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دوجالس فرينش المركزة
مدارس اإلجتزاب  /برامج اإلجتزاب
االسئلة المعتادة
 .1أين يمكنني الحصول على طلب التقديم ؟
ابتداء من الجمعة  91 ,يونيو  ، 5192 ,يمكن للوالدين الحصول على طلبات التقدم الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب و نموذج تحويل
من المواقع التالية  :موقع  SPPJJاإللكترونى  ، sljohsspj.sroالموقع اإللكترونى لكل مدرسة إجتزاب  ،مكتب االلتزام 219 ،
مانهاتن بوليفارد  ،غرفة  ، 9911هارفي  )215( 162-2195 ،من الساعة  5:11 la – 8:11 maيوم االثنين – الجمعة .
يجب على اآلباء تسليم طلبات التقديم المكتملة إلى مكتب اإللتزام باليد  219 ،مانهاتن بوليفارد  ،غرفة  ، 9911هارفي  ،لويزيانا .
 .2هل هناك اوراق آخرى يجب تقديمها باإلضافة إلى طلب التقديم المطلوب ؟
• نموذج طلب نقل الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب دوجالس فرينش المركزة ( مرحلة الروضة فقط ) يجب ان يكون مرفق مع
طلب النقل  5196 – 5192لكى تبقى مطابقا لحكم المحكمة و إتفاق التسوية النهائية .
• شهادة ميالد الطالب يجب أن تكون مرفقة مع الطلب .
• إثبات اإلقامة .
 .3هل هناك أى متطلبات القبول للمتقدمين ؟
• لكي تكون مؤهال الى برنامج دوجالس فرينش المركزة ( مرحلة الروضة فقط ) الطالب الداخلين الى الصف "  " Kيجب ان يكونوا
عمرهم خمس (  ) 2سنوات قبل  11سبتمبر . 5192 ,
• الطالب يجب ان يكونوا مقيمين فى الضفة الغربية من نهر الميسيسيبى .
 .4هل تتوفر وسائل النقل ؟
• سوف توفر  SPPJJوسائل النقل للطالب المقبولين فى مدرسة اإلجتزاب دوجالس فرينش المركزة .
• تم إنشاء مراكز للنقل  ،بدال من محطات الحافالت التقليدية  ،لتحسين كفاءة خط السير  ،و وقت الطالب في الحافلة و أوقات جرس
المدرسة بما ان منطقة حضور طالب اإلجتزاب أكبر من منطقة حضور المدرسة التقليدية .
 .5متى يتم إرسال قرار اإلخطارات ؟
• سيتم إرسال قرار اإلخطارات من مكتب االلتزام فى  91يوليو . 5192 ,
 .6إذا قبلت  ،كيف يمكنني تسجيل طفلى فى مدرسة إجتزاب دوجالس فرينش المركزة ؟
• إذا تم قبول طفلك فى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب دوجالس فرينش المركزة  ،سوف تتلقى خطاب القبول من المدرسة والتي سوف
تتضمن تاريخ ووقت ومكان التسجيل .
 .7أين يمكننى إرسال أسئلة أو استفسارات إضافية ؟
• األسئلة بخصوص عملية التقديم لمدارس اإلجتزاب قد توجه إلى مكتب االلتزام فى . )215( 162-2195
6/15/gw

