
 (مايوأيار)  13يم على مدارس الجذب الجيّد يوم نية للتقداللمرحلة الث النهائي الموعد

 

 إلى تقديمال إعادة في رغبوني الذين أو 7102-7102 الدراسي للعامالجذب الجّيد مدارس في التقديم ل نيرغبو اأولياء األمو الذين الزلو

 10 يمكنهم التقديم حتى يوم األربعاء الحقاً  رس التي أُعلن عنهاى المدام الإداراجها في التقديم األصلي أو التقدي لم يتم التيارس المد

  (مايوأيار)

 ديسمبر/ األول کانون  9 - سبتمبرأيلول /  11)تقديم الطلبات   عملية من األولی المرحلة في شارکوا الذيناألمور أولياءإبالغ  تملقد و

المنطقة التعليمية  داخل من الطلبات األولی المرحلة شملتو. مارس/ آذار 71 الخميس المصادف يوم عن وضع طلباتتهم في (7102

 .فقط

 البرنامج شروط ايستوفو الذين الثانية مرحلةلل المؤهلين طالبطلبات ال في النظر سيتم األولى المرحلة في الطلبات جميعإنجاز  بعد
 .األنترنت أو ورقياً(. سواء عبر) الطلب تقديمحسب  بالترتيبو

 تم لو حتىو الثالثة   المرحلة حتى (HISD) المنطقة التعليمة حدود خارج يعيشون الذين الطالبطلب من طلبات  أي في النظر يتم ولن

 الثنية.  المرحلة خالل الطلب تقديم

في المنطقة التعليمية والذين  لينالفعّ  العاملين لأطفا أو د المنطقة التعليميةحدو داخل يعيشون الذين للطالب الطلبات جميع في النظر سيتمو
 .المنطقة.  الحدود خارجيعيشون 

من أو   بهم، الخاصة التحكم لوحات على المنشورة النتائجاألطالع على  األنترنتعلى  لهم حسابات إنشاء تم الذينألولياء األمور  يمكن
 . أولياء األمور الذين قدموا الطلباتا لجميع خالل الرسائل البريدية التي أرسلت 

   Magnet@houstonisd.org اإللكتروني البريد عبر ديهمأي إستفسار لعلى أولياء األمور أرسال  

 .التقديم على مدارس الجذب الجّيد نتائجعن  موجز شرح على  هنا إضغط 

 ؟التقديم على مدارس الجذب الجّيد؟  نتائج تلقي بعدالالحقة  الخطوات هي ما

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/4/MAGNETACCEPTANCE_PROCESS.pdf


 لبرنامج أما بواسطة اإلنترنت أو بشكل شخصي.  تقديم أتفاق الدخول قبول العرض) المقعد(  يتم   : إذا تم قبول طفلك

يدخل مرحلة ما قبل الروضة أو سوإثبات العمر )إذا كان الطالب  دليل مكان اإلقامةموقعاً ووبين والمتفوقين الموه

هو  7102أبريل نيسان / 6الخميس،  سيكون يوم رياض األطفال( إلى المسجل في المدرسة في أقرب وقت ممكن.

المقدمة في  للطلبات بالنسبةو. بعد ذلك  الطفلمقعد من الممكن ضمانيكن  ستكمال هذه الخطوة، أو لم إلاليوم األخير 

 اتفاقالمطلوبة، وتوقيع  الوثائق وتقديم لدى الوالدين ثالثة أيام لقبول المقعد. ، سيکون 7102أبريل نيسان /  6أو بعد 

 المقعد. لضمان المدرسة الى الدخول

 

 ( أو في قائمة اإلنتظا مؤهلا  غير كانإذا لم يتم قبول طفلك ) ر: ال تتردد في اإلستمرار في البحث عن أو قيد المعاملة

طوال فصل  اتالطلبوضع  البقاء في حالة تأهب للتغيرات فيو للموهوبين والمتفوقين وعلى مقعد شاغر برنامج 

بالمقاعد المتاحة والبرامج التي  سنقوم بتحديث موقعناو.  الموهوبين والمتفوقين صفحةالصيف من خالل زيارة 

 لقبول الطلبات  لبرامج الموهوبين والمتفوقين واألماكن المتوفرة  الموعد النهائيإسبوعياً . أن  الزالت تقبل الطلبات

 .7102أغسطس  أب / 00 سيكون

بما في ذلك القائمة الكاملة بالموعيد  (HISDمن المعلومات حول برامج الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية ) لمزيد

