استمارة الجول الثانية الختيار المدرسة
(2018-2017 :)SchoolChoice Round 2
 20مارس  2017إلى  31أغسطس 2017
رقم هوية طالب :DPS

 .1معلومات الطالب
اسم الطالب
االسم األوسط

االسم األول
االسم األخير
عنوان سكن الطالب الرئيسي (هذا العنوان يؤثر على تحديد مقعد الطالب):

رقم الشقة

الشارع

 ال يوجد اسم أوسط

المدينة

الرمز البريدي

الوالية

العمر الحالي:

تاريخ الميالد( :سنة/يوم/شهر)

/

 ذكر
 أنثى

/

معلومات المدرسة
الصف الحالي____________ :

أين يلتحق الطالب حاليًا؟ اسم المدرسة التابعة لمدارس دنفر العامة_______________________________________________ :

لغة التدريس
 طفلي يتحدث اللغة اإلنجليزية فقط
 طفلي يتحدث اإلسبانية وأود أن يتم تدريسه باللغة اإلسبانية أثناء التعلم كيف يقرأ ويكتب ويتحدث ويستمع باللغة اإلنجليزية (اكتساب اللغة اإلنجليزية باللغة اإلسبانية")"ELA-S
 ط فلي يتحدث لغة أخرى غير اإلنجليزية وأود أن يتم تدريسه باللغة اإلنجليزية أثناء تعلمه كيف يقرأ ويكتب ويتحدث ويستمع باللغة اإلنجليزية (اكتساب اللغة اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية "(“ELA-E
التعليم الخاص

 كال
هل لدى هذا الطالب خطة تعليم فردية )(IEP؟  نعم
الطالب الذي لديه خطة  504أو خطة  IEPيسمح له االلتحاق بالمدارس التي تستطيع تقديم البرامج و/أو الخدمات و/أو الترتيبات الموضحة في خطة الطالب.

 .2المرحلة الصفية في السنة الدراسية
 الثاني

 األول

 .3تفضيالت

 الرابع

 الثالث

 2018-2017يرجى اختيار المرحلة الصفية التي تقم عليها.
 الخامس

 السادس

 السابع

 الثامن

 العاشر

 التاسع

 الحادي عشر

 الثاني عشر

المدرسة يرجى إدراج المدرسة التي تود أن يلتحق فيها طفلك.

اسم المدرسة:

 .4معلومات االتصال بولي األمر
اسم ولي األمر األول
في الحالت الطارئة ،اتصل بالشخص أعاله  ا
أوال  ثانياا

ولي األمر القانوني؟

عالقته بالطالب

 نعم
 كال

رقم هاتف االتصال الرئيسي:

 المنزل  الجوال  العمل

هاتف االتصال البديل:
عنوان منزل ولي األمر ،إذا كان مختل ًفا عن عنوان منزل الطالب

 المنزل  الجوال  العمل

الشارع

 .5اتفاقية ولي األمر

البريد اإللكتروني

رقم الشقة

المدينة

الرمز البريدي

الوالية

إن توقيع ولي األمر القانوني مطلوب من أجل قبول استمارة اختيار المدرسة (.)SchoolChoice

أفهم أنه من خالل توقيعي على استمارة اختيار المدرسة  -الجولة الثانية ،أوافق على اتباع عملية اختيار المدرسة؛ أؤكد أن كل المعلومات التي تم تقديمها في هذه االستمارة تكون دقيقة حسب علمي؛ أفهم أن طلبات
المدرسة للجولة الثانية سيتم الموافقة عليها استنا ادا على توفر المقاعد؛ أفهم أن مدارس  DPSلديها الحق للتحقق من المعلومات التي تم تسليمها ،والمدرسة المحددة لطفلي سوف لم تكون مضمونة إذا لم يكون باستطاعة
مدارس  DPSالتحقق من أن المعلومات دقيقة .باإلضافة لذلك ،أفهم إنه إذا لم يكن طفلي مؤهالا ألحد البرامج ،فلن يتم تسجيله ف ي ذلك البرنامج ،حتى إذا قمت بإدراج تلك المدرسة/البرنامج في هذه االستمارة؛ أفهم بأنه
قد ال يتم توفير خدمة المواصالت للمدرسة التي تم تسجيل الطفل بها خالل برنامج اختيار المدرسة ) (SchoolChoice؛ وأفهم أنه إذا تمت الموافقة على هذه االستمارة فأن "مقعد" طفلي المحجوز في مدرسته الحالية
أو المدرسة الواقعة في الحي السكني سيتم التنازل عنه ،بما في ذلك المقعد الذي حصلوا عليه خالل الجولة األولى.
اسم ولي األمر (الكتابة بأحرف واضحة)_________________________________________________ :
توقيع ولي األمر_________________________________________________________ :

WAITLIST
ELA-S

ELA-E

)Retained (repeating grade

Student has IEP

التاريخ_____________ :

( ACCEPTلالستخدام المدرسي فقط):

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply):

_______________Print Name: ________________________________________________________School #
Address verified in IC

Copy given to parent/guardian

مكتب خدمات االختيار والتسجيل
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