الموعد النهائي للمرحلة الثانية للتقديم على مدارس الجذب الجيّد يوم  13أيار(مايو)

أولياء األمو الذين الزلوا يرغبون في التقديم لمدارس الجذب الجيّد للعام الدراسي  7102-7102أو الذين يرغبون في إعادة التقديم إلى
المدارس التي لم يتم إداراجها في التقديم األصلي أو التقديم الى المدارس التي أُعلن عنها الحقا ً يمكنهم التقديم حتى يوم األربعاء 10
أيار(مايو)
ولقد تم إبالغ أولياء األمورالذين شارکوا في المرحلة األولی من عملية تقديم الطلبات ( 11أيلول /سبتمبر  9 -کانون األول /ديسمبر
 )7102عن وضع طلباتتهم في يوم الخميس المصادف  71آذار /مارس .وشملت المرحلة األولی الطلبات من داخل المنطقة التعليمية
فقط.
بعد إنجاز جميع الطلبات في المرحلة األولى سيتم النظر في طلبات الطالب المؤهلين للمرحلة الثانية الذين يستوفوا شروط البرنامج
وبالترتيب حسب تقديم الطلب (سواء عبراألنترنت أو ورقياً). .
ولن يتم النظر في أي طلب من طلبات الطالب الذين يعيشون خارج حدود المنطقة التعليمة ( )HISDحتى المرحلة الثالثة وحتى لو تم
تقديم الطلب خالل المرحلة الثنية.
وسيتم النظر في جميع الطلبات للطالب الذين يعيشون داخل حدود المنطقة التعليمية أو أطفال العاملين الف ّعلين في المنطقة التعليمية والذين
يعيشون خارج الحدود المنطقة. .
يمكن ألولياء األمور الذين تم إنشاء حسابات لهم على األنترنت األطالع على النتائج المنشورة على لوحات التحكم الخاصة بهم ،أو من
خالل الرسائل البريدية التي أرسلت لجميع اأولياء األمور الذين قدموا الطلبات .
على أولياء األمور أرسال أي إستفسار لديهم عبر البريد اإللكتروني Magnet@houstonisd.org
إضغط هنا على شرح موجز عن نتائج التقديم على مدارس الجذب الجيّد.
ما هي الخطوات الالحقة بعد تلقي نتائج التقديم على مدارس الجذب الج ّيد؟ ؟



إذا تم قبول طفلك  :يتم قبول العرض( المقعد) أما بواسطة اإلنترنت أو بشكل شخصي .تقديم أتفاق الدخول لبرنامج
الموهوبين والمتفوقين موقعا ً ودليل مكان اإلقامة وإثبات العمر (إذا كان الطالب سيدخل مرحلة ما قبل الروضة أو
رياض األطفال) إلى المسجل في المدرسة في أقرب وقت ممكن .سيكون يوم الخميس 6 ،نيسان /أبريل  7102هو
اليوم األخير إلستكمال هذه الخطوة ،أو لم يكن من الممكن ضمان مقعدالطفل بعد ذلك  .وبالنسبة للطلبات المقدمة في
أو بعد  6نيسان /أبريل  ،7102سيکون لدى الوالدين ثالثة أيام لقبول المقعد .وتقديم الوثائق المطلوبة ،وتوقيع اتفاق
الدخول الى المدرسة لضمان المقعد.



إذا لم يتم قبول طفلك (كان غير مؤهلا أو قيد المعاملة ) أو في قائمة اإلنتظار :ال تتردد في اإلستمرار في البحث عن
برنامج للموهوبين والمتفوقين وعلى مقعد شاغر والبقاء في حالة تأهب للتغيرات في وضع الطلبات طوال فصل
الصيف من خالل زيارة صفحة الموهوبين والمتفوقين  .وسنقوم بتحديث موقعنا بالمقاعد المتاحة والبرامج التي
الزالت تقبل الطلبات إسبوعيا ً  .أن الموعد النهائي لبرامج الموهوبين والمتفوقين واألماكن المتوفرة لقبول الطلبات
سيكون  00أب  /أغسطس .7102

