
  2021-2020 في إلختيارالمدرسة للعام الدراسي الثانيةالموعد النهائي من المرحلة 

تقديم طلباتهم لغاية   2021-2020للعام الدراسي  التقديم لبرامج إختيارالمدرسة في الزالوا راغبين أولياء األمورالذينبإمكان  

 . 2020شباط/ كانون الثاني  28المصادف يوم الجمهة 

الذين يستوفون ومرحلة الثانية لل طالب المؤهلينال طلبات يفتقديم جميع الطلبات في المرحلة األولى سيتم النظر  تم بعد

 .لبرنامجا المقاعد فيمؤهالت البرنامج بالترتيب الذي تم به تقديم الطلب في حالة توفر

 الثالثة حتى المرحلة ( HISD) المنطقة التعليمية  لطالب الذين يعيشون خارج حدوداطلبات من لن يتم النظر في أي سوف  

 .الثانية حتى لوتم تقديم الطلب خالل المرحلة 

 أو (HISDالمنطقة التعليمية ) لطالب الذين يعيشون داخل حدودمن ا في جميع الطلبات المقدمةفي المرحلة الثانية  سيتم النظر

 .المنطقة التعليميةالذين يعيشون خارج حدود  (HISDالمنطقة التعليمية ) العاملين فيأبناء الموظفين 

تلبية لمدرسة  112)الموهوبين والمتفوقين( في  ( تقدم مجموعة قويه من برامج الجذب الجيّدHISDالمنطقة التعليمية)

 هتماماتهم. أن برامج الجذب الجيد تشمل: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 •

  مدارس اللغة األصلية •

 (Montessoriمونتيسوري) •

• S.T.E.M. & S.T.E.A.M. 

 (Gender College Preparatory-Singleبرنامج تحضيري للجامعة لجنس واحد) •

  (Vanguardبرنامج الجذّب الجيّد) •

 

 ويتم، ختيار البرنامج في مستويات مختلفة إلإلى المدارس  ( برنامج التغيرات )اإلنتقال(HISDالمنطقة التعليمية) كما تقدم

 التعليمية:داخل المنطقة في  وهذة البرامج تشمل مايلي. المدرسةمعالجتها وفقًا لتقديرمدير

 خيار الحدود •

 (CTE) التعليم المهني والتقني •

 اللغة المزدوجة •

 (IBالبكالوريا الدولية ) •

 

 إلختيار البرنامجثالث خطوات 

  

 الخطوة األولى : القيام بتقييم إختياراتك

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

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

  Northside High School, 1101 Quitman, 77009  

 تتوفر جوالت اإلنتقال إلختيارالبرنامج عن طريق اإلتصال بالمدارس بشكل فردي لمعرفة المقاعد المتوفرة. :جولة
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أذا كان لديك إهتمام  713-556-6947ل بالهاتف تصااإلأو  https://www.houstonisd.org/schoolchoiceقم بزيارة  

 مكت الموهوبين والمتفوقين   تصال بإلأوا   HoustonISD.org/GT   للموهوبين والمتفوقين(  وقم بزيارة Vanguardببرنامج )

 .لمعرفة المواعيد وإختبارات التأهيل 6954-556-713على رقم الهاتف 

 الخطوة الثانية: التقديم بواسطة اإلنترنت أو باإلستمارات الورقية 

إلى  1من إختيارعشرة برامج  وبخمس خيارات من برامج الموهوبين كحد أقصى ويجب أن تقوم بترتيبها من  تتمكن العوائل

 .1مع ترتيب إختيارك األفضل برقم  10

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

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

 

كل مسار من دورات  ( فأنHigh School Choice لثانوية)اإختيارالمدرسة  باإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة لتطبيقات برنامجو

(CTE ) ًيعتبر تطبيقًا منفصال. 

 

إذا كنت قد إستخدمت النظام من قبل ويرجى إستخدام حسابك    HISDChoice.comقدم طلبت عبراإلنترنت على •

 ستختارها أو من  من مكتب تي)يمكنك استالم اإلستمارة  من المدرسة ال  إملء اإلستمارة الورقيةالسابق( أو 

School Choice  هناتحميلها من   أو ) 

كن بإنتظاررسائل إلكترونية أومكالمة هاتفية بشأن طلبك. )راجع صندوق الرسائل اإللكترونية الغيرالمرغوب فيها  •

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

 اإللكترونية.  (HISDرسائل)

 .الثانيةمن أجل النظر فيه في المرحلة  شباط / كانون الثاني 28 طلبك قبل  قدم •

 

 الخطوة  الثالثة : قم بتأمين مقعدك

في أوائل الربيع عبرالبريد اإللكتروني وسيصبح باإلمكان اإلطالع علية في لوحة  سيتم إرسال إشعار بنتائج التقديم •

سية لنظام االتقديم عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك سيتم إرسال رسالة عن نتيجة الطلب بواسطة  المعلومات الرئي

 .ثانيةىى والاألول تينالبريد األمريكي إلى جميع أولياء أمور المتقدمين للمرحل

 فلدية أسبوعين للرد على العرض وإتخاذ الترتيبات الالزمة مع المدرسة لتقديم إثبات  إذا  حصل الطالب على مقعد •

اإلقامة والتوقيع على إتفاق الدخول. وسوف لن يؤثر ذلك على وضعك في أي قوائم إنتظار في المدارس األعلى 

 .مرتبة

 

https://www.houstonisd.org/schoolchoice
https://www.houstonisd.org/schoolchoice
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

