
 2018-2017العام الدراسي   
سة التي ترغب في إلحاق الطفل بھا. یجب تقدیم جمیع المعلومات، بما في ذلك رقم ھویة الطالب إن أمكن، لیتم اعتبار المتقدم بالطلب.  تتم إعادة النموذج المكمل إلى المدر

 .2017سطس، أغ 31فبرایر إلى  27في الفترة ما بین  2018-2017االلتحاق االختیاري، تتم الجولة األولى للعام الدراسي 
 معلومات الطالب

    االسم بالكامل:
الحرف األول من االسم  االسم األول للطالب: اسم عائلة الطالب:     

 األوسط

    العنوان:
 رقم ھویة الطالب تاریخ میالد الطالب عنوان الشارع 

    
 الرمز البریدي الوالیة المدینة 

رقم الھاتف 
          لالتصال نھاًرا:

رقم الھاتف لالتصال 
 ال    نعم  ؟ Jeffcoھل الطالب من المقیمین في     لیالً:

 اسم جھة االتصال أو 
  اسم ولي األمر:

البرید  عنوان
  اإللكتروني:

  اسم المدرسة التي یدرس بھا الطالب حالًیا: 

الصف الذي یدرس بھ 
 الطالب حالًیا:

 
 المطلوبة: Jeffcoمدرسة 

 

 الصف المتقدم لھ:
 

 STEMو IBالبرنامج المطلوب (إن وجد) (
 ونحوه)

 

  المدرسة بمحل إقامة الطالب:
 

 ؟)(IEPلقى الطالب خدمات التعلیم الخاص القرعة؛ ھل یت إن المعلومات التالیة لن تؤثر على عملیة
 ال    نعم  

 
 أكانت ابتدائیة أو إعدادیة أو ثانویة.سواء  -. یجب أن یكون الطلب المقدم المعتمد لاللتحاق االختیاري صالًحا للحضور في المدرسة لبقیة المستوى الذي تخدمھ المدرسة 1
 اتباع الجداول الزمنیة لھذه الطلبات.. یجب على الطالب الراغبین في العودة إلى مدرسة حیھم المخصصة لھم أو االلتحاق بمدرسة مختلفة تقدیم طلب اختیاري أو طلب نقل إداري ب2
. یصبح الطالب المنتقل من مدرسة أ Colorado High School (CHSAA)تیاري االمتثال لجمیع متطلبات ولوائح رابطة أنشطة . یجب على جمیع طالب الثانوي الذین یستخدمون االلتحاق االخ3

اضة یشارك بھا الطالب في األشھر بالمئة األولى من مسابقات الموسم العادیة القصوى المسموح بھا في أي ری 50إلى مدرسة ب دون انتقال حسن النیة لألسرة غیر مؤھل لمسابقات المنتخب في نسبة الـ
 االثنى عشر األخیرة. وقد تؤثر العوامل األخرى على األھلیة الریاضیة.

 . ال تتوفر المواصالت للطالب الذین یلتحقون بمدارس من اختیارھم.4

 أولویة األخوة
ومن المقرر أن یعود حاق لألطفال بنفس األسرة. ویجب أن یكون أحد األخوة ملتحًقا بالمدرسة المطلوبة لألخوة بالدراسة في نفس المدرسة بمنح أولویة االلت Jeffco Public Schoolsتسمح سیاسة 

 إلى المدرسة المطلوبة.
 

 ھل تطالب بأولویة األخوة؟
 ال    نعم  

 

 معلومات األخوة:
 

  الصف المتقدم لھ:  االسم األول:  االسم األخیر:

  الصف المتقدم لھ:  االسم األول:  االسم األخیر:

  الصف المتقدم لھ:  االسم األول:  األخیر:االسم 
 

جد أي ضمان أن طفلي سیكون قادًرا على االلتحاق بمدرسة غیر أتقدم بطلب لیلتحق طفلي بمدرسة غیر المدرسة المخصصة لھ. وأفھم جیًدا أنھ سیتم الموافقة على الطلبات بناء على توافر األماكن وال یو
 القبول االختیاري بریاض األطفال االلتحاق ببرنامج یوم كامل. وأشھد أن المعلومات التي قدمتھا في ھذا المستند حقیقیة وصحیحة وكاملة.مدرسة الحي المخصصة. وال یضمن 

  التاریخ:  توقیع ولي األمر أو الوصي:
 

School Use Only: 
 Approved   Denied  

Date application received: Placement date: 

Receiving principal’s signature: 
 
__________________________________ 

Distribute copies to: 
1. Parent 
2.  Sending school principal  
3. Receiving school principal 
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