
ستكون متوفرة يوم  2021-2020راسي دمتفوقين للعام الإستمارات طلبات مدارس الموهوبين وال

 أيلول/سبتمبر 27

 
 

 (Sterling HSمدرسة ) في أيلول/سبتمبر 28معارض في من بين خمسة  ختيارالمدرسةإل سيقام المعرض األول

 الثانوية

 27يوم الجمعة   2021-2020للعام الدراسيإختيار المدرسة  امجسيتمكن أولياء األمورالبدأ بتقديم الطلبات لبر

صباًحا حتى  9من الساعة  المنطقة التعليمية  لمنطقةا في وسيقام المعرض األول الختيارالمدرسة .سبتمبرأيلول/

 11625على العنوان) (Sterling High School)سبتمبر في مدرسةأيلول /  28الظهر يوم السبت 

Martindale, 77048)     

 

حتياجات الطالب إمدرسة لتلبية  112في برنامجاً قوياً للموهوبين والمتفوقين  ( HISDالمنطقة التعليمية ) تقدم

 :ما يليالتعليمية  الموجودة في المنطقةوهوبين والمتفوقين مال تشمل برامج وهتماماتهم األكاديمية على أفضل وجه. إو

 

 (Readiness Career & College) اإلستعداد الجامعي والوظيفي •

 (Early College High Schoolsمدارس الثانوية للكلية المبكرة) •

 الفنون •

 (Futures Academyأكاديمية المستقبل ) •

 مدارس التخصص الدولية   •

 البكالوريا الدولية •

 اللغة األصليةمدارس  •

 (Montessori)مونتيسوري •

• S.T.E.M. & S.T.E.A.M. 

 (Single-Gender College Preparatory)جنس واحدبرنامج تحضيري للجامعة ل •

  (Vanguardبرنامج الجذّب الجيّد) •

 

   مهمة أيام 

أوالورقية من برنامج  HISDChoice.com : تتوفر اإلستمارات إإللكترونية على2019أيلول/سبتمبر 27

  هناإضغط يل اإلستمارة من الموقع اإللكتروني معن طريق تحمكتب إختيار المدرسة  أو  تختاره منالموهوبين الذي 

 

الوصول الساعة التاسعة للمدارس اإلبتدائية و  .( في أيام الخميسHISDجوالت مدارس المنطقة التعليمية)

من شهر تشرين األول/  31و 24 و  10و3وفي الساعة الواحدة بعد الظهر للمدارس الثانوية. في   K-8)مدارس)

 ديسمبر.* األول/كانون  5في ومن شهر تشرين الثاني /نوفمبر.  21*و14و 7أوكتوبر. في 

 

 تتوفر جوالت للتحويل وإختيارالمدارس عن طريق اإلتصال بالمدارس بشكل فردي لمعرفة الشواغر. 

 

 في الساعة التاسعة صباحاً والواحدة بعد الظهر. ستوفر جميع المدارس جوالات في هذين التاريخين *

  

عن  ة األولى )سيتم إدخال طلبات التأهيلللمرحل المقدمةلطلبات ااسيتم النظر في : 2019ديسمبر كانون األول / 6

 (.االختباراتعن طريق أوطريق القرعة 

 

 ثالث خطوات للتقديم لبرنامج الموهوبين والمتفوقين 

 

 الخطوة األولى : القيام بتقييم إختياراتك

http://www.houstonisd.org/Page/121505
http://www.houstonisd.org/Page/121505
http://hisdchoice.com/site.php
http://hisdchoice.com/site.php
http://www.houstonisd.org/Page/122068
http://www.houstonisd.org/Page/122068


 

 إحضرمعرض إختيارالمدرسة للتعرف على المزيد من البرامج المتوفرة في جميع أنحاء المنطقة التعليمية:
 

