
 األن متاحةنتائج طلبات الموهوبين والمتفوقين )الجذب الجيّد( 

خالل المرحلة  20-2019لبرنامج الموهوبين والمتفوقين للعام الدراسي  hWطالب الذين قدموا طلبيمكن ألولياء األمور وال

 .اإلنترنتمعرفة نتائج  طلباتهم عبر (2018كانون األول/ديسمبر   7 -ر أيلول /سبتمب 28األولى )

من اإلطالع على النتائج المنشورة على لوحات المعلومات  عبر اإلنترنتحساب سيتمكن أولياء األمور الذين قاموا بإنشاء 

وقد تم إرسال رسائل عن نتائج الطلبات   https://hisdchoice.com/apply/login.php .الرئيسية الخاصة بهم على

 .2019أذار/مارس  12( في U.S. mailبالبريد)

 الخطوات التالية

 :تخاذها لتأمين مقعدكYهناك خطوات يجب عليك  عند إستالم نتيجة طلبك

الذين أرسلوا طلبًا عبر  : وافق على قبول المقعد المعروض إما عبر اإلنترنت )ألولياء األمورإذا تم قبول طفلك •

د المدرسة بالوثائق المدرجة أدناه وتوقيع اتفاقية القبول. سيكون لديك أسبوعين لقبول  اإلنترنت( أو شخصيًا. زو ِّ

 :المقعد المعروض وإ تخاذ الترتيبات مع المدرسة لتقديم المستندات التالية

 إثبات اإلقامة الحالية •

 ك يدخل مرحلة ما قبل الروضة أو الروضة(دليل إثبات عمر الطالب )إذا كان طفل •

 ستقدم المدرسة نسخة من إتفاقية القبول التي سيتطلب منك التوقيع عليها.  •

تخاذ الترتيبات مع وإ، سيكون أمام أولياء األمور أسبوع واحد لقبول المقعد  2019نيسان/ أبريل  5بالنسبة للعروض في أو بعد  

 .تفاقية الدخول في المدرسة لتأمين المقعدإة وتوقيع المدرسة لتقديم المستندات المطلوب

كن يقظا األن وتابع التغييرات في حالة الطلبات وطوال فصل الصيف من  إذا كان طفلك مدرًجا في قائمة اإلنتظار: •

.  ويمكنك أيًضا تقديم طلب إلى البرامج التي ال يزال فيها يِّدحالة الجذب الجخالل زيارتك للوحة المعلومات وصفحة 

 .المرحلة الثانية والمرحلة الثالثةمقاعد شاغرة والتي يتم نشرها على موقعنا اإللكتروني لطلبات 

برامج الموهوبين  الشائعة حولقرأ األسئلة أطلبات الموهوبين والمتفوقين حول حالة الشائعة  للحصول على إجابات لألسئلة 

  والمتفوقين   

أو كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى لوحة تقديم طلبات المموهوبين والمتفوقين إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في عملية 

ختيار إتصل بمكتب إ، أو  magnet@houstonisd.org إلى أخرى أرسل رسالة  إلكترونيهعلومات أو لديك أي أسئلة الم

 . المعني في المدرسة دبرنامج الجذب الجيِّ بمنسق تصل إأو   713-556- 6947رقم الهاتفالمدارس على 

معرض إختيار المدرسة الصيفي الذي  متوفرة في المدارس التي اليزال فيها مقاعدمعرفة المزيد عن  ألولياء األموريمكن و

 نيسان/ أبريل من الساعة التاسعة صباحاة الى الساعة الثانية عشر ظهراِّ في  27سينظم في يوم 

Gregory Lincoln Education Center. 

بما في ذلك قائمة كاملة بالتواريخ المهمة ، يرجى  (HISDالجذب الجيد في المنطقة التعليمية)عن برامج لمزيد من المعلومات 

   website Choice School  زيارة موقع
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