
                    

 
العام الدراسي 2024 - 2023 -معلومات ھامة   

 
 سینسیناتي لمدارس التعلیمیة المنطقة حدود داخل المقیمین للطالب العامة سینسیناتي لمدارس التابعة المتخصصة مدارس في القبول أولویة تُعطى

 العامة سینسیناتي مدارس منطقة خارج المقیمین للطالب — العامة سینسیناتي لمدارس المفتوح التسجیل سیاسة عن معلومات العامة. تتوفر
  CPS :cps-k12.orgموقع  على — التعلیمیة

 
 من یتعین علیھ تقدیم الطلب؟

 صفوف في المتخصصة مدارس إحدى في حالیًا الُمسجلین العامة سینسیناتي لمدارس التابعة المتخصصة بمدارس حالیًا الملتحقین الطالب أشقاء
 سیغادر متخصصة بمدرسة حالیًا الملتحق الطالب كان إذاالسابع.  الصف إلى الروضة قبل ما صفوف أو الخامس، الصف إلى الروضة قبل ما

 المنطقة حدود داخل مقیًما الوافد الطالب شقیق یكون أن یجب للشقیق. األولویة تُعطى فلن بھا، االلتحاق بطلب شقیقھ یتقدم التي المدرسة
 ذوي الطالب أمام أبوابھا األساسي للتعلیم المتخصصة مدارس كل . تفتحالمتخصصة مدرسةالب حالیًا الملتحق الطالب عنوان نفس في التعلیمیة

 اإلعاقات.
 

. 24-2023للدخول إلى مرحلة ما قبل المدرسة أو ریاض األطفال في  2023سبتمبر  30بحلول  5أو  4 أو 3یجب أن یكون عمر المتقدمین 
والمؤھلین للعمر التقدم بطلب للحصول على ریاض األطفال.  2023سبتمبر  30سنوات بحلول  5یجب على األطفال الذین یبلغون من العمر 

دیسمبر  31و  2023أكتوبر  1سنوات بین  5لمبكر بریاض األطفال إذا كان عمر الطفل یمكن للوالدین أن یطلبوا اختبار طفلھم لاللتحاق ا
في كل حالة على حدة أساس 2023دیسمبر  31. سیتم التعامل مع األطفال الذین لدیھم أعیاد میالد بعد 2023 . 

 
 الروضة:  مرحلة الختبار المبكر الدخول حول معلومات على للحصول العامة سینسیناتي بمدارس الطالب خدمات بقسم اتصل

  bookerp@cpsboe.k12.oh.usأو  363-0318) 513(
 

 یمكنالغربیة.  أو الشرقیة منطقتھم نطاق خارج الموجودة المتخصصة مدارس في الُمسجلین للطالب النقل وسائل التعلیمیة المنطقة توفر ال
 الشخصي. بالحضور أو اإلنترنت عبر العام، مدار على الدیموغرافیة المعلومات على تطرأ التي التغییرات تحدیث

 
 كیف یمكنني التقدیم؟ 

  التي تتقدم إلیھا أو تنزیلھا وطباعتھا وتقدیمھا عبر المتخصصةیمكنك إكمال ھذا الطلب وتسلیمھ إلى مدرسة 
cpshelp@cpsboe.k12.oh.us 

 Fairview-Clifton التي تتقدم إلیھا للحصول على ساعات العمل. یجب على أولیاء أمور طالبالمتخصصة اتصل بمدرسة  
تقدیم طلبات األخوة في مرحلة ما قبل  Vine في Rising Stars Academy الحالیین المتقدمین بطلب للحصول على أكادیمیة

               Fairview-Clifton: 3689 Clifton Avenue  45220 يالمدرسة ف
 Ezzard في Rising Stars المتقدمین للحصول على Rising Stars الحالیین في SCPA یجب على أولیاء أمور طالب

Charles الروضةمرحلة ما قبل  تقدیم طلبات األخوة في 
 :SCPA: 108 West Central Parkway 45202 في 
  

 الروضة  قبل ما مرحلة تمویل عن معلومات
 األسر لتزوید بالوالیة والخاصة والمحلیة الفیدرالیة التمویل مصادر من متنوعة مجموعة العامة سینسیناتي بمدارس المبكرة الطفولة قسم یستخدم
 بالخطوط ترتبط تمویل منحة لكل للتأھل فریدة إرشادیة خطوط تحدید الجودة. یتم عالیة الروضة قبل ما مرحلة بمدارس أطفالھم إلحاق على بالقدرة

