إستمارة برامج المنطقة التعليمية ( )HISDللموهوبين والمتفوقين (GIFTED AND NEIGHBORHOOD
 )TALENTEDمن رياض األطفال الى الصف الثاني عشر
للعام الدراسي 2022-2021
ال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج ()MAGNET
للطالب من غيرالذين تم تحديدهم حاليا ً من الموهوبين والمتفوقين في المنطقة التعليمية( )HISD

يجب تقديم جميع الفقرات المطلوبة المدرجة أدناه مع إستمارة الطلب الموقعة الى مدرسة المنطقة التعليميه( )HISDالمسجل فيها أو في
المنطقة التي تسكن فيها لحضورمستوى الصف الحالي .يكون ولي األمرالمسؤول عن تقديم نسخا من جميع البيانات المطلوبة في وقت
تقديم الطلبات.
اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﻣوھوﺑﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن 11 :ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر .2021اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟطﻠب إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوھوﺑﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن:
 11ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر2021
أي إﺧﺗﺑﺎر ﺿروري ﺳﯾﺣدد ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣوھوﺑﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 بطاقة الدرجات لنهاية العام الدراسي  (2020-2019الصف الحالي للمتقدمين (الصف) 12-1إذا لم يكن مسجالً في المنطقة
التعليمية()HISDللعام الدراسي .(2020-2019
 تقريرالدرجات لنهاية الفصل الدراسي في كانون األول /ديسمبر)  ( 2020رياض األطفال الحالين المتقدمين إذ لم يكن مسجالً
في المنطقة العليمي (.)HISD
 إستمارة توصية المعلم للموهوبين والمتفوقين للعام الدراسي (2022-2021إذا لم يكن مسجالً في المنطقة العليمية(.)HISD
إسم الطالب _______________________________________________________________:
اإلسم األخير

األسم الوسط

األسم األول

تاريخ الميالد :الشهر____ اليوم ______ السنة _______الصف الحالي ______ رقم الهوية(_________)HISD
المدرسة الحالية_____________________________________________________________:
مدرسة المنطقة التعليمية ( )HISDللطالب حسب منطقة السكن___________________________________:
إسم الوالد /ولي األمر_________________________________________________________:
رقم اإلتصال /ولي أمر الطالب____________________________________________________:
بأي لغة تود أن يتم إختبار طفلك ؟ □ اإلنجليزية □ األسبانية
إذا كان طفلك يتلقى أي خدمات خاصة من مدرسة المنطقة التعليمية ( )HISDأو أي مرفق تعليمي آخر يرجى إبالغ منسق برنامجك
( . )Gifted and Talentedأشرالذي ينطبق وقدم وثائق المنطقة التعليمية.
□ التقييم الفردي الكامل  -التعليم الخاص ( □ )FIEالقسم  504-504خطة اإلقامة □ إجادة اللغة اإلنجليزية المحدودة )(LEP
يطلب من أولياء األمور تقديم وثائق الخدمات الخاصة مع إستمارة الجذب الجيّد ()Gifted and Talented NEIGHBORHOOD
عِرق الطالب األثني /اإلتحادي ( أختر
واحد)




أسبني  /التيني
ليس أسباني  /التيني

أصل الطالب ( إختار الذي ينطبق)

+



هندي أمريكي أو مواطن أالسكا
األصليين



مواطن هاواي  /أومن سكان
جزرالمحيط الهادئ





أسيوي
أبيض
أسود أو أفريقي أمريكي

إستمارة برامج المنطقة التعليمية ( )HISDللموهوبين والمتفوقين (GIFTED AND NEIGHBORHOOD
 )TALENTEDمن رياض األطفال الى الصف الثاني عشر
للعام الدراسي 2022-2021
ال تستخدم هذة اإلستمارة للتقديم لبرنامج ()MAGNET

تذكير :يطلب من أولياء األمور تقديم جميع الوثائق المطلوبة (بطاقة تقريرالدرجات  ،ودرجات اإلختبار ،وتوثيق
الخدمات الخاصة  ،الخ ) مع اإلستمارة الموقعة.
أسم الوالد  /ولي األمر_______________________________________________:
توقيع الوالد  /ولي األمر ______________________________:التاريخ__________:

نُقحت في تموز (يونيو) 2020

