
6102ُفيُأبُقحتُنُ     ُ 

   

 (الجذب الجيّدMagnet) تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج  ال

 األطفال من رياض  VANGUARD NEIGHBORHOODالموهوبين والمتفوقين تقديم لبرامج الستمارة إ

 ني عشراالى الصف الث 

2710-2712  

  رجى تأشير جميعي . تي يجب ان تقدم الى المدرسة في منطقة سكنكالفقرت المدرجة أدناة يجب ان ترفق مع اإلستمارة والجميع 

   تقديم الطلب. ولي األمر مسؤل عن تقديم جميع البيانات المطلوبة في وقت أو الوالد المدرجة. الفقرات

 

  (HISDي المنطقة التعليمية)فالمتفوقين  الموهوبين أو نالذين لم يتم تحديدهم حالياً مالطالب 

 

  رالى الثاني عش الصف األولمن   6102 مايو)أيار(/ يونيو)حزيران(الدرجات النهائية للعام الدراسي السابق اقات بط          ( نتائج إختبار(CogAT 7)  كانت إذا

بطاقة درجات نهاية الفصل الدراسي :                                            .اإلستمارة كامة بمافيها توقيع الوالد أو ولي األمر                    )الصف الحالي( متوفرة 

   ذا كنت متوفرة.إشهر األخيرة( 06 ) خالل(Iowa/Logramos or Stanford/Aprenda) التحصيل تنتائج إختبار إ              إستمارة رياض األطفال.

 

 ن. منسق برنامج الموهوبين والمتفوقيإختبار يجدول من قبل أي 

 

الطلب مقدم الى المستوى                      _                           ______________________#(HISDهوية )رقم 

 ____________________راسي)الصف(:الد

 

 ______________________________________________________________________________________________لطالبسم أ .0

 األسم الوسط   األسم األول      لة(األخير )العائاألسم               

 أنثى           ذكر  لشهر________ اليوم:__________ السنة:_________ الجنس:         االوالدة :تأريخ  .6

 ________________________________________________________________منطقة السكن المسجل فيها في مدرسة الطالب أسم  .3

 _______الطالب الحالية:___________________________________الصف الحالي:________________________________مدرسة  .4

 ____________________________________________________________________________ الوالدين أو ولي األمر الحالي:عنوان  .5

 الشقة              المدينة                 الوالية                 الرقم البريدي #الشارع                   عنوان                                                                

 ___(_______HISD) البريد اإللكتروني في أسم             رقم هوية العمل #:  كال   نعم     ( ؟ HISDليمية )عأحد الوالدين من موظفي المنطقة التهل  .2

 كال نعم   تسكن في  المنطقة العليمية ؟ أجبت بنعم. هل إذا 

       الوالد       الوالدة        ؟من يسكن الطالب بشكل دائم مع  .7

 أخر______________________________________________________

 _____________________________الوالد:_____________________________________الهاتف الخلوي للوالد:____________أسم  .8

 ____________________________لوالد:___________لهاتف الوالد في العمل:____________________________رقم هاتف السكن رقم 

 _______________________________________ ة:_الهاتف الخلوي للوالد :_____________________________________الوالدةإسم  .9

 ة:______________________________________رقم هاتف السكن للوالد :_______________________________في العمل ةرقم هاتف الوالد

 اإللكتوني:_________________________________________________________________________________________البريد  .01

 لغة يدرس الطالب في المدرسة ؟_____________________________________________________________________________باي  .00

. (Vanguard) فوقينتموبين واليجب إبالغ منسق برنامج الموه (HISDمن  المنطقة التعليمية) كان طفلك يستلم أي خدمة من خدمات التعليم الخاصإذا   .06

 عليمية:تتأشير جميع الفقرات المشمولة وقدم مستمسكات المنطقة ال ىيرج

   التقييم  –التعليم الخاص( الفردي الكاملFIE )                                  475القسم (504 Accommodation Plan     )   

    ثنائي اللغة(ESL /LEP  ( إذا لم يكن مسجالً في مدارس المنطقة التعليمية )HISD)  إكمل إستبيان ،(HLS.) 

 

 Vanguard Neighborhood الموهوبين والمتفوقين)  خدمات التعليم الخاص مع إستمارة  وثائق أولياء المور تقديم /من الوالدين يتطلب                

Application).                                                                       

واحد(ُ)إختارُالطالبُاألثنيُأصلُ  

 التينيُسباتي/أ  

 ُأسبانيُأوُالتينيُليس  
  

6102ُ-6102خفضُالدخلُالمُ ُدولُج  
المستوياتُالمدرجةُويتوافقُمعُمعُحجمُُمنُأقلأوُُيفكانُراتبكُاالسنويُأوُالشهريُأوُاألسبوعيُإذاُ

،ُيرجىُالتاشيراألسرةُونفسُالمستوىُ  
 

Household Size Annual Monthly Weekly 
 2 $29,637 $2,470 $570 
 3 $37,296 $3,108 $718 
 4 $44,955 $3,747 $865 
 5 $52,614 $4,385 $1,012 
 6 $60,273 $5,023 $1,160 
 7 $67,951 $5,663 $1,307 
 8 $75,647 $6,304 $1,455 

For each additional Family member add: 

 +$7,696 +$642 +$148 
 

 

الطالبُ)ُإختارُجميعُالفقراتُالمشمولة(ُرقُع  
 

 كانُاالسكاُاألصلينُأمريكيُأوُمنُسنديُه  

 وايُاألصلينُأوُالمحيطُالهاديجزرُالهانُم  

 سيويُأ  

 بيضُأ  

 أوُافريقيُأمريكيُسودُأ  

 ات و نتائج اإلختبارات ووثائق التعليم الخاص.....الخ( مع اإلستمارة الموقعه.تقديم جميع البيانات المطلوبة ) بطاقات الدرجاألمور  لياءوب من الوالدين أو أوالمطل  تذكير: 

 __________________________________________________الوالد/ ولي األمر :___أسم 

 الوالد / ولي األمر:____________________________________________________التاريخ:________________________________توقيع 
 