لمزيد من المعلومات حول برامج الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية ( )HISDبما في ذلك القائمة الكاملة بالموعيد
الهامة ،يرجى زيارة موقع  School Choice websiteوإذا كان لديك أسئلة محددة حول طلبك أوالنتائج ،اتصل بمكتب
الموهوبين بواسطة البريد اإللكتروني  magnet@houstonisd.orgأو اإلتصال هاتفيا بمكتب الموهوبين
(713) 556-6947
فيما يلي إجابات على بعض األسئلة الشائعة أثناء عملية اإلبالغ عن برامج الموهوبين والمتفوقين  .أحصل على األجوبة الكاملة
في اللغتين األنجليزية  FAQ in Englishواألسبانية FAQ en Espanol
س .لقد حصلت على الخيار الثاني أو الثالث ،ماذا يحدث لخياراتي األقل مرتبة؟
ج .المدارس التي يتم تصنيفها أدنى من أعلى مستوى تم قبول الطالب فيها ،سوف لن تعد متاحة للطالب.
س :ماذا لو كنت قد قبلت في مدرسة ما ،ولكن مدرسة أخرى إتصلت بي من قائمة اإلنتظار .هل أقبل المدرسة الثانية؟
ج :نعم ،سيكون لديك ثالثة أيام مدرسية من تاريخ عرض المقعد لتقديم المستندات التالية إلى المدرسة التي ترغب القبول في
عرضها:





إثبات اإلقامة الحالية.
إثبات العمر( إذا كان طفلك سيدخل مرحلة ما قبل الروضة أو رياض األطفال(.
ستكون المدرسة قادرة على تزويدك بنسخة من إتفاق الدخول التي سوف يتطلب منك التوقيع عليه.
إكمال عملية التسجيل في المدرسة.

س .هل يمكنني زيارة المدرسة مرة أخرى قبل إتخاذ القرار النهائي؟
ج .نوصيك باإلتصال بمنسق برنامج الموهوبين والمتفوقين في المدرسة لمعرفة األوقات المناسبة .إذا كان لديك مقعد في هذه
المدرسة ،يرجى أن تتذكر هناك مهلة نهائية لضمان المقعد.
س .ماذا لو حصلت على مدرسة كنت فيها في المرتبة األولى في قائمتي  ،ولكن أنا لدي الرغبة في المدرسة األدنى من
المرتبة التي أنا فيها ؟ هل يمكنني أن أكون على قائمة اإلنتظار في المدرسة التي في األصل في المرتبة األقل التي أنا فيها؟
ج :نعم ،يمكنك أن تكون على قائمة اإلنتظار إذا كانت هناك مكان متوفر في المدرسة ذات المرتبة األدنى .ال يمكنك اإلحتفاظ
بمقعدين في نفس الوقت ،وستحتاج إلى رفض إختيار المرتبة األعلى من أجل القبول في المدرسة ذات المرتبة األقل .سيكون
لديك ثالثة أيام مدرسية من تاريخ عرض األقل مرتبة للرد وتقديم الوثائق المطلوبة للمدرسة األقل مرتبة.

علي أن
س .أنا أواجه مشاكل في موقع المنطقة التعليمية ( )HISDاإللكتروني ولوحة القيادة ( ) dashboard.ماذا
ّ
أفعل؟
أرسل بريداً إلكترونيا ً إلى  magnnet@houstonisd.orgأو اتصل هاتفيا ً بمكتب الموهوبين على الرقم
 )713) 556-6947موضحا ً بالتفصيل القضايا التي تواجهها.
س .ال أ ّ
تذكر إسم تسجيل الدخول وال كلمة السر في لوحة التحكم الخاصة بأولياء األمور
ج  .إستخدم "نسيت كلمة المرور؟  " Forgot your passwordالموجودة في أسفل الجانب األيسر من صفحة تسجيل
الدخول الرئيسية https://hisdchoice.com/apply/login.php

