مدارس منطقة سان فرانسيسكو الموحدة

طلب تسجيل الصف الـ  9لثانوية لويل2019-2020








متى تكون الطلبات مستحقة و متى سيتم إخطاري إذا تم قبول طفليفي لويل؟
•يجب تقديم طلبات الصف التاسع لـ لويل جنبا إلى جنب مع طلب االلتحاق بمنطقة المدارس بحلول يوم الجمعة  14ديسمبر 2018
•سيتم إخطار المتقدمين بعد  15مارس  2019من تعيين الطالب بالمدرسة
•يتعين علی أولياء األمور  /األوصياء القانونيين الرد علی التعيين بحلول  5أبريل  2019من خالل اتباع تعليمات قبول لويل المحددة
المفصلة في خطاب الموافقة.
ما هي الوثائق المطلوبة عندما يتم تقديم طلب لويل ؟
•يجب على جميع المتقدمين  -الوالد  /الوصي القانوني تقديم بطاقة شخصية
•يجب على طلبة الصف الثامن الحاليين من مدارس منطقة سان فرانسيسكو المدرسية الموحدة (باستثناء طالب المدرسة المستقلة في منطقة
سان فرانسيسكو المدرسية الموحدة) تقديم طلب لويل هذا و’ طلب االلتحاق بالمدرسة العامة في منطقة المدارس مدرج مع لويل ضمن طلبات
المدرسة .إذا كان عنوان الطالب قد تغير مؤخرا أو لم يكن صحيحا في سجالت المنطقة ألي سبب من األسباب ،يجب أن يرافق الطلبان التحقق
الحالي من العنوان .يرجی الرجوع إلی تعليمات طلب االلتحاق للمستندات المقبولة .يجب تدبيس تطبيق لويل أعلى تطبيق التسجيل
•يجب علی الطالب غير الملتحقين حاليا في مدرسة من مدارس منطقة المدارس أو الملتحقين بمدرسة مستقلة بمقاطعة منطقة المدارس تقديم
طلب لويل هذا وتسجيل طلب االلتحاق بالمدرسة العامة مع لويل كأحد طلبات المدرسة .يجب أن ترفق الطلبات بوثيقة واحدة تثبت تاريخ ميالد
الطالب ووثيقتين للتحقق من عنوان الوالد  /الوصي القانوني .يرجی الرجوع إلی تعليمات طلب االلتحاق للمستندات المقبولة .يجب تدبيس تطبيق
لويل أعلى استمارة التسجيل
 جميع المتقدمين  -أي وثائق التي ترغب في إرفاقها إلى الطلب المتعلق باألنشطة الالمنهجية ،والظروف المخففة ،أو قدرة برهنت على التغلب
على الصعوبة .يرجى إحضار نسخ من هذه الوثائق لتسريع عملية التقديم

 كي يتضمن عملية طلب لويل في عملية طلب المدارس الثانوية االخرى التابعة لمدارس المنطقة؟







•باإلضافة إ لى لويل ،يمكن لكل طالب التقدم بطلب للحصول على أي عدد من المدارس الثانوية األخرى التابعة لمدارس المقاطعة في طلب
االلتحاق العام بمنطقة المدارس .يجب أن تدرج جميع المدارس المطلوبة بما في ذلك لويل في طلبك لترتيب االفضلية( .لويل ليس مطلوبا
أن يكون خيارك األول)
سيتم النظر في المتقدمين الذين يشيرون لويل كخيار أول للتعيين إلى مدارس أخرى إال إذا كانوا غير مؤهلين لـ لويل .ويتم تحديد ذلك قبل
تشغيل التنسيب.
المتقدمين الذين يدرجون واحدة أو أكثر من المدارس الثانوية األخرى كتفضيالت أعلى من لويل والذين يستوفون معايير قبول لويل سوف
يتلقون مهمة لويل فقط إذا كان ال يمكن تعيينها إلى اختيار أعلى مرتبة.
إذا كان مقدم الطلب لديه أشقاء كبار السن في مدرسة أخرى ،ويطلب من المدرسة كخيار أول ،سيتم تعيينهم إلى مدرسة األشقاء ولن يتم النظر
في طلبهم لويل .إذا كانت قائمة لويل كخيار أعلى ،ولكن ال تتأهل لويل ،فإنها ال تزال تحتفظ باألخوة األولوية.
إذا كان مقدم الطلب لديه أشقاء كبار السن في مدرسة أخرى ،ويطلب تلك المدرسة كخيار أول ،سيتم تعيينهم إلى مدرسة األشقاء ولن يتم
النظر في طلبهم لـ لويل .إذا كانت قائمة لويل كخيار أعلى ،ولكن لم يتأهلو لـ لويل ،فإنهم سوف يحتفظون بأولوية االخوة.

