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 جيل واألنتقال )التحويالت(ساألهلية للت

Student Transfer6734-556-713  

 

  HISDلمنطقة ال(  إذا كانوا يقيمون ضمن الحدود الجغرافية HISDيمكن لألطفال اإللتحاق بمدارس المنطقة التعليمية )

ات الحصول على خدمات وتخرجوا من المدرسة الثانوية. ويمكن لألطفال بعمر ثالث سنيسنة ولم  12الى  3وباألعمار من 

المنطقة األلتحاق بمدارس المنطقة إذا كانت لديهم ويمكن للطالب الغيرمقيمين في ( Special Educationالتربية الخاصة )

هو منصوص علية في سياسة  ( كماSchool Choice Option( و)Transfer) إنظر  منطقةنتقال من خارج الإلموافقة ا

  Magnet Separate andل الروضة الغيرمشمولين بتوجيهات الوالية وب. بإستثناء طالب ماق FDA(LOCAL)المجلس 

Unique   ألطفال العاملين في . ويجوزHIDS يقيمون خارج اال  نوالذيHISD  حضور مدارس منطقةHISD  إذا توفر

 تجديد اإلنتقال كل عام. يجب على غير المقيمين في المنطقة التعليمية .والمكان ودون دفع األجور الدراسية

سبتمبر في تلك السنة الدراسية. /ست سنوات في األول من أيلولللصف األول يجب أن يكون عمر الطالب ليكون الطفل مؤهالً 

إعداد ممتاز للصف األول ، ويتم  رياض األطفالطلب حضور الطالب رياض األطفال ، إال تي نون الوالية الابالرغم من إن ق

يجب أن يكون الطفل في الخامسة من العمر قبل األول من  األطفالدخول رياض وألجل   .تشجيع األباء على تسجيل أبنائهم

  أيلول / سبتمبر من السنة الدراسية. 

 :األطفالرياض برامج ماقبل 

الطالب على أولياء أمورمعينة. الذي يستوفون معايير للطالب األطفاللمرحلة ماقبل رياض  لمدة يوم كامل تتوفر برامج مجانية

تسجيل أطفالهم بعمر اربع  المجاني  برامج ما قبل رياض األطفال لتسجيل أطفالهم فيالذين التنطبق عليهم شروط األهلية 

في برامج  قد بلغ اربع سنوات من العمر في األول من أيلول / سبتمبر في تلك السنة الدراسية( الطفليجب ان يكون سنوات )

. الرسوم ة وعلى أساس توفر المكانفي مدارس المنطقة المشارك برنامج التعتمد على  . الرسوم مرحلة ما قبل رياض األطفال

 دوالر.  420 وكل دفعةدفعات 10 أن تدفع على شكلوياً والتي يمكن دوالرسن   4.200هيها الوالية تحددالتي 

 Early Childhoodماقبل رياض األطفال إتصل بقسم الطفولة المبكرة للحصول على معلومات إضافية حول برنامج 

Department   أو المدارس المشاركة 

 األنتقال )التحويالت(

الخيار أيضاً ( تقدم ألولياء األمور HISDالتعليمية )لضمان  تحقيق أوسع نطاق ممكن من الخيارات في التعليم. فإن المنطقة 

 في المدرسة التي تم إختيارها شرط ان يتوفر المكان غير المخصصة لهم على أساس السكن ألرسال أطفالهم الى مدرسة أخرى

 . ضافيةإلقبول أعداد 

( من ولي أمر HISDالمختارة على قبول الطالب من خارج المنطقة السكنية ، تطلب المنطقة التعليمية ) عندما توافق المدرسة

ية تأمين مواصالت الطالب.  الطالب الموافقة على إبقاء الطالب في المدرسة المختارة لمدة عام دراسي كامل وان يتحمل مسؤل

، مثل  اخرى من التحويالت أنواع و ألسباب دارس غير المخصصة لهمالطلب لنقل أبنائهم الى م ضاً األمور أيألولياء يمكن 

، ومن خارج  والتحويالت الخاصة للدورات أو البرامج ، والحواجز الجغرافية ، وتوفر المكان Magnet/Vanguardمدارس 

 ، التقدم السنوي المناسب ، ومنحة التعليم العام.  غير اآلمنة سضحية جرائم العنف ، والمدار،  المنطقة التعليمية

 إن .)المقاعد( المنطقة على أساس توفر المكان س( اإللتحاق بمدارHISDيمكن للطالب المقيمين خارج المنطقة التعليمية )

مدارس  العام على المدارس بما فيها والمشرفتعليمية تتطلب موافة المديرجميع التنقالت من خارج المنطقة ال

harter/CMagnet/Vanguard  وبرامج العقد. إنظر School Choice Options   .لمزيد من المعلومات عن الخيارات 

http://www.houstonisd.org/Page/120696
http://www.houstonisd.org/Page/120696


ترغب األنتقال التي  إتصل بالمدرسة  واألهلية للتنقالتعن األماكن المتوفرة ، وعملية تقديم الطلبات،  تلمزيد من المعلوما

  6734 -556 -713(Student Transfer Department)اليها أو بقسم إنتقال الطالب 

 

  