 یتجاوز األسرة دخل كان إذا بالمدرسة. لاللتحاق الطفل تسجیل عند التمویل مصادر على للحصول التأھل تحدید یتمللفقر.  الفیدرالیة اإلرشادیة
 الروضة قبل ما مرحلة مدارس إحدى في مكان على المؤھلة غیر األسر تحصل للتسجیل. قد أخرى خیارات تتوافر للتمویل، اإلرشادیة الخطوط
  تعلیم. رسوم سداد یتطلب

  Vine شارع على Rising Stars لمدرسة فیرفیو كلیفتون فيما قبل الروضة تقع مدرسة 
 Ezzard Charles   على شارع Rising Stars في SCPA ل ما قبل الروضةتقع مدرسة 

 
 تكلفة التعلیم قبل المدرسي

 القبول) عند الدفع مستحقة دوالر 500الیوم ( نصف الحضور لنظام دراسي عام لكل دوالر 3700 
 القبول) عند الدفع مستحقة دوالر 800الكامل ( الیوم حضور لنظام دوالر 7000
 0240-363) 513العامة: ( سینسیناتي بمدارس المبكرة الطفولة بقسم اتصل — إضافیة معلومات

 
 
 
 
 
 
 

 Magnet School 2023-2024المتخصصة تطبیق األخوة في مدارس سینسیناتي العامة 
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 العامة سینسیناتي لمدارس التعلیمیة المنطقة حدود خارج طلب؟ أقیم تقدیم یمكنني ھل
 بعد التعلیمیة المنطقة ھذه حدود خارج انتقلت التي تلك أو العامة، سینسیناتي لمدارس التعلیمیة المنطقة حدود خارج تقیم التي األسر تحصل لن

 أماكن على أوالً  التعلیمیة المنطقة ھذه في المقیمة األسر أطفال جمیع یحصل حتى مكان على العامة، سینسیناتي مدارس إحدى في الطفل تسجیل
 التعلیمیة.  المنطقة مدارس في

 
 طلبات تقدیم العامة سینسیناتي لمدارس التعلیمیة المنطقة حدود خارج المقیمین عشر الثاني الصف حتى الروضة قبل ما مراحل لطالب یحق

 مایو/أیار. 31–1من  المفتوحة بالقرعة التسجیل مدة خالل العامة سینسیناتي بمدارس االلتحاق
 
 
 

 الخلفي الجانب على الطلب



 2023-2022الدراسي  العام دخول صف .5 اآلن الطالب بھا یلتحق التي مونتیسوري بنظام CPS . مدرسة4
 

 
 تتم قبول الطلبات في الفترة من 20 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2022

 
  

یُرجى الكتابة  
بأحرف واضحة

 الطلب) تقدیم یتم حیثالمتخصصة  مدرسةال (اسم

   للطفل القانوني . االسم1      
 لالسم األول الحرف األول االسم األخیر االسم

 األوسط
 

   الطفل عنوان .2
 البریدي الرمز رقم الشقة الشارع الرقم

 ____________________________ تاریخ میالد الطفل  .3
 السنة            الیوم           الشھر                                 

  2024-2023 الدراسي العام دخول صف .5______________________  اآلن الطالب بھا یلتحق التي المدرسة أو النھاریة الرعایة مركز .4
 

 األمر ولي  �      الوصي أو األمر ولي . اسم6      
 الوصي   �   األول االسم                    األخیر االسم       

     الوصي أو األمر ولي عنوان .7
 البریدي الرمز رقم الشقة                                         الشارع الرقم الطلب) مقدم عنوان عن یختلف كان (إذا

 

     الوصي أو األمر ولي ھواتف . أرقام8
 الخلوي الھاتف العمل المنزل

     الوصي أو األمر لولي اإللكتروني البرید . عنوان9

    للشقیق القانوني االسم. 10     
 األوسط لالسم األول الحرف األول االسم األخیر االسم

 
   للشقیق PowerSchool . ُمعرف12  الشقیق  میالد . تاریخ11

 السنة الیوم الشھر      
 

 _________ الحالي الصف .14______________________________ اآلن الطالب بھا یلتحق التي CPS Magnet . مدرسة13        
 

                
                                 ا          لتاریخ              الوصي أو األمر ولي وقیع  
 

 العمالء. خدمة مركز إلى أو بھا االلتحاق بطلب تتقدم التي CPS Magnet مدرسة إلى شخصي بشكل الطلب ھذا بتسلیم قم                    

 4202-3202العامة  سینسیناتي لمدارس التابعة متخصصة بمدرسة الطالب أشقاء التحاق طلب 
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