
 للتقديم لمدار الموهوبينلمدرسة يوم السبت مع اقتراب الموعد النهائي لختيار إلمعرض خر أ

 

ينفد  بدأ ، لكن الوقت(HISDالمنطقة التعليمية) المدرسة في ختيارإبمجموعة واسعة من الخيارات فيما يتعلق  أولياء األمورلدى 

 .جولة األولىلل بالنسبة

العام القادم إلى المعرض  اليها في سال أطفالهمريودون إ التي مدرسةال منغير متأكدين  االذين ال يزالو أولياء األمور دعون

ديسمبر في مدرسة ميلبي  كانون األول/المصادف األول  لظهر يوم السبتصباًحا حتى ا 9عة المدرسة من الساختيارإلالنهائي 

الموهوبين من مدارس  مندوبينسيكون هناك حيث (. Milby High School (1601 Broadway St., 77012) الثانوية 

  .ويمكن للحضور الحصول على المساعدة في تقديم طلباتهم والمتفوقين

في الجولة األولى. أي طلبات يتم  التقديمضمان على للحصول ديسمبر  /كانون األول  7 سيكون اتالموعد النهائي لتقديم الطلب

 .أماكن شاغرةلمدارس الدى  ذا كانإ ديسمبر سيتم النظر فيها فقط كانون األول/  7بعد الموعد النهائي في إستالمها 

 7ختاروها قبل الموعد النهائي في إالتي  الموهوبينأيضا فرصتين إضافيتين للقيام بجولة في مدارس  أولياء األمورسيكون لدى 

  6 نوفمبر والخميس القادم  /تشرين الثاني 29يوم الخميس في  الخميسالموهوبين أليام ديسمبر. ستعقد جوالت كانون األول/ 

تخاذ إل الموهوبين والمتفوقين على تعلم المزيد عن برامجأولياء األمورديسمبر. تهدف هذه الجوالت إلى مساعدة كانون لألول/ 

   لساعة الواحدة بعد الظهر. اصباًحا و جوالت في الساعة التاسعة  جميع المدارس م تقد. صحيحة ت قرارا

  األنترنتعلى  2019-2018للعام الدراسي  (الجذب الجيّدمتفوقين)للموهوبين وال (HISDالمنطقة التعليمية ) تطبيقاتتوجد 

لمتابعة عبر اإلنترنت المزيد من الخيارات . توفر التطبيقاتدالجيّ  مدارس الجذب في جميع  اإلستماراتويمكن الحصول على  

 .التطورات أخر

 :أو إرسالها بالبريد األمريكي إلى مكتبباليد  الورقيةاإلستمارات يمكن تسليم 

Office of School Choice at 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. 

مع الوثائق  tomagnet@houstonisd.org ي الى بالبريد اإللكترون اوإرساله تصويراإلستمارة الورقيةهو واإلختيار األخر  

 .المطلوبة

بواسطة  اإلنترنت ويتم إرسالها أيًضا  علىالنتائج  تعلن عندما2019مارس آذار/ 22في  ستم إعالم أولياء األمور بشأن طلباتهم

يكون لدى الوالدين أسبوعين لتقديم إثبات اإلقامة والتوقيع على س أحد البرامج  في قد حصل على مقعد دراسيالبريد. إذا كان 

وفي  حالة الطلب طوال فترة الصيف علىكن للوالدين مراقبة التغييرات يم اإلنتظار خول. إذا تم وضع الطالب في قائمةالد تفاقإ

 .شاغرةمقاعد  التي فيها هذه الفترة قد يتمكنوا من تقديم طلبات إضافية للبرامج

http://hisdchoice.com/site.php


 (HISDفي المنطقة التعليمية) يار المدارستتقديم طلبات الموهوبين وعن جوالت إخلمزيد من المعلومات حول عملية 

. على الهاتف ختيار المدرسة إبمكتب  أو اإلتصال lChoiceHoustonISD.org/Schoo   جى زيارةيروالمعرض النهائي 

713-556-6947 

http://www.houstonisd.org/Page/133703
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