Douglass French Immersion - Application

مكتب اإللتزام
جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
GRETCHEN A. WILLIAMS
COMPLIANCE OFFICER

501 MANHATTAN BOULEVARD, SUITE 1100
HARVEY, LOUISIANA 70058-4495
)(504) 365-5312 (O) | (504) 349-8940 (F

ISAAC G. JOSEPH
SUPERINTENDENT

jpschools.org

دوجالس فرينش المركزة 5102 - 5102
نموذج طلب مدرسة إجتزاب
إسم المدرسة

العنوان

رقم الهاتف

)Frederick Douglass (French – K–4 WB
فريدريك دوجالس ( فرينش  K-4 -الضفة الغربية )

1400 Huey P. Long Ave., Gretna, LA. 70056
 1400هيوى بى لونج افينيو  ,جريتنا 60007

504-349-7976

إسم الطالب  :االخير
العنوان :

االول :
إسم الشارع :

االوسط اول حرف :
المدينة :

تاريخ الميالد :

العمر الحالى :

المدرسة فى : 4102 – 4102

الفصل المنفول إليه  :روضة االطفال

الرفم البريدى :

الوالية :

نوع المدرسة التى حضرها  ( 5102 – 5102ضع دائرة على واحدة ) :
مدرسة عامة
أسم الوالدين  /الواصى :

مدرسة خاصة

مدرسة معوقين

مدرسة خارج الوالية

مدرسة المنطقة

هاتف المنزل :

هاتف العمل :

هاتف المحمول :

البريد اإللكترونى :

ليس فى مدرسة بعد

المعلومات المطلوبة
إجراءات طلب النقل الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب
إبتداء من الجمعة  01يونيو  ، 5102 ,يمكن للوالدين الحصول على طلبات التفديم و االنتقال الي مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب دوجالس فرينش المركزة من المواقع التالية:
الموقع  ، SPPJJالموقع  ، loshcools.orgموقع مدرسة إجتزاب  ، douglass.loshcools.orgمكتب االلتزام  210 ،مانهاتن بوليفارد  ،غرفة  ، 0011هارفي ،
 )215( 122-2105من الساعة . 5:11 oa – 8:11 aa
 .0يجب على اآلباء توصيل الطلبات باليد إلى مكتب االلتزام  210 ،مانهاتن  ،غرفة  ، 0011هارفي . )215( 122-2105 ،
 .5يجب تقديم نموذج النقل الى مدرسة االجتزاب و شهادة ميالد الطالب مع كل طلب تقديم .
 .1مكتب االلتزام سوف يعطى الموافقة النهائية أو الرفض من طلب النقل بناء على ( )aقدرة إستيعاب روضة االطفال  )b( ،توافر المعايير المطلوبة للطالب كما هو موضح
في األسئلة و األجوبة المعتادة  ،و ( )hمجموعة المبادئ التوجيهية العامة الموجودة فى حكم المحكمة و فى اتفاقية التسوية النهائية  .سيفوم مكتب االلتزام بإبالغ أولياء
األمور بهذا القرار .
أنا هنا أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب كاملة وصحيحة إلى حد علمي  .وأنا أفهم أن التحريفات أو السهو فى المعلومات قد يؤدي إلى رفض طلب القبول .
توقيع الوالدين  /الواصي _______________________________________________ :

6/02/gw

التاريخ __________________ :