 اين يمكنني اخذ وتسليم استماراتي المكتمل؟

 يمكنك الحصول على طلب لويل وطلب لتسجل العام بمنطقة المدارس بندرسة ثانوية لويل ،جميع مدارس المقاطعة المتوسطة و الحضانة –
الصف الثامن ،اعلب مدارس المنطقة التعليمية المتوسطة الغير عامة ،ومركز التنسيب التعليمي ( 555شارع فرانكلن ،غرفة  .)100يمكن
ايضا طبع الطلبات من الموقع االليكتروني لمنطقة المدارس:
www.sfusd.edu/enroll.

 اولياء االمور/االوصياء القانونيين لطالب الصف الثامن الحاليين يجب ان تقديم الطلبات المكتملة شخصيا بمدارسهم الحالية او الى مركز
التنسيب التعليمي .الطلبات المرسلة بالبريد العادي لن تقبل.
 اولياء االمور/االوصياء القانونيين لجميع طالب الصف الثامن االخرين يجب تسليم الطلبين المكتملين الى مركز التنسيب التعليمي .الطلبات
المرسلة بالبريد العادي لن تقبل.
 ال يجب تسليم الطلبات او ارسالها بالبريد الى ثانوية لويل.

 ماهي المعايير المستخدمة للقبول بـ لويل؟
• الدرجات النهائية للفصل الدراسي األول من الصف السابع في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم
•الدرجات النهائية للفصل الثاني من الصف السابع في اللغة اإالنجليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم
• الدرجات النهائية للفصل الدراسي األول من الصف الثامن في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم

•درجات االختبار إما من صف السابع  SBACأو اختبار القبول في لويل ليناير 2019
• المعلومات المقدمة عن تطبيق لويل (األنشطة الالمنهجية التي تثبت مهارات القيادة ،والظروف المخففة ،وأظهرت القدرة على التغلب
على المشقة ،ومعلومات األسرة)
•مقال مكتوب في المدرسة الحالية لمقدم الطلب في يناير ( 2019سيتم إعطاء جميع المدارس مع المتقدمين لويل تعليمات إلدارة شرط
المقال في أوائل يناير كانون الثاني)

 ماهي متطلبات قبول اختبار التقييم المتوازن/لويل االكثر ذكاء؟
يجب على جميع المتقدمين الذين لم يأخذوا اختبار اس بي اي سي في ربيع الصف السابع إجراء اختبار لويل للقبول في أحد الموعدين المقررين
في يناير.
•األربعاء 9 ،يناير 6:00 ،2019 ،مساء في ثانوية لويل 1101 ،وكاليبتوس أفنيو94132 ،
•السبت 12 ،يناير 8:30 ،2019 ،صباحا في مدرسة لويل الثانوية 1101 ،وكاليبتوس أفنيو94132 ،
•أشر إلى طلب لويل في التاريخ الذي سيخضع فيه مقدم الطلب لالختبار
•لن يتم إرسال أي خطاب تأكيد .من المتوقع أن يظهر المتقدمون في تاريخهم المحدد
•لن يسمح للطالب الذين يصلون متأخرا بإجراء االختبار
•لن يتم إرسال أي خطاب تأكيد .من المتوقع أن يظهر المتقدمون في تاريخهم المحدد
•لن يسمح للطالب الذين يصلون متأخرا بإجراء االختبار
•اختبار السبت سوف يكون تقريبا 11:00 .صباحا .سيختتم اختبار يوم االربعاء تقريبا 9:00 .مساءا
•سيكون هناك استراحة لمدة  15دقيقة يسمح فيها بالمرطبات ولكن لن يتم توفيرها
•لن يسمح بالقواميس واآلالت الحاسبة .وسيتم توفير أقالم الرصاص والورق
•يحظر استخدام الهواتف النقالة أثناء االختبار وقد يؤدي إلى عدم األهلية .وسيتم جمع الهواتف واألجهزة الذكية األخرى في بداية االختبار وعاد في
نهاية االختبار.
•كي يتم قبول جميع الطالب في وضع االختبار ،فمن المستحسن ،ولكن ليس مطلوبا جلب هوية شخصية و نسخة من كل من الطلبين
•لن يسمح للطالب الذين خضعوا الختبار سباك في نهاية الصف السابع بإجراء اختبار القبول في لويل .إذا كان الطالب يأخذ االختبار وتلقى مركز
التنسيب التعليمي  ،سيتم استخدام عشرات في وقت سابق وسيتم تجاهل عشرات جديدة
•إذا كان الطالب يأخذ االختبار وتبقى مركز التسيب التعليمي عالمات مبكرة ،سيتم استخدام العالمات السابقة وسيتم تجاهل العالمات جديدة
•يجب على اآلباء  /األوصياء القانونيين الذين يرغبون في الحصول على عالمات أبنائهم في مارس  ،2019يجب االشارة إلى ذلك على طلب لويل.
النقاط المركبة هي قيمة النقطة المستمدة من درجات المتقدمين ودرجات االختبار .لن يتم تقديم تقارير اختبارات فردية مفصلة
النتيجة المركبة هي قيمة النقطة المستمدة من أبل
•يجب علی الطالب الذين يتلقون تسهيالت اختبار في مدرستهم الحالية من خالل خطة التعليم الفردي أو خطة  504أو أي خطة أخرى
موثقة للمدرسة ،تحديد المربع الموجود في الطلب .إذا كان ذلك متاحا ،يرجى إرفاق الوثائق .إذا لم يکن متوفرا ،سوف يحصل اركز
التنسيب التعليمي عليها من المدرسة الحالية.

