
 يقترب 2021-2020عام الدراسي للالمدرسة إلختيارلمرحلة األولى االموعد النهائي من 

م يدالتق 2021-2020للعام الدراسي  لمنطقة التعليميةافي أحد برامج  أطفالهم تسجيل الذين يرغبون فيلياء األمورأويجب على ا

 من اإلختيار في الجولة األولى من ليكون  (ديسمبر السادس من كانون الثاني) بحلول يوم الجمعة 

الزالت قيها المدارس التي  فيالسادس من كانون الثاني) ديسمبر(  فيد النهائي عبعد المو ةيتم تقديم في أي طلبسيتم النظرو

 . فقط مقاعد متوفرة

لحضور جولة  دعوهم نلعام المقبل ل جيل أطفالهم فيهاتسمتأكدين من المدرسة التي يرغبون الذين ال يزالون غير أولياء األمور

 .(ديسمبركانونن األول ) 5مدرسية نهائية يوم الخميس 

 .K-8) )إلبتدائية و للمدارس ا - التاسعة صباحا   ةالوصول الساع

 .للمدارس الثانوية -الوصول الساعة الواحدة بعد الظهر

تلبية مدرسة  112هوبين والمتفوقين( في ود)المالجذب الجي   من برامجقويه ( تقدم مجموعة HISDتعليمية)المنطقة ال

 :أن برامج الجذب الجيد تشمل هتماماتهم.إحتياجات األكاديمية للطالب وإلا

 (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. 

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

  (Vanguardبرنامج الجذ ب الجي د) •

 

  د(ي  )الجذب الجثالث خطوات للتقديم لبرنامج الموهوبين والمتفوقين

 الخطوة األولى : القيام بتقييم إختياراتك

 

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

 الظهر في  مدرسة - ا  صباح 9 - فبراير /شباط 15 •

  Northside High School, 1101 Quitman, 77009  

ا للمدارس االبتدائية ومدارسفي ا . الوصول يوم إختيار المدرسة  أيام الخميسفي قم بجولة  وفي  K-8 لساعة التاسعة صباح 

 .كانون األول)ديسمبر( *5يوم   للمدارس الثانوية بعد الظهرالساعة الواحدة 

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

 .المقاعد المتوفرةردي لمعرفة فإلتصال بالمدارس بشكل ختيار البرنامج عن طريق اإل اإلنتقالتتوفر جوالت 

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

األتصال بقسم التعليم المتقدم أو  gHoustonISD.or  للموهوبين والمتفوقين(  وقم بزيارة Vanguardببرنامج )

(Advanced Academicsعلى رقم ا ) لمعرفة المواعيد وإختبارات التأهيل 6954-556-713لهاتف. 
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 اإلستمارات الورقية بالخطوة الثانية: التقديم بواسطة اإلنترنت أو 

  5إلى  1ويجب أن تقوم بترتيبها من  حد أقصىك من برامج الموهوبين خيارات خمسمن إختيارعشرة برامج  وب تتمكن العوائل

 .1مع ترتيب إختيارك األفضل برقم 

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

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

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

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

School Choice  هنامن تحميلها   أو ) 

المرغوب فيها الغيرطلبك. )راجع صندوق الرسائل اإللكترونية  رسائل إلكترونية أومكالمة هاتفية بشأنبإنتظاركن  •

(spam )(في بريدك اإللكتروني وال تستخدم حسابHotmail آلن هذة الخدمة تقوم في كثير من ) األحيان بحجب

 اإللكترونية.  (HISDرسائل)

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

 

 : قم بتأمين مقعدكالثالثة  الخطوة 

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

 رسالة عن نتيجة الطلب بواسطة يتم إرسال سعبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك  التقديمالمعلومات الرئيسية لنظام ا

 .المتقدمين للمرحلة األولى أمور ولياءجميع أ البريد األمريكي إلى

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

نتظار في المدارس األعلى إلن يؤثر ذلك على وضعك في أي قوائم  وسوف الدخول. إتفاقاإلقامة والتوقيع على 

 .مرتبة
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