إستمارات طلبات مدارس الموهوبين والمتفوقين للعام الراسي  8102-8102ستكون متوفرة يوم
الجمعة

سيقام المعرض األول "إختيار المدرسة" يوم السبت في مدرسة ()Sterling HSالثانوية
سيتمكن أولياء األمورالبدأ بتقديم الطلبات لبرنامج الموهوبين والمتفوقين للعام الدراسي  9191-9102يوم الجمعة 92
أيلول/سبتمبر .وسيقام المعرض األول الختيارالمدرسة في المنطقة المنطقة التعليمية من الساعة  2صبا ًحا حتى
الظهر يوم السبت  92أيلول /سبتمبر في مدرسة( )Sterling High Schoolعلى العنوان( 11625 Martindale,
)77048
تقدم المنطقة التعليمية ( ) HISDبرنامجا ً قويا ً للموهوبين والمتفوقين في  099مدرسة لتلبية إحتياجات الطالب
وإهتماماتهم األكاديمية على أفضل وجه .وتشمل برامج الوهوبين والمتفوقين الموجودة في المنطقة التعليمية ما يلي:











اإلستعداد الجامعي والوظيفي
الفنون
مدارس التخصص الدولية
البكالوريا الدولية
مدارس اللغة األصلية
برامج اللغة
مونتيسوري()Montessori
S.T.E.M. & S.T.E.A.M.
برنامج تحضيري للجامعة لجنس واحد
برنامج الج ّذب الجيّد()Vanguard

أيام هامة تذكرها
 29أيلول سبتمبر الى  0كانون األول/ديسمبر  :8102معارض إختيارالمدرسة وزيارات المدارس (أقرأ التفاصيل في
أدناة)

28أيلول/سبتمبر  :8102تتوفر اإلستمارات إإللكترونية على  HISDChoice.comأوالورقية من برنامج
المموهوبين الذي تختاره من مكتب إختيار المدرسة أو عن طريق تحيل اإلستمارة من الموقع اإللكتروني
HoustonISD.org/Magnet
 7كانون األول /ديسمبر  :8102الطلبات االمقدمة للمرحلة األولى من الدراسة (سيتم إدخال طلبات التأهيل عن طريق
القرعة أوعن طريق االختبارات).
ثالث خطوات للتقديم لبرنامج الموهوبين والمتفوقين
الخطوة األولى  :القيام بتقييم إختياراتك
إحضرمعرض إختيارالمدرسة للتعرف على المزيد من البرامج المتوفرة في جميع أنحاء المنطقة التعليمية:
 29أيلول  2 -صبا ًحا  -الظهر في مدرسة

Sterling High School, 11625 Martindale, 77048
 81تشرين األول /اكتوبر  2 -صبا ًحا  -الظهر في مدرسة

Washington High School, 119 E 39th, 77018
 10تشرين الثاني/نوفمبر  2 -صباحا ً إلى الظهر في مدرسة

Westbury High School, 11911 Chimney Rock, 77035
0كانون األول  /ديسمبر  2صبا ًحا  -الظهر في مدرسة

Milby High School, 1601 Broadway, 77012
قم بجولة في أي من مدرسة من مدارس المنطقة التعليمية( )HISDفي أيام الخميس يوم إختيار المدرسة التالية .
الوصول في الساعة التاسعة صبا ًحا للمدارس االبتدائية ومدارس K-8وفي الساعة الواحدة بعد الظهر للمدارس
الثانوية (*)Oct. 4, 11, 18, 25; Nov. 1, 8, 15, 29*; Dec. 6
* ستقدم جميع هذة المدارس عرضا ّ في كل من الساعة التاسعة والواحدة بعد الظهر.
قم بزيارة  HoustonISD.org/Magnetأو إتصل بالهاتف  713-556-6947أذا كان لديك إهتمام ببرنامج
( Vanguardللموهوبين والمتفوقين) وقم بزيارة  HoustonISD.org/Vanguardأواألتصال بقسم التعليم
المتقدم ( )Advanced Academicsعلى رقم الهاتف  713-556-6954لمعرفة المواعيد وإختبارات التأهيل,
الخطوة الثانية :التقديم بواسطة اإلنترنت أو باإلستمارات الورقية
سيكون لديك خمس خيارات بحد أقصى ويجب أن تقوم بترتيبها من  0إلى  5مع ترتيب إختيارك األفضل برقم .0
مالحظة :إذا قدمت على خمس برامج للجذب الجيد( )Vanguardولم يتم تحديد الطالب على أنه من الموهوبين
والمتفوقين فسوف لن يكون الطالب في أي برنامج من برامج( )Vanguardالمختارة.


قدم طلبت عبر اإلنترنت على  HISDChoice.comإذا كنت قد إستخدمت النظام من قبل ويرجى إستخدام
حسابك السابق) أو إملء اإلستمارة الورقية (يمكنك استالم اإلستمارة من المدرسة التس ستختارها أو من
من مكتب  School Choiceأو تحميلها من هنا)




كن بإنتظاررسائل إلكترونية أومكالمة هاتفية بشأن طلبك( .راجع صندوق الرسائل اإللكترونية
الغيرالمرغوب فيها ( )spamفي بريدك اإللكتروني وال تستخدم حساب( )Hotmailآلن هذة الخدمة تقوم
في كثير من األحيان بحجب رسائل( )HISDاإللكترونية.
أرسل طلبك قبل  7كانون األول /ديسمبر من أجل النظر فيه في المرحلة األولى

الخطوة الثالثة  :قم بتأمين مقعدك
سيتم إرسال إشعار بنتائج التقديم في أوائل الربيع عبر البريد اإللكتروني وسيصبح باإلمكان اإلطالع علية في لوحة
المعلومات الرئيسية لنظام االتقديم عبر اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك سيتم إرسال رسالة عن نتيجة الطلب بواسطة
البريد األمريكي إلى أولياء أمور جميع المتقدمين للمرحلة األولى.
إذا حصل الطالب على مقعد فلدية أسبوعين للرد على العرض وإتخاذ الترتيبات الالزمة مع المدرسة لتقديم إثبات
اإلقامة والتوقيع على إتفاق الدخول .وسوف لن يؤثر ذلك على وضعك في أي قوائم إنتظار في المدارس األعلى
مرتبة.