 ماهي متطلبات االقامة بسان فرانسيسكو؟
•يجب أن يكون المتقدمون وأولياء أمورهم  /الوصي القانوني مقيمون فعليا في سان فرانسيسكو وقت تقديم الطلب .يجب أن تستمر في اإلقامة في
سان فرانسيسكو من ذلك الوقت وبينما يحضر الطالب لويل .لن يتم النظر في طلبات التصريح بين المقاطعات للحصول علی قبول لويل أو
االستمرار في التسجيل إذا انتقل الطالب الحقا من سان فرانسيسکو
•قد تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية إذا ( أ) اسم الوالد  /الوصي القانوني الذي يوقع الطلب ال يظهر في سجالت المنطقة ( الطالب الحاليين )
أو للتحقق من تاريخ ميالد الطالب الجديد (طالب جدد)( ،ب) يدرس مقدم الطلب بمدرسة خارج سان فرانسيسكو؛ أو (ج) يقيم اآلباء  /األوصياء
القانونيون في عناوين مختلفة.
• سيتم إلغاء الطلبات التي تم العثور عليها على معلومات عن عناوين احتيالية على الفور وتراجع أي تخصيص ناتج عن ذلك .قد يتم
تضمين تدوين أي معلومات مزورة في ملف السجل الدائم للطالب .ضع في اعتبارك أنه إذا كان على المقاطعة أن تستعين بمحقق أو أن
تنفق موارد أخرى من أجل التدقيق في مطالبة اإلقامة الخاصة بك بشكل إضافي ،فإن المقاطعة ستحاسبك على هذه النفقات إذا قررت في
نهاية المطاف أن مطالبتك غير صالحة .وتحتفظ المقاطعة أيضا بالحق في التماس سبل انتصاف مدنية و  /أو جنائية إضافية ضد األسر التي
تقدم معلومات مزورة

 للمزيد من المعلومات حول معاملة الطلب:





اتصل بمركز التنسيب التعليمي غلى 241-6085
انظر في دليل التسجيل للعام 2020-2019
قم بزيارة الموقع االليكتروني لمركز التنسيب التعليمي www.sfusd.edu/enroll
او تعال الى مركز التنسيب التعليمي على  555شارع فرانكلين ،غرفة  8 ،100صباحا –  4:30مساء

طلب الصف  9بمدرسة لويل الثانوية 2020 - 2019
يجب على جميع المتقدمين تسليم طلب التحاق عام بمدارس مقاطعة سان فرانسيسكو الموحدة مع طلب لويل هذا
.اسم االب

اللقب

األول

تاريخ الميالد
رقم البطاقة الشخصية)لطالب (SFUSD

المدرسة الحالية
مستشار الصف 8

االنشطة الالمنهجية التي تبرهن على مهارات الريادة ( :ارفق المستندات ،يمكن كتابة بيان اضافي بمرفق) مثال ،االنشطة الالمنهجية التي لها صلة باالعمال الخيرية او خدمة المجتمع ( اما في
المدرسة او خارج المدرسة ،بما في ذلك المسؤوليات االسرية)  ،الفنون المرئية والفنون المسرحية ،الرياضة ،نوادي المدرسة و دعم الزمالء  /االنشطة التوجيهية.

