
 NEIGHBORHOOD GIFTED AND)   للموهوبين والمتفوقين (  HISDإستمارة برامج المنطقة التعليمية ) 

TALENTED  الثاني عشر  ( من رياض األطفال الى الصف 

2220-2120للعام الدراسي   

 ( MAGNETال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج ) 
 (HISDللطالب من غيرالذين تم تحديدهم حالياً من الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية) 

( المسجل فيها أو في  HISDالى مدرسة المنطقة التعليميه)  أدناه مع إستمارة الطلب الموقعة المدرجة المطلوبة الفقرات تقديم جميع يجب

  وقت في  المطلوبة  البيانات جميع من نسخا    تقديم يكون ولي األمرالمسؤول عن .  لحضورمستوى الصف الحاليالمنطقة التي تسكن فيها 

 الطلبات.    تقديم

6. الموعد النهائي لطلب إختبار الموهوبين والمتفوقين: 2020تشرين الثاني/نوفمبر  6طلبات الموهوبين والمتفوقين:   لتقديم النهائي الموعد

 2020تشرين الثاني/نوفمبر 

أي إختبار ضروري سيحدد من قبل منسق الموهوبين والمتفوقين في المدرسة  

  مسجالً  في المنطقة  إذا لم يكن  ( 12-1) الصف الحالي للمتقدمين )الصف2020-2019بطاقة الدرجات لنهاية العام الدراسي

 . )2020-2019(للعام الدراسي HISDالتعليمية) 
  مسجالً   المتقدمين إذ لم يكن  رياض األطفال الحالين ) 2020 الدراسي في كانون األول /ديسمبر( الفصل تقريرالدرجات لنهاية

 (. HISDفي المنطقة العليمي ) 
   2022-2021الدراسي  إستمارة توصية المعلم للموهوبين والمتفوقين للعام((إذا لم يكن مسجالً في المنطقة العليميةHISD.)

 إسم الطالب :_______________________________________________________________ 

 الوسط   اإلسم األخير                                    األسم األول                                      األسم    

 (_________ HISDتاريخ الميالد: الشهر____ اليوم ______ السنة _______الصف الحالي ______ رقم الهوية)

 المدرسة الحالية:_____________________________________________________________ 

 ______________ ( للطالب حسب منطقة السكن:_____________________HISDمدرسة المنطقة التعليمية )

 إسم الوالد/ ولي األمر:_________________________________________________________ 

 رقم اإلتصال /ولي أمر الطالب:____________________________________________________ 

 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

(Gifted and Talented ).    .أشرالذي ينطبق وقدم وثائق المنطقة التعليمية 

 (LEP)اللغة اإلنجليزية المحدودة  خطة اإلقامة □ إجادة 504-504( □ القسم FIEالتعليم الخاص ) -□ التقييم الفردي الكامل 

 ( Gifted and Talented NEIGHBORHOODالجذب الجيّد )إستمارة  مع الخاصة الخدمات وثائق تقديم أولياء األمور من يطلب

ِعرق الطالب األثني/ اإلتحادي ) أختر  

 واحد(

 أسبني / التيني 

 ليس أسباني / التيني

 الجدول للدخل المخفض للعام 2021-2020  
 إذا كان راتبك السنوي أو الشھري  أو األسبوعي عند أو أقل من المستویات المدرجة   

ویتناسب مع حجم األسرة في نفس المستوى، یرجى التاشیر:

 اإلسبوعي  الشهري  السنوي  مجموع حجم األسره

□ 1 $23,107 $1,926 $445 

□ 2 $31,284 $2,607 $602 

□ 3 $39,461 $3,970 $759 

□ 4 $47,638 $3,970 $917 

□ 5 $55,815 $4,652 $1,074 

□ 6 $63,992 $5,333 $1,231 

□ 7 $72,169 $6,015 $1,388 

□ 8 $80,346 $6,696 $1,546 
158$ + 682$ + 8,177$ + يضاف الى كل رقم إضافي 

أصل الطالب ) إختار الذي ينطبق(

     هندي أمريكي أو مواطن أالسكا

األصليين 

سكان أومن  /  هاواي مواطن

 الهادئ  جزرالمحيط

  أسيوي

  أبيض

 أسود أو أفريقي أمريكي



 NEIGHBORHOOD GIFTED AND)   للموهوبين والمتفوقين (  HISDإستمارة برامج المنطقة التعليمية ) 

TALENTED  الثاني عشر  ( من رياض األطفال الى الصف 

2220-2120للعام الدراسي   

( MAGNETال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج ) 

وتوثيق اإلختبار، ودرجات تقريرالدرجات ، بطاقة) المطلوبة الوثائق جميع تقديم  أولياء األمور من  يطلب: تذكير

 الموقعة.  اإلستمارة مع( الخاصة ، الخ  الخدمات

 :_______________________________________________أسم الوالد / ولي األمر 

 ______________________________ التاريخ:__________توقيع الوالد / ولي األمر:

 2020(  يونيونُقحت في تموز  )


