برنامج مساعدة المدارس ماغنت ( )MAGNETبالمناطق التعليمية من 30-25

طلب التسجيل الخاص بتالميذ المدرسة االعدادية
الصف في شهر أيلول /سبتمبر :2019
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7 

ملحوظة :ال تستخدموا هذه االستمارة لطلب القبول في الصف  .6يجب على مقدمي طلب االلتحاق بالصف  6في سبتمبر /أيلول  2019في مدارس ( )Magnetأن يقدموا طلبهم
عن طريق العملية المركزية الختيار المدارس المتوسطة في مكتب شؤون قيد التالميذ بإدارة التعليم.

يرجى اختيار واحد:

 التلميذ(ة) يسكن في المنطقة التعليمية رقم 25
أو 30

 التلميذ(ة) يسكن خارج المنطقة التعليمية رقم 25

 التلميذ(ة) يسكن بالمنطقة التعليمية رقم 30

اسم وعنوان المدرسة الحالية ( إذا كان ينطبق)_____________________________________________________________:

معلومات التلميذ(ة)
 .1االسم األخير__________________________________ _ :

االسم األول_________________________________________ :

 .2العنوان__________________________________________________________________ _ :

رقم الشقة____________ :

المدينة _______________________________________ :الوالية ____________________ :الرمز البريدي_______________ :
  .4ذكر  أنثى (اختياري)

 .3تاريخ الميالد_________________________________ :

 .5األصل االثني/العرق :اسباني /التيني؟  نعم  ال
ضع عالمة على كل ما ينطبق  :من الهنود الحمر أو سكان أالسكا األصليين  آسيوي  أسود
 من سكان هاواي األصليين أو من سكان جزر أخرى بالمحيط الهادي

 أبيض

 . 6اسم الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر_____________________________________________________________________________ :
 .7رقم هاتف المنزل___________________________________ :
 .8البريد

الخيارات:
_______

رقم الهاتف خالل النهار_________________________________ :

اإللكتروني___________________________________________________________________________________________________________ :

يرجى وضع إشارة على ما يصل إلى خيارين اثنين من برنامج ( )Magnetحسب ترتيب األفضلية (.)2 ،1

I.S. 145 The Joseph Pulitzer Magnet School of Innovation and Applied Learning
(المنطقة التعليمية www.145innovators.com )30
33-34 80th Street, Jackson Heights, NY 11372

_______ P.S./M.S. 200 The Magnet School of Global Studies and Leadership
www.globalstudiesandleadership.org
( 70-10 164th Street, Flushing, NY 11365المنطقة التعليمية )25

معلومات اإلخوة

إذا كان التلميذ(ة) لديه أخ/أخت مسجل حاليا في مدرسة ( )Magnetالمختارة ،نرجو تعبئة البيانات التالية:
اسم الشقيق (األشقاء) _________________________ :المدرسة (المدارس) _____________________ :الصف الحالي________ :
إذا كان التلميذ(ة) لديه أشقاء متقدِّمين حاليا لاللتحاق بمدرسة ماغنت ( )Magnetالمختارة ،نرجو إكمال البيانات التالية:
اسم األخ/األخت (أو اإلخوة)_______________________:المدرسة (أو المدارس)_____________:الصف (أو الصفوف) في  19سبتمبر/أيلول_____:
هل اإللحاق بنفس المدرسة مطلوب لإلخوة؟

نعم

 ال

التوقيع
توقيع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر ___________________________________________ التاريخ____________________________ :
نرجو تعبئة طلب االلتحاق وإعادته في موعد أقصاه  14يناير /كانون الثاني إلى إحدى مدارس (.)Magnet

للحصول على مزيد من المعلومات أو للترتيب لجولة ،يرجى االتصال بالرقم  718-759-4977أو إرسال رسالة إلى البريد االلكتروني
.info@magnetschools.nyc
* يرجى مالحظة ما يلي :لن يتم توفير خدمات نقل التالميذ بواسطة برنامج (.)Magnet
للحصول على المعلومات المتعلقة بالمواصالت الرجاء زيارة www.schools.nyc.gov/transportation
)T&I-28512 (Arabic