الظروف المخففة ( :ارفق ا المستندات :يمكن كتابة بيان اضافي بمرفق) اشرح اي ظروف تستحق التصديق بأن المتقدم سوف يحسن صنعا او ان درجات المتقدم او درجات االختبارات
اسقط المعدل التراكمي للدرجات GPAالموحدة ليست ممثال صحيحا للقدرة ( مثال  ،ازمة اسرية شخصية  ،وفاة في العائلة خالل الفترة التي

القدرة المبرهنة للتغلب على الصعاب:

(ارفق المستندات ،يمكن كتابة بيان اضافي بمرفق) قم بوصف الظروف التي تعكس محرك و طموح الطالب للتغلب على الصعاب ( مثال  ،التمييز ،
المسؤوليات االقتصادية ،اعتبارات تعلم غير خاصة تعليمية ( مثال  ،خطة  ، )504التشرد).

لن يتم ارسال اشعار تذكير .يتوقع من الطالب الظهور بمدرسة لويل بالتاريخ
المحدد واحضار بطاقة تحديد الهوية (بطاقة شخصية).

اختبار القبول :لم اخذ اختبار  SBACبمدرستي في ربيع الصف الـ ،7سوف احضر اختبار القبول

(اختر يتاريخ واحد فقط)

بثانوية مدرسة لويل في:

□االربعاء  9 ،يناير  6:00 2019مساء

□

السبت  12 ،يناير  8:30 2019صباحا

□ لدى الطالب خطة تعليم
فردية ،خطة  504او توثيق مدرسة اخرى وتلقى تسهيالت االختبار بمدرسته/مدرستها الحالية (يرجى االرفاق)
□ ارغب في الحصول على الدرجات المركبة لطفلي في مارس .2019
معلومات االسرة
يسكن الطالب مع:
هل تعيش اسرتك في سكن عام؟

□ نعم □ ال
□ كال االبوين/االوصياء القانونيين -بيت مفرد

هل تحصل اسرتك على مساعدة قسم 8؟

□ نعم

□ ال
□ كال االبوين/االوصياء القانونيين -بيوت مستقلة

هل تساهم اسرتك في برنامج الرعاية (كال وركس) او مساعدة حكومية اخرى؟ □ نعم

□ ال
□ والد واحد/الوصي القانوني

هل اسرتك مؤهلة لوجبات الغداء المجانية/المخفضة؟

□ نعم

□ ال
□ أخر( :االسم)____________________________
(القرابة من االسرة)______________________

اي معلومات ذات صلة اجتماعية -اقتصادية اخرى ترغب ان تضيفها.

انا ( الوالد/الوصي اكتب االسم بوضوح)___________________________________  ،اقسم تحت طائلة المسؤولية بأن المعلومات التي قدمتها بهذا الطلب انها صحيحة.

(ان الطلبات التي وجدت وبها



عنوان مزور او معلومات اخرى زائفة سوف تلغى فورا ويتم التراجع عن اي مهام ناجمة .سوف يتم فورا الغاء الطلبات التي وجد بها عنوان مزور وكذا التراجع عن اي تكليف نجم عنها .ان فكرة تزوير اي معلومات يمكن ان يتضمن ملف سجل الطالب الدائم.
يرجى اخذ بعين االعتبار اذا وجب على المقاطعة توظيف محقق او انفقت موارد اخرى لفحص ادعاء االقامة عالوة على ذلك ،سوف تقوم المقاطعة بتحميلك تلك المصاريف اذا تبين في نهاية المطاف ان ادعائك غير صحيح .وللمقاطعة الحق في السعي لسبل
انتصاف قانونية مدنية و  /او جنائية ضد العوائل التي تسلم معلومات مزورة . ) .اضافة الى ذلك ،فأني قد قرأت وفهمت متطلبات سكن لويل المطبوعة بتعليمات بالطلب.

توقيع الوالد  /الوصي

التاريخ

اعرف تاريخ امتحاني!

الحالوف االولى من
اسم الطالب
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