
أذار / مارس 32متوفرة في  رامج الموهوبين والمتفوقين ستكوننتائج طلبات ب  

معرفة  7102-7102 الدراسي للعام برامج الموهوبين والمتفوقين طلبات قدموا الذينلياء األمورألو سيتسنى ،  األسبوع هذافي 

 ها. ب اإللتحاق ألطفالهم يحق التي البرامج 

 عملية من األولى المرحلة في شاركوا الذينإشعار أولياء األمور سيتم الذي التاريخ هو 7102 مارس أذار/ 72 الخميس،يوم 

لدى  يكون وسوف ،عن وضع طلباتهم التي قدموها ( 7102 ديسمبر كانون األول /  9   - سبتمبرأيلول /  21) الطلبات تقديم

 المنطقة التعليمية  داخل من الطلبات األولى المرحلة وتشمل . للمقاعد عرض أي قبولل  أبريل نيسان / 2 حتىأولياء األمور 

. فقط  

 اإللكترونية لوحاتهم على المنشورة النتائج على اإلطالع من اإلنترنت على حسابات ءبإنشا قاموا الذينأولياء األمور  سيتمكن

 قدموا الذين اآلباء جميع إلى (U.S. mail) بالبريد رسائل إرسال سيتم كما  ، مارسأذار /  72 يوممن   مساء 4 الساعة بحلول

   .طلبا  

  ستغرقت قد  االنترنت على( HISDأولياء األمور للمنطقة التعليمية ) لوحة نظام عبر برامج الموهوبين والمتفوقينإشعارات 

 الجمعة إرسال بريد الكتروني  يوم صباح قبل النتائج  لم يستطيعوا رؤية الذين يجب على اأولياء األمور . لإلرسال ثمان ساعات

Magnet@houstonisd.org  تفسار.  بشأن أي إس 

  طلبات الموهوبين والمتفوقين. نتائج في الموجودةللمفردات موجز شرح على للحصول  هناإضغط  

 ماهي الخطوة القادمة؟ 

اإلشعارعن الطلب؟عندما تستلم  بة مالقيا عليك يجب الذي ما     

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

 أو الروضة قبل ما مرحلة يدخلس الطالب كان إذا) العمر وإثبات اإلقامة مكان دليلموقعا  ووبين والمتفوقين الموه

 هو 7102 أبريلنيسان / 2 الخميس، سيكون يوم .ممكن وقت أقرب في المدرسة في المسجل إلى( األطفال رياض

 في المقدمة للطلبات بالنسبةو. بعد ذلك  الطفلمقعد ضمان الممكن منيكن   لم أو الخطوة، هذه ستكمالإل األخير اليوم

 اتفاق وتوقيع المطلوبة، الوثائق وتقديم لدى الوالدين ثالثة أيام لقبول المقعد.  سيکون ،7102 أبريلنيسان /  2 بعد أو

 .المقعد لضمان المدرسة الى الدخول

 

 عن البحث في ستمرارإلا في تتردد ال: رأو في قائمة اإلنتظا( قيد المعاملة  أو مؤهلا  كان غير) إذا لم يتم قبول طفلك 

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

بالمقاعد المتاحة والبرامج التي  موقعنا بتحديث سنقومو.  الموهوبين والمتفوقين صفحة زيارة خالل من الصيف

 الطلبات لقبول  لبرامج الموهوبين والمتفوقين واألماكن المتوفرة  النهائي الموعدإسبوعيا  . أن  الزالت تقبل الطلبات

 .7102 أغسطس أب / 00 سيكون

الكاملة بالموعيد  القائمة ذلك في بما (HISDبرامج الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية ) حول المعلومات من لمزيد

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

 بمكتب الموهوبين هاتفيا   اإلتصال أو  magnet@houstonisd.orgالبريد اإللكتروني  الموهوبين بواسطة 

 (713) 556-6947  

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

  FAQ en Espanol  واألسبانية     FAQ in English  في اللغتين األنجليزية 

 مرتبة؟ األقل لخياراتي يحدث ماذا ،الثالث أو الثاني الخيارحصلت على س.   لقد 

http://www.houstonisd.org/magnetstatus
mailto:Magnet@houstonisd.org
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/4/MAGNETACCEPTANCE_PROCESS.pdf
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


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

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

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

 :عرضها

 الحالية اإلقامة إثبات. 

   األطفال رياض أو الروضة قبل ما مرحلة يدخلس طفلك كان إذا )العمر إثبات (. 

  عليه التوقيع منك يتطلب سوف التي الدخول تفاقإ من بنسخة تزويدك على قادرة المدرسة ستكون. 

 المدرسة في التسجيل عملية إكمال. 

 القرار النهائي؟ إتخاذ قبل أخرىمرة  مدرسةال زيارة يمكنني هلس.  

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

 .المقعد نهائية لضمان مهلة تتذكر هناك  يرجى أن المدرسة،

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

 ؟التي أنا فيها قلاأل المرتبة في األصلالتي في  مدرسةال في نتظارإلا قائمة على أن أكون يمكنني هل ؟التي أنا فيها   المرتبة

 اإلحتفاظ  يمكنك ال. األدنى  المرتبة ذات المدرسة فيوفر متمكان  هناك كانت إذا نتظاراإل قائمة علىأن تكون  يمكنك نعم، :ج

 سيكون. األقل المرتبة ذات المدرسة في قبولال أجل مناألعلى  مرتبةال ختيارإ رفض إلى وستحتاج الوقت، نفس في مقعدينب

 .مرتبة قلاأل للمدرسة المطلوبة وثائقال وتقديم للرد مرتبةاألقل  عرض تاريخ من مدرسية أيام ثالثة لديك

 أن علي   ماذا ( .dashboard) القيادة لوحة( اإللكتروني وHISDالمنطقة التعليمية ) موقع في مشاكل أواجه أناس.   

 أفعل؟

 الرقم على الموهوبين بمكتب هاتفيا   اتصل أو magnnet@houstonisd.org إلى إلكترونيا   بريدا   أرسل

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

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

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

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

 

 

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

