
 
من رياض ( الطليعة VANGUARD NEIGHBORHOOD) ( للجذب الجيّدHISDإستمارة برامج المنطقة التعليمية )

 األطفال الى الصف الثاني عشر

8102-8102للعام الدراسي   

 (MAGNETال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج )
 

 (HISDحالياً من الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية)  للطالب من غيرالذين تم تحديدهم

ولي يكون  . منطقتك مدرسة إلى إعادتها يجب بالتواقيع والتي  مصحوبة أدناه المدرجة المطلوبة الفقرات جميع تكون أن يجب

 قبل نم الضرورينوع من اإلختبار أي تحديد سيتم. الطلبات تقديم وقت في المطلوبة البيانات جميع من نسخا   تقديم عن األمرالمسؤول

 (.الطليعة Vanguardبرنامج) منسق

 11-1بطاقة )تقرير( درجات ) الصفوف ثأحد 

     .للمتقدمين(
  كانون   الدراسي الفصل الدرجات لنهايةتقرير

 رياض األطفال المتقدمين ) 1112 يناير( الثاني )

 .(الصف

 متوفرا ، نتائج إختبار  كان إذاIowa/Logramos 
nationally-normed Achievement Test 

 .(الحالي الصف مستوى)
 متوفرا  ، نتائج  كان إذاCogAT 7 Ability Test 

Scores (الحالي الصف مستوى)

 :_______________________________________________________________إسم الطالب 

 األسم األول                                      األسم الوسط                                    اإلسم األخير              

 (_________HISD_ رقم الهوية)تاريخ الميالد: الشهر____ اليوم ______ السنة _______الصف الحالي _____

 المدرسة الحالية:_____________________________________________________________

 ( للطالب حسب منطقة السكن:___________________________________HISDمدرسة المنطقة التعليمية )

 ___________________إسم الوالد/ ولي األمر:______________________________________

 /ولي أمر الطالب:____________________________________________________رقم اإلتصال 

 األسبانية  □  اإلنجليزية   □   بأي لغة تود أن يتم إختبار طفلك  ؟

منسق برنامجك  إبالغ يرجى تعليمي آخر مرفق أي ( أوHISDمدرسة المنطقة التعليمية ) من خاصة خدمات أي يتلقى طفلك كان إذا

(Vanguard الطليعة  ). الذي ينطبق وقدم وثائق المنطقة التعليمية.  أشر 

 (LEP)إجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة □ خطة اإلقامة  405-405القسم □  (FIEلتعليم الخاص )ا -التقييم الفردي الكامل □ 

 الطليعة( VANGUARD NEIGHBORHOODالجذب الجّيد )إستمارة  مع الخاصة الخدمات وثائق تقديم أولياء األمور من يطلب

 ألثني/ اإلتحادي ) أختر واحد(الطالب ا ِعرق

 أسبني / التيني 

  ليس أسباني / التيني  

  7102-7102الجدول للدخل المخفض للعام 

 المستويات من أقل أو عند األسبوعي أو الشهري أو السنوي الراتب كان إذا

 المدرجة

 التاشير: يرجى نفس المستوى، في األسرة حجم مع ويتناسب 

 

 اإلسبوعي الشهري السنوي حجم اإلسرة

 2 $30,004 $2,504 $578 

 3 $37,777 $3,149 $727 

 4 $45,510 $3,793 $876 

 5 $53,243 $4,437 $1,024 

 6 $60,976 $5,082 $1,173 

 7 $68,709 $5,726 $1,322 

 8 $76,442 $6,371 $1,471 

فرد إضافي من أفراد األسرة أضف لك  

 +$7,733 +$645 +$149 
 

 أصل الطالب ) إختار الذي ينطبق(

    هندي أمريكي أو مواطن أالسكا األصليين 

 الهادئ جزرالمحيط سكان أومن /  هاواي مواطن 

 أسيوي 

 أبيض 

 أسود أو أفريقي أمريكي 

 



 
من رياض ( الطليعة VANGUARD NEIGHBORHOOD) ( للجذب الجيّدHISDإستمارة برامج المنطقة التعليمية )

 األطفال الى الصف الثاني عشر

8102-8102للعام الدراسي   

 (MAGNETال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج )
 

 توثيقو ختبار،إلا ودرجات ،)تقرير( الدرجات  بطاقة) المطلوبة الوثائق جميع تقديم أولياء األمور من يطلب: تذكير

 .الموقعة اإلستمارة مع( ، الخ  الخاصة الخدمات

 ألمر:_______________________________________________ا الوالد / وليأسم  

 توقيع الوالد / ولي األمر:______________________________ التاريخ:__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1112آب )أغسطس(  ُنقحت في


