ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻣدراس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ) -ﻏﯾر اﻟﯾﺎﻧﺻﯾب(
اﻷوﻗﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت  :ﻣﻦ  12ﯾﻨﺎﯾﺮ إﻟﻰ  16أﺑﺮﯾﻞ 2021

اﺳﺗﺧدم ھذا اﻟﻧﻣوذج اﻟورﻗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾد اﻟدﯾن ﯾرﯾدون اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  11 ،10و 12
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
طﻠﺐ
إﻟﻰ :اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﯾﻧﺳﯾﻧﺗﻲ ( ،و ﻛدﻟك ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب اﻟدﯾن ﯾﺗﺎﺑﻌون دراﺳﺗﮭم ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ
اﻷﺣﯾﺎء
)واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ  CPSﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن -7إﻟﻰ  12و اﻟذﯾن ﯾرﯾدون ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ) .اﻧظر "اﻟﺻﻔﺣﺔ اﺛﻧﯾن"
_اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل(.
ﯾرﺟﻰ ﻣلء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﺳﺗﻌﺎد ھذا اﻟﻧﻣوذج و ﯾﻘدﻣﮫ ﺷﺧﺻﯾﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﯾث طﻠب اﻟﺗطﺑﯾق.
 -1اﻻﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺎﻟب
-2ﻋﻧوان اﻟطﺎﻟب

اﻻﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﻟﺷﺎرع

رﻗم اﻟدار

رﻗم اﻟﺷﻘﺔ

-3أرﻗﺎم ھواﺗف اﻟواﻟدﯾن أو اﻟوﺻﻲ
 -4ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد ﻟﻠطﺎﻟب

ﯾوم

اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻣﻧزل
/

ﺷﮭر

/

اﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟوﻻﯾﺔ

___

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ___

/ﺳﻧﺔ

-5اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب
 )-6اﺳم اﻟواﻟد أو اﻟوﺻﻲ( اﻟﻮاﻟﺪ 
اﻻﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﻟوﺻﻲ
اﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

 -7اﻟﻌﻧوان ﻟﻠواﻟد أو اﻟوﺻﻲ )إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً ﻋن ﻋﻧوان اﻟطﺎﻟب(
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
رﻗم اﻟﺷﻘﺔ
اﻟﺷﺎرع
رﻗم اﻟدار

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟوﻻﯾﺔ

Application Turned In:
_________________________ Time
_________________________ Date
_________________________ Accepted by

For Office Use Only

)ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻮاﻟﺪ )أو اﻟﻮﺻﻲ

Student ID#:
اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﺛﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎﻣﺔ

Letter Date:

W

R

A

Status:

Comments:

Office Copy

High School Application non-lottery 20-21

المدارس العامة لسينسيناتي

معلومات هامة
للموسم الدراسي 2021-2022
هذا التطبيق على المطبوع الورقي يستخدم فقط للتالميذ في الحاالت التالية:


التالمٌذ الذٌن ال ٌوجدو ن ف ً المدارس العامة لسٌنسٌنت ً  CPSوالذٌ ن ٌتابعو ن دراسته م فً
مد ارس القطاع الخاص ،أو المستقل أو فً المنزل و هم ٌعٌشون داخل حدو د منطقة المد ارس العامة
 CPSو الذٌن ٌرٌدون دخول المدارس الثانوٌ ة العمومٌ ة فً الصفوف العلٌا ()12 ،11 ،10


التالمٌذ الذٌن ٌدرسون حالٌا ف ً المد ارس العامة التانوٌة  CPSو الذٌ ن ٌرٌدو ن تغٌٌر
المد ارس الثانوٌة ف ً الصفوف العلٌا ()12 ،11 ،10
الذين ال يمكنهم استخدام هذ ا التطبيق ع لى المطبوع الورقي :

 الذٌن ٌدرسون حالٌا ف ً مدرسة عمومٌ ة ابتدائٌ ة  CPSف ً الصفوف  6و  7و  ،8أو اآلباء/األولٌاء ٌ ،ستخدم استعما ل
التنطبق للولوج إل ى المد ارس الثانوٌ ة من خال ل تطبيق نظام القرع ة على اإلنترنت الخاص بالمدارس العامة التانوية و
ذلك من أي جها ز كمبٌوت ر متصل باإلنترنت .
 التالمٌذ الذٌ ن ال ٌوجدو ن فً المد ارس العامة لسٌنسٌنتً  CPSوالذٌ ن ٌتابعون دراستهم االبتدائٌة فً مد ارس القطاع
الخاص ،أو المستقل أو فً المنز ل و ه م ٌعٌشون داخ ل حدو د منطق ة المدارس العامة  CPSاستعما ل التنطبق للولوج إل ى
المد ارس الثانوٌ ة من خال ل تطبيق نظام القرعة على اإلنترنت الخاص بالمدارس العامة التانوية ولكن اآلبا/ااأوليا /
للتالميذ  -يجب عليهم أن يأتوا إلى مركز خدم ة الزبنا /ف ي النيابة للمدارس العامة 2651 ،شارع برنٌت  ،ف ً كورٌفٌ ل
( ،)45219و ذلك لتقدٌ م الطلب على اإلنترنت .
نظًرا لتفشً جائحة  ، COVID-19فإ ن مركز رعاٌة العمالء التابع لـ  CPSمفتوح للزٌارات م ن الجمهور فقط عن
طريق تعيين الموعد  .المواعٌد متاح ة م ن  9صباًحا حتى  3:30مساًء  ،من االثنٌن إلى الجمعة.
للمعلومات وتحديد موعد:
 مرك ز خدم ة عمالء - (513) 363-0123 CPS
cps-k12.org/community/customer-care-center 
المعلومات ' CPS :مركز خدمة الزبنا، /

 , (513) 363-0123؛ www.cps-k12.org

تفاصيل أخرى:
ٌجب عل ى التالمٌذ البقاء ف ً برام ج المدارس الثانوٌ ة المختارة خال ل كامل السنة الدراسٌة .2021-2022
جمٌع المدارس العام ة االبتدائٌ ة و الثانوٌ ة لسٌنسٌنات ً مفتوح ة للتالمٌذ ذوي اإلعاقة.
إذ ا كان لطف لك احتٌاجات خاصة تتطلب وضعه ف ً أماك ن متخصصة ،علٌك االتصال بمصلح ة التالمٌذ فً النٌاب ة
العامة للمدارس العمومٌ ة (513) 363-0357 :
قو ائم االنتظار تب قى مفتوح ة في المدارس الثانوي ة الى حدود  03حزيرانايونيو-



