تطبيق للمدراس

الثانوية -المستويات العليا

GradesPPLICATION

األوقات لتقديم الطلبات  :من  19شباط/فبراير إلى  8مارس ( 2019الدورة )1
من  2إلى  12نيسان/أبريل 2019 ،و الدورة  3من  30نيسان/أبري إلى  10مايو .2019
(الدورة 2
يشارك في الدورات  2و  3فقط لآلباء/الطلبة الذين لم يشاركوا في الدورة األولى )

استخدم هذا النموذج الورقي ينطبق فقط على التالميد الدين يريدون الدخول في المستويات  11 ،10و 12
(والمقيمين في األحياء التابعة لمنطقة المدارس العامة لسينسينتي ) ،و كدلك على الطالب الدين يتابعون دراستهم حاليا في
المدارس العامة  CPSفي المستويات من -7إلى  12و الذين يريدون تغيير المدارس الثانوية( .انظر "الصفحة اثنين"
للحصول على التفاصيل).
يستعاد هذا النموذج و يقدمه شخصيا المعني باألمر في المدرسة الثانوية حيث طلب التطبيق.

2019-2020

طلب التطبيق إلى :
المدرسة الثانوية

_البرنامج

المستوى

يرجى ملء المعلومات
 -1االسم القانوني للطالب
االسم العائلي

االسم الثاني

االسم الشخصي

-2عنوان الطالب
رقم الدار

الشارع

رقم الشقة

-3أرقام هواتف الوالدين أو الوصي
 -4تاريخ الميالد للطالب

المدينة

المنزل
/

يوم

الوالية

___

الرمز البريدي

الهاتف المحمول ___

/
/سنة

شهر

-5المدرسة الحالية للطالب
 (-6اسم الوالد أو الوصي) الوالد 
االسم العائلي

الوصي
االسم الثاني

االسم الشخصي

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

الرمز البريدي

الوالية

Application Turned In:
_________________________ Time
_________________________ Date
_________________________ Accepted by

X
)توقيع الوالد (أو الوصي

For Office Use Only
Student ID#:

انظر صفحة اثنين
معلومات هامة

Letter Date:

W

R

A

Status:

Comments:
Office Copy
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المدارس العامة لسينسيناتي

معلومات هامة
للموسم الدراسي 2020-2019
هذا التطبيق على المطبوع الورقي يستخدم فقط للتالميذ في الحاالت التالية:


التالميذ الذين ال يوجدون في المدارس العامة لسينسينتي  CPSوالذين يتابعون دراستهم في
مدارس القطاع الخاص ،أو المستقل أو في المنزل و هم يعيشون داخل حدود منطقة المدارس العامة
 CPSو الذين يريدون دخول المدارس الثانوية العمومية في الصفوف العليا ()12 ،11 ،10


التالميذ الذين يدرسون حاليا في المدارس العامة التانوية  CPSو الذين يريدون تغيير
المدارس الثانوية في الصفوف العليا ()12 ،11 ،10
الذين ال يمكنهم استخدام هذا التطبيق على المطبوع الورقي:

 الذين يدرسون حاليا في مدرسة عمومية ابتدائية  CPSفي الصفوف  6و  7و  ،8أو اآلباء/األولياء  ،يستخدم استعمال
التنطبق للولوج إلى المدارس الثانوية من خالل تطبيق نظام القرعة على اإلنترنت الخاص بالمدارس العامة التانوية و
ذلك من أي جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت.
 التالميذ الذين ال يوجدون في المدارس العامة لسينسينتي  CPSوالذين يتابعون دراستهم االبتدائية في مدارس القطاع
الخاص ،أو المستقل أو في المنزل و هم يعيشون داخل حدود منطقة المدارس العامة  CPSاستعمال التنطبق للولوج إلى
المدارس الثانوية من خالل تطبيق نظام القرعة على اإلنترنت الخاص بالمدارس العامة التانوية ولكن اآلبا/ااأوليا/
للتالميذ  -يجب عليهم أن يأتوا إلى مركز خدمة الزبنا /في النيابة للمدارس العامة 2651 ،شارع برنيت  ،في كوريفيل
( ،)45219و ذلك لتقديم الطلب على اإلنترنت.
المعلومات ' CPS :مركز خدمة الزبنا، /

 , (513) 363-0123؛ www.cps-k12.org

تفاصيل أخرى:
يجب على التالميذ البقاء في برامج المدارس الثانوية المختارة خالل كامل السنة الدراسية .2020-2019
جميع المدارس العامة االبتدائية و الثانوية لسينسيناتي مفتوحة للتالميذ ذوي اإلعاقة.
إذا كان لطفلك احتياجات خاصة تتطلب وضعه في أماكن متخصصة ،عليك االتصال بمصلحة التالميذ في النيابة
العامة للمدارس العمومية (513) 363-0357 :
قوائم االنتظار تبقى مفتوحة في المدارس الثانوية الى حدود  30حزيرانايونيو-
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