
ستكون متوفرة يوم  8102-8102تفوقين للعام الراسي مإستمارات طلبات مدارس الموهوبين وال

 الجمعة

 

 
 الثانوية(Sterling HSمدرسة ) يوم السبت فيسيقام المعرض األول "إختيار المدرسة" 

 

 92يوم الجمعة  9191-9102للعام الدراسي  سيتمكن أولياء األمورالبدأ بتقديم الطلبات لبرنامج الموهوبين والمتفوقين

صباًحا حتى  2من الساعة  المنطقة التعليمية  لمنطقةا في وسيقام المعرض األول الختيارالمدرسة .سبتمبرأيلول/

 ,Martindale 11625على العنوان) (Sterling High School)سبتمبر في مدرسةأيلول /  92الظهر يوم السبت 

77048  )   

 

حتياجات الطالب إمدرسة لتلبية  099في برنامجاً قوياً للموهوبين والمتفوقين  ( HISDالمنطقة التعليمية ) تقدم

 :ا يليمالتعليمية  الموجودة في المنطقةالوهوبين والمتفوقين  تشمل برامج وهتماماتهم األكاديمية على أفضل وجه. إو

 

 ستعداد الجامعي والوظيفيإلا  

 الفنون 

    الدوليةمدارس التخصص 

 البكالوريا الدولية 

  اللغة األصليةمدارس 

 برامج اللغة 

 مونتيسوري(Montessori) 

 S.T.E.M. & S.T.E.A.M. 

  جنس واحدلبرنامج تحضيري للجامعة 

 (برنامج الجّذب الجيّدVanguard)  

 

 أيام هامة تذكرها

 

في  صيلاالتف )أقرألمدارس زيارات اوالمدرسة ختيارإ: معارض 8102 يسمبردكانون األول/ 0سبتمبر الى  أيلول 29

   أدناة(

 



ة من برنامج يالورقوأ HISDChoice.com على إإللكترونية إلستمارات: تتوفر ا8102 سبتمبر/أيلول28

عن طريق تحيل اإلستمارة من الموقع اإللكتروني أو  ختيار المدرسة إمكتب  تختاره منالذي  المموهوبين

HoustonISD.org/Magnet 

 

عن طريق  طلبات التأهيل ة األولى من الدراسة )سيتم إدخالللمرحل المقدمة: الطلبات ا8102ديسمبر كانون األول / 7

 (.االختباراتعن طريق أو القرعة

 

 فوقين ثالث خطوات للتقديم لبرنامج الموهوبين والمت

 

 كاتيارتالخطوة األولى : القيام بتقييم إخ

 

 التعليمية: البرامج المتوفرة في جميع أنحاء المنطقة منالمزيد  للتعرف علىالمدرسة رختياإ معرضحضرإ

 

 29  مدرسة  في ظهرال -صباًحا  2 - أيلول 

Sterling High School, 11625 Martindale, 77048 

 

 81 مدرسة في ظهرال -صباًحا  2 - تشرين األول/ اكتوبر 

Washington High School, 119 E 39th, 77018 

 

 10 /إلى الظهر في مدرسة  صباحاً  2 - رنوفمبتشرين الثاني 

Westbury High School, 11911 Chimney Rock, 77035  

 

 0الظهر في مدرسة  -صباًحا  2 كانون األول / ديسمبر 

 Milby High School, 1601 Broadway, 77012 

 

.  التاليةيوم إختيار المدرسة  أيام الخميس( في HISD)المنطقة التعليميةسة من مدارس رقم بجولة في أي من مد

للمدارس  بعد الظهروفي الساعة الواحدة   K-8 لساعة التاسعة صباًحا للمدارس االبتدائية ومدارسفي ا الوصول 

 (*Oct. 4, 11, 18, 25; Nov. 1, 8, 15, 29*; Dec. 6) الثانوية

  .الساعة التاسعة والواحدة بعد الظهر كل من في اّ عرضالمدارس  هذة جميعستقدم  *

أذا كان لديك إهتمام ببرنامج  713-556-6947أو إتصل بالهاتف  HoustonISD.org/Magnetقم بزيارة 

(Vanguard  وقم بزيارة  )للموهوبين والمتفوقينHoustonISD.org/Vanguard األتصال بقسم التعليم أو

 لمعرفة المواعيد وإختبارات التأهيل,  6954-556-713م الهاتف ق( على رAdvanced Academicsالمتقدم )

 اإلستمارات الورقية بالتقديم بواسطة اإلنترنت أو : الخطوة الثانية

 .0برقم ختيارك األفضل إمع ترتيب   5إلى  0ويجب أن تقوم بترتيبها من  خيارات بحد أقصى خمسسيكون لديك 

 

من الموهوبين  على أنه الطالب  حديدولم يتم ت (Vanguardللجذب الجيد) برامج خمسعلى  قدمتمالحظة: إذا 

 .المختارة (Vanguardمن برامج) الب في أي برنامج فسوف لن يكون الطوالمتفوقين 

 

  علىقدم طلبت عبر اإلنترنتHISDChoice.com    ستخدام إيرجى و ستخدمت النظام من قبلإإذا كنت قد

 ن أو م من المدرسة التس ستختارها اإلستمارة )يمكنك استالم  اإلستمارة الورقية ملء إحسابك السابق( أو 

 ( هناتحميلها من   أو   School Choiceن مكتبم

http://hisdchoice.com/site.php
https://www.houstonisd.org/Magnet
https://www.houstonisd.org/Magnet
https://www.houstonisd.org/Vanguard
http://hisdchoice.com/site.php
https://www.houstonisd.org/Page/122068
https://www.houstonisd.org/Page/122068


  صندوق الرسائل اإللكترونية طلبك. )راجع بشأناتفية ه ةمكالمأوإلكترونية رسائل بإنتظاركن 

تقوم  الخدمة  آلن هذة( Hotmail)في بريدك اإللكتروني وال تستخدم حساب( mspa) المرغوب فيهاغيرال

 ة. اإللكتروني (HISD)في كثير من األحيان بحجب رسائل

  النظر فيه في المرحلة األولىمن أجل  ديسمبركانون األول /  7أرسل طلبك قبل 

 

 : قم بتأمين مقعدكالثالثة  الخطوة 

في لوحة ية باإلمكان اإلطالع علالبريد اإللكتروني وسيصبح  في أوائل الربيع عبر نتائج التقديمبسيتم إرسال إشعار 

 طة رسالة عن نتيجة الطلب بواسيتم إرسال سعبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك  التقديمالمعلومات الرئيسية لنظام ا

 .جميع المتقدمين للمرحلة األولى أمور أولياءالبريد األمريكي إلى 

تخاذ الترتيبات الالزمة مع المدرسة لتقديم إثبات إوأسبوعين للرد على العرض  ةفلدي حصل الطالب على مقعد  إذا 

نتظار في المدارس األعلى إك في أي قوائم لن يؤثر ذلك على وضع وسوف الدخول. إتفاقاإلقامة والتوقيع على 

 .مرتبة

 