 الظهر في  مدرسة -صباًحا  9 - سبتمبر /أيلول 28 •

Sterling High School, 11625 Martindale, 77048 

 الظهر في مدرسة -صباًحا  9 -تشرين األول/ اكتوبر  12 •

Washington High School, 119 E 39th, 77018 

 صباحاً إلى الظهر في مدرسة  9 - تشرين الثاني/نوفمبر 2 •

Sharpstown High School, 7504 Bissonnet, 77074 

 صباحاً إلى الظهر في مدرسة  9 - تشرين الثاني/نوفمبر 16 •

Milby High School,  1601 Broadway St, 77012 

 الظهر في مدرسة  -صباًحا  9 شباط /فبراير 15 •

Northside High School, 1101 Quitman, 77009 
 

لساعة في ا . الوصول يوم إختيار المدرسة  أيام الخميسفي  الموهوبينسة من مدارس قم بجولة في أي من مدر

  للمدارس الثانوية بعد الظهروفي الساعة الواحدة   K-8 التاسعة صباًحا للمدارس االبتدائية ومدارس

 5نوفمبر. في /من شهر تشرين الثاني  21و*14و 7من شهر تشرين األول/ أوكتوبر. في  31و24و10و3. في  

 كانون األول/ ديسمبر.*

  .الساعة التاسعة والواحدة بعد الظهر كل من في جولة* ستقدم جميع هذة المدارس 

أذا  713-556-6947أو إتصل بالهاتف  or https://www.houstonisd.org/schoolchoice قم بزيارة 

األتصال أو  gHoustonISD.or  للموهوبين والمتفوقين(  وقم بزيارة Vanguardكان لديك إهتمام ببرنامج )

لمعرفة المواعيد  6954-556-713لهاتف ( على رقم اAdvanced Academicsبقسم التعليم المتقدم )

 وإختبارات التأهيل, 

 اإلستمارات الورقية بالخطوة الثانية: التقديم بواسطة اإلنترنت أو 

ويجب أن تقوم بترتيبها من  حد أقصىك من برامج الموهوبين خيارات خمسمن إختيارعشرة برامج  وب تتمكن العوائل

 .1مع ترتيب إختيارك األفضل برقم   5إلى  1

ولم يتم تحديد الطالب على أنه  من الموهوبين  (Vanguardللجذب الجيد) مالحظة: إذا قدمت على خمس برامج

 .المختارة (Vanguardوالمتفوقين فسوف لن يكون الطالب في أي برنامج  من برامج)

 

إذا كنت قد إستخدمت النظام من قبل ويرجى    HISDChoice.comاإلنترنت علىقدم طلبت عبر  •

إستخدام حسابك السابق( أو إملء اإلستمارة الورقية  )يمكنك استالم اإلستمارة  من المدرسة التس ستختارها 

 ( هنامن تحميلها   أو   School Choiceأو من  من مكتب

طلبك. )راجع صندوق الرسائل اإللكترونية  رسائل إلكترونية أومكالمة هاتفية بشأنبإنتظاركن  •

( آلن هذة الخدمة تقوم Hotmailفي بريدك اإللكتروني وال تستخدم حساب)( spamالمرغوب فيها )الغير

 اإللكترونية.  (HISDاألحيان بحجب رسائل)في كثير من 

 .كانون األول /ديسمبر من أجل النظر فيه في المرحلة األولى 6أرسل طلبك قبل  •

 

 : قم بتأمين مقعدكالثالثة  الخطوة 

البريد اإللكتروني وسيصبح باإلمكان اإلطالع علية في أوائل الربيع عبر بنتائج التقديمسيتم إرسال إشعار  •

رسالة عن نتيجة يتم إرسال سعبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك  التقديمالمعلومات الرئيسية لنظام افي لوحة 

 .المتقدمين للمرحلة األولى أمور ولياءجميع أ البريد األمريكي إلى الطلب بواسطة 

https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
http://houstonisd.org/GT
http://houstonisd.org/GT
http://hisdchoice.com/site.php
http://hisdchoice.com/site.php
https://www.houstonisd.org/Page/122068
https://www.houstonisd.org/Page/122068


تخاذ الترتيبات الالزمة مع المدرسة لتقديم إسبوعين للرد على العرض وأ ةفلدي  حصل الطالب على مقعد إذا  •

نتظار في إلن يؤثر ذلك على وضعك في أي قوائم  وسوف الدخول. إتفاقإثبات اإلقامة والتوقيع على 

 .المدارس األعلى مرتبة

 


