برنامج المساعدة لمدارس ماغنت ( )MAGNETبالمنطقة التعليمية  8و 11

طلب االلتحاق لتالميذ المدرسة االبتدائية
الصف الدراسي في سبتمبر /أيلول :2020
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مالحظة :ال تستخدموا هذه االستمارة لطلب القبول في صف الروضة أو صف ما قبل الروضة .يجب على جميع المتقدمين لصف الروضة وصف ما قبل الروضة أن يقدّموا
طلب االلتحاق عن طريق عمليات القبول في صف الروضة وصف ما قبل الروضة لمكتب شؤون قيد التالميذ التابع إلدارة التعليم بمدينة نيويورك (.)NYCDOE

نرجو وضع عالمة على أحد الخيارات
 التلميذ(ة) يسكن في المنطقة التعليمية رقم 8

 التلميذ(ة) يسكن في المنطقة التعليمية رقم 11

 التلميذ(ة) يسكن خارج المنطقة التعليمية رقم  8أو 11

اسم وعنوان المدرسة الحالية (إذا كان ينطبق):

معلومات التلميذ(ة)
.1

االسم األخير:

.2

العنوان:

االسم األول:
رقم الشقة :
(الرمز البريدي):

المدينة:

الوالية:

.3

تاريخ الميالد:

( .4اختياري)

.5

األصل االثني/العرق:
ضع عالمة على كل ما ينطبق:

.6

اسم الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر:

.7

رقم هاتف المنزل:

.8

البريد اإللكتروني:

ذكر

 ال
 نعم
اسباني /التيني؟
 آسيوي
 من الهنود الحمر أو سكان أالسكا األصليين
 من سكان هاواي األصليين أو من سكان جزر أخرى بالمحيط الهادي

 أنثى

 أسود
 أبيض

رقم الهاتف خالل النهار:

الخيارات
يرجى وضع إشارة على ما يصل إلى ثالث خيارات لمدارس ماغنت ( )Magnetحسب ترتيب األفضلية (.)3 ،2 ،1
P.S. 160 The Walt Disney Magnet STEAM School 
)4140 Hutchinson River Pkwy, NY 10475 (District 11) (http://www.thewaltdisneyschool.org
P.S. 178 Magnet School of Multimedia Arts and Design 
)850 Baychester Ave Bronx, NY 10475 (District 11) (www.schools.nyc.gov/schools/X178
P.S. 567 The Linden Tree Magnet School for Global Leaders of Innovation and Discovery 
)1560 Purdy Street Bronx, NY 10462 (District 11) (www.lindentree567.com

معلومات اإلخوة
إذا كان أخ/أخت التلميذ(ة) مسجل حاليا ً في مدرسة ماغنت Magnet/المختارة ،نرجو تعبئة البيانات التالية:
المدرسة(المدارس):
اسم األخ /األخت:

الصف الحالي (الصفوف الحالية):

إذا كان أخ/أخت التلميذ(ة) متقدّما ً لاللتحاق بمدرسة ماغنت Magnet/المختارة ،نرجو إكمال البيانات التالية:
المدرسة(المدارس):
اسم األخ /األخت:

الصف (الصفوف) في  20سبتمبر /أيلول:

هل يفضّل إلحاق اإلخوة في نفس المدرسة؟

 نعم

 ال

التوقيع
التاريخ:

توقيع الوالد(ة)  /ولي(ة) األمر:

نرجو تعبئة طلب االلتحاق وإعادته في موعد أقصاه  13فبراير /شباط  2020إلى إحدى مدارس ماغنت.Magnet/
لمزيد من المعلومات أو للترتيب لجولة ،يرجى مراسلة البريد اإللكتروني  info@magnetschools.nycأو زيارة www.magnetschools.nyc
نرجو وضع عالمة على كل ما ينطبق .كيف سمعت عن )(Magnet؟
 صديق(ة)
 إعالن
 زيارة لقاء مفتوح
 بطاقة بريدية
 مجلة /جريدة
 فيسبوك

 منشور/مراسلة
 غير ذلك

 موقع إلكتروني
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