وإذا كان لديك أسئلة محددة حول طلبك أوالنتائج، اتصل بمكتب   School Choice websiteالهامة، يرجى زيارة  موقع 

 بمكتب الموهوبين هاتفيا   اإلتصالأو   magnet@houstonisd.orgالبريد اإللكتروني  الموهوبين بواسطة 

 (713) 556-6947  

 . أحصل على األجوبة الكاملة  اإلبالغ عن برامج الموهوبين والمتفوقين فيما يلي إجابات على بعض األسئلة الشائعة أثناء عملية 

  FAQ en Espanol  واألسبانية     FAQ in English  في اللغتين األنجليزية 

 ماذا يحدث لخياراتي األقل مرتبة؟ ،الخيار الثاني أو الثالثحصلت على س.   لقد 

 .سوف لن تعد متاحة للطالب ، امن أعلى مستوى تم قبول الطالب فيهأدنى  المدارس التي يتم تصنيفها ج. 

 إتصلت بي من قائمة اإلنتظار. هل أقبل المدرسة الثانية؟لت  في مدرسة ما، ولكن مدرسة أخرى ب  س: ماذا لو كنت قد ق  

في  قبولالنعم، سيكون لديك ثالثة أيام مدرسية من تاريخ عرض المقعد لتقديم المستندات التالية إلى المدرسة التي ترغب ج: 

 :عرضها

 إثبات اإلقامة الحالية. 

   رياض األطفاليدخل مرحلة ما قبل الروضة أو سإذا كان طفلك  )إثبات العمر (. 

  عليهمنك التوقيع  يتطلب تفاق الدخول التي سوفإ ستكون المدرسة قادرة على تزويدك بنسخة من. 

  المدرسةإكمال عملية التسجيل في. 

 القرار النهائي؟ إتخاذس.  هل يمكنني زيارة المدرسة مرة أخرى قبل 

المدرسة لمعرفة األوقات المناسبة. إذا كان لديك مقعد في هذه ج.  نوصيك باإلتصال بمنسق برنامج الموهوبين والمتفوقين في 

 المدرسة، يرجى أن  تتذكر هناك مهلة نهائية لضمان المقعد.

من  ىاألدن في المدرسة لدي الرغبة ، ولكن أنا  في المرتبة األولى في قائمتي فيها ماذا لو حصلت على مدرسة كنت  س. 

 ؟التي أنا فيها قلاأل األصل في المرتبةالتي في  مدرسةال في نتظارإلعلى قائمة ا أن أكون ؟ هل يمكننيالتي أنا فيها  المرتبة 

 اإلحتفاظ  . ال يمكنكاألدنى في المدرسة ذات المرتبة وفر متمكان  نتظار إذا كانت هناكاإلعلى قائمة أن تكون  نعم، يمكنك ج:

. سيكون األقلالمرتبة  ذاتالمدرسة  في قبولالمن أجل األعلى  مرتبةالختيار إمقعدين في نفس الوقت، وستحتاج إلى رفض ب

 قل مرتبة.األوثائق المطلوبة للمدرسة المرتبة للرد وتقديم األقل  عرض أيام مدرسية من تاريخ ثالثةلديك 

http://www.houstonisd.org/magnetstatus
http://www.houstonisd.org/Page/133703
mailto:magnet@houstonisd.org
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21217/FAQ%202016-2017%20SCHOOL%20YEAR.pdf
http://blogs.houstonisd.org/news/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/School-Choice_FAQ_Spanish.pdf


أن  ( ماذا عليّ  .dashboard( اإللكتروني ولوحة القيادة )HISDموقع المنطقة التعليمية ) فيس.   أنا أواجه مشاكل 

 أفعل؟

 بمكتب الموهوبين على الرقم هاتفياً  أو اتصل magnnet@houstonisd.orgأرسل بريداً إلكترونياً إلى 

 بالتفصيل القضايا التي تواجهها. موضحاً    (  556-6947 (713 

 وال كلمة السر في لوحة التحكم الخاصة بأولياء األمور  الدخول  إسم تسجيل كرتذّ أ ال . س

الجانب األيسر من صفحة تسجيل  أسفل" الموجودة في  Forgot your password "نسيت كلمة المرور؟  ستخدمج . إ

  https://hisdchoice.com/apply/login.php  الدخول الرئيسية 

 

https://hisdchoice.com/apply/login.php

