Douglass French Immersion – Transfer Request

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

مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب دوجالس فرينش المركزة ( روضة االطفال فقط )
نموذج طلب النقل 5102 – 5102
اسم الطالب ________________________________________________________________
اآلخر
األوسط
األول

داخل الصف روضة االطفال

الوالدين  /الواصى _____________________________________ الهاتف ( :البيت )________________( المحمول )_________________
العنوان ______________________________________________________________________________________________
( الرقم البريدى )
( المدينة )
( رقم الشقة )
( الرقم و الشارع )
المعلومات المطلوبة أدناه هى مطلوبة لتقديم التركيبة السكانية لتسجيل الطالب إلى مكتب االلتزام .
تاريخ الميالد ______________ الوضع ___________ التعليم المنتظم __________ التعليم الخاص االستثناء ___________________________:
النوع _______ آسيا _______ اسود _______ اسبانى
الجنس _______ ذكر ________ أنثى
أخرى _______________________________:
_______ ابيض _______ أمريكى اصلى
اسم المدرسة في منطقة الحضور  SPPJJالحالية ________________________________________________________________________________ :
يجب على الوالدين  /الواصى تسليم النماذج المكتملة باليد إلى مكتب االلتزام  105 ،مانهاتن بوليفارد  ،غرفة  ، 5500هارفي . )105( 161-1155 ،
توقيع الوالدين _______________________________________________________________ التاريخ __________________________________
سيتم إعالمك عن حالة طلب النقل عن طريق الفاكس  ،الهاتف  ،البريد اإللكترونى و  /أو بريد الواليات المتحدة  .يرجى تقديم عنوان البريد اإللكترون الخاص بك على الخط أدناه :
__________________________________________________________
عنوان البريد اإللكتروني

معايير االنتقال الى مدرسة إجتزاب  /برنامج إجتزاب
 .1من خالل تقديم نموذج طلب النقل هذا  ،المسئولين عن االلتزام بنظام المدرسة سوف يكونوا قادرين على تقديم أدلة إلى المحكمة توضح لماذا هؤالء الطالب يحضرون مدرسة ال تقع
فى منطقة حضورهم .
 .2يتم نقل الطالب في صفوف روضة األطفال على األقل  03يوما قبل بدء العام الدراسي  ،أو حيث يسمح باستخدام برنامج إجتزاب معين مع قدرة التحمل الكافية فى مستوى الصف
لقبول إنتقال طالب إجتزاب  03 ،يوما على األقل قبل بداية الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسى .
 .0الطالب الذين يدخلون في النظام المدرسى للمرة األولى قد تسعى الى االلتحاق في مدرسة إجتزاب عند الدخول في النظام المدرسى من منطقة مدرسية أخرى أو من مدرسة خاصة
أو من تعليم منزلى تقع ضمن جيفرسون بارش حيث يمكن ان يسمح فى اإللتحاق ببرنامج إجتزاب بحيث ال يحدث إكتظاظ في الفصول او المدارس نتيجة ذلك .
الموافقة ______:الرفض بسبب المعايير المعتمدة______________
الرفض بسبب قدرات االستيعاب______________

الموافقة ______:الرفض بسبب المعايير المعتمدة______________
الرفض بسبب قدرات االستيعاب______________

__________________________________________________
التاريخ
مسئول االلتزام

____________________________________________
التاريخ
المدير
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