التعليم األعمار، التدريب العملي تعددالمستوى الوطني: 

  طويلال ييومالبرنامج ال، الفردي
Roskruge - Spanish TWDL ،اللغوية و الثقافية الدراسات  

  

تستلزم تلقي الطلبات -الخيارات البديلة    المتوسطة المدارس النموذجية  (6‐8)  ة المتوسطمدارس للالتسجيل المفتوح    

Agave – م عبر اإلنترنتيلتعلالثانوية ل مدرسةال 
Core Plus –  لصف السادسفصل مستقل بذاته ل  

Grad Link – في  لتعويض الوحدات الدراسية المدرسة الثانوية للتعليم عبر اإلنترنت
  و توسانالمدارس الثانوية النموذجية: بالو فيردي، بويبلو، 

Project MORE Alternative -  تعويض الوحدات الدراسيةنظام التعليم المختلط و 
   12و  11الصفوف  -

TAP – الحوامل في سن المراهقةمدرسة ثانوية لتعليم برنامج ب  
 

Doolen - 21C ، ،فصول مرتبة الشرف و الفصول المتقدمة، مجتمع التعليم المتنوعGATE  
Gridley – التصميم الثالثي األبعاد،الترميز و برمجة الحاسوب، ا،تكنولوجيال STEM ،الجميلة الفنون  
Magee - Odyssey of the Mind، GATE ،Lego Robotics 
Pistor - TWDL Spanish ،AVID ،GATE 

Secrist - AVIDالتركيز على المجتمع، الرياضات المشتركة بين المدارس ،  
Utterback - 21C، AVID،  المتكاملة،الفنون الجميلة College Bound-  و الشباب من (تطوير العلماء و الفنانين

   أجل الغد)
Vail -  ،التكنولوجياGATE ،الجميلة، الجوقة نونالف، المحتوى األكاديمي  

Valencia - 21C ،،الجميلة، دروس الدعم الفنون شي،اتالمري الرياضات المشتركة بين المدارس 

Dodge -  طرق التدريس التقليدية، التعليم
و الواجبات  العقود األكاديمية المتقدم،
   المنزلية

Mansfeld –  برنامجBOOST ) الدعم
، STEM ،)األكاديمي قبل و بعد المدرسة

GATE ،  
Pre-AP/High School Core Classes 
 

 المدارس النموذجية الثانوية  (9‐12)  التسجيل المفتوح للمدارس الثانوية 
Catalina - AVID ،AP ، :الوحدات الدراسية المزدوجةDual Creditالجيتار، الطب الرياضيبخفنون الط ،، البناء ، 

Cholla -  AVID ، مدرسةIB جيش مية: كلية معتمدة للتعليم المتقدمالعال ،JROTC ،اإلسبانيةالجميلة ، العربية، األلمانيةفنون القائمة على الكمبيوتر، الصيدلية اللحام، السيارات ، ال ، 
Palo Verde - 21Cالصياغة، الهندسة، االتصاالت ، تقنيات اإلعالم و ،AVID 

Pueblo -  AP، AVID، Spanish TWDL ،GATE ،Biotech البيانوالمارياتشي، التلفزيون، الراديو، فنون الجرافيك، القيتار ، األفالم ووسائل اإلعالمو ، فنون االتصال ، 
Rincon -  College Prep ،AP الفرنسيةجرافيكال، الفنون الجميلة، السيارات، تصميم ، 
Sabino - Advanced AP/ College Prep/  ،الكورية، األوركسترا، التصوير الفوتوغرافي، علم النفس، تصميم المواقع اللغةتصميم برامج األلعاب 

Sahuaro -  AP الطب الرياضيصور، الفرنسية، اإلسبانيةت، الهندسة، وسائل اإلعالم، البخ، الطب الرياضي، فنون الط، السيارات ، 
RitaSanta  - تكنولوجيا الوسائط المتعددةبخ، السيارات، البناء، فنون الطالشهادة الجامعية المتوسطةالمسار الوظيفي، برنامج  و الوحدات الدراسية المزدوجة ، 

Palo Verde STEAM ‐ )علومال ،
 )الرياضيات، الفنون، الهندسة، اتكنولوجيال

Tucson High Arts -  الفنون الجميلة     
  21Cو الفنون المسرحية، 

Tucson High natural Science -   
الحيوية،  العلوم الطبية ،الحياة ،العلوم الطبيعية

 21C، و اإليكولوجية، و الفيزيائية

 

:التالية األماكنحد أل هاوصولمن النظر إليها إبان خدمات المجتمع المدرسي ليتمكن قسم  االستمارة مختومة بالتوقيت**  

 البريد أو التسليم :                                                              خدمات المجتمع المدرسي            التسليم:       المكتب المدرسي لمقاطعة مدارس توسان الموحدة أو مراكز األسرة (العناوين أسفله) 
                                                                      . E. Tenth St., Bldg 1010                                       .St th101 W. 44‐655 N. Magnolia, Wakefield‐3645 E. Pima St, Duffy‐Catalina            

Tucson, AZ 85717                                                Palo Verde‐1302 Avenida Vega, SW Center‐6855 S. Mark Rd             
                                       PO Box 40400 

                                                                            scs@tusd1.org                                                                 :البريد اإللكتروني  
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