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إنتظار مجاني للسيارات&

مهرجان المدارس اإلختيارية

أنشطة عائلية ممتعة

January 23, 2018
5-7 P.M.
 23يناير /كانون الثاني 2018
 7-5مساء
& MIX, MINGLE
MEET OUR SCHOOLS
اختلط وتفاعل وتقابل مع مدارسنا

مهرجان المدارس اإلختيارية بمثابة الفرصة العظيمة لزيارة كل مدارس مترو في
أمسية واحدة وفي مكان رئيسي واحد .جميع العائالت محل ترحيب لإلنضمام إلينا
خالل هذا اللقاء الممتع والمجاني والملئ بالمعلومات للتعرف على المزيد عن
الخيارات المدرسية للعام الدراسي  .2019-2018ليس هناك فرصة أفضل من تلك
إلستكشاف أفضل الخيارات لتعليم طفلك وإكتشاف األشياء العظيمة التي تقدمها
مدارس مترو ناشفيل العامة.
لمزيد من المعلومات قم باإلتصال بـ 615-259-4636

أو عبر الرابط اإللكتروني التالي:
WWW.MNPS.ORG/SCHOOLCHOICEFEST.

احضر األسرة بأكملها !Bring the whole family
انشطة ممتعة لكل األعمار !Fun activities for every age
المكان:
THE FAIRGROUNDS NASHVILLE
500 WEDGEWOOD AVENUE
NASHVILLE, TN 37203

ال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق  ،الدين  ،المعتقد  ،الجنس  ،الهوية الجنسية  ،الميل الجنسي  ،األصل القومي  ،اللون ،
العمر و/أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها  ،خدماتها  ،أو أنشطتها أو تشغيلها  .كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف .

Find the Right School for Your Child
جد المدرسة ا لمدرسة المناسبة لطفلك!
?WHAT IS SCHOOL CHOICE
ما هي المدارس اإلختيارية؟
أحد أهم القرارات التي تتخذها األسرة هو إلى أي مدرسة سيرسلون طفلهم إليها.
في مدارس مترو ،يمكن لألسر أن تختار إرسال طفلهم إلى مدارس تتبع منطقتهم الجغرافية
أو إلى مدارس أخرى داخل نطاق اإلدارة التعليمية .األسر التي ترغب في إختيار مدارس
ال تتبع لمنطقتهم الجغرافية فأن طلب التقديم على المدارس اإلختيارية سيكون متاحا يوم
 10يناير /كانون الثاني 2018

WHY IS THE SCHOOL CHOICE
?FESTIVAL IMPORTANT

IMPORTANT DATES TO KNOW
 10يناير /كانون الثاني 2018
بدء تقديم طلبات المدارس اإلختيارية





ما أهمية مهرجان المدارس اإلختيارية؟

طلب التقديم سيكون متاحا أونالين (عبر اإلنترنت) أو
يمكنك ملء النسخة الورقية التي سترسل للبيت مع طفلك.
عدد المدارس القصوى التي يمكنك التقديم عليهم سيكون
 7مدارس.
يمكنك ترتيب المدارس حسب األفضلية.
يمكنك التقديم في أي وقت خالل الفترة من  10يناير
وحتى  2فبراير ،قبل الموعد النهائي "وليس حسب أسبقية
الحضور".

SCHOOL TOURS IN JANUARY

يعتبر مهرجان المدارس اإلختيارية الخطوة األولى لألسر فى التعرف على الخيارات
المتاحة ومعرفة المدرسة المناسبة ألطفالهم.
هذا هو الوقت الوحيد الذي تجتمع فيه مدارس مترو ومدارس الماجنت في مكان واحد
سويا .فعاليات المهرجان مجانية بما يتيح الوقت لألسر للتعرف على خياراتهم قبل إتخاذ
القرار .خالل فعاليات المهرجان يمكن لألسر زيارة اكبر عدد من المدارس ،مقابلة
المعلمين ،تعلم المزيد عن البرامج المدرسية وايضا التسجيل لجوالت داخل المدارس.

HOW TO APPLY
كيفية التقديم؟
إستمارات /طلبات التقديم ستكون متاحة اونالين (عبر األنترنت) وايضا اإلستمارات
الورقية في يوم  10يناير /كانون الثاني .2018
يمكن لألسر التقديم على  7مدارس ،ويمكن ترتيب المدارس السبعة حسب األفضلية .على
أن يتم تقديم اإلستمارات /الطلبات في موعد أقصاه  2فبراير /شباط  2018لتضمين طلبك
في إجراءات اإلختيار .في يوم اإلختيار سيعرف الطالب أي المدارس تم قبولهم فيها وأي
المدارس سيكونون على قائمة اإلنتظار فيها.

الجوالت المدرسية في يناير /كانون الثاني
قم بجوالت في المدارس "أيام الثالثاء"
جوالت المدارس ستكون أيام الثالثاء 30 ،23 ،16 ،9

يناير /كانون الثاني.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني

 www.mnps.org/visitكما يمكن أيضا
اإلتصال بالمدرسة.

 23يناير /كانون الثاني 2018
مهرجان المدارس اإلختيارية




تقابل مع طاقم عمل مدارس مختلفة.
تعلم عن البرامج المدرسية وما يقدمونه.
قم بالتسجيل في الجوالت المدرسية.

 2فبراير /شباط 2018
الموعد النهائي


قم بتقديم إستمارة /طلب التقديم على المدارس اإلختيارية
قبل الموعد النهائي لتضمين طلبك في عملية اإلختيار

 23فبراير /شباط 2018
يوم اإلختيار
 اعرف المدارس التي قبلت طفلك .المدارس التي بها
عدد متقدمين أكبر من المقاعد المتاحة فمن المرجح
أن يكون هناك قوائم إنتظار.
 قم بتسجيل طفلك لضمان مكان له.
 ال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على
أساس العرق  ،الدين  ،المعتقد  ،الجنس  ،الهوية
الجنسية  ،الميل الجنسي  ،األصل القومي  ،اللون ،
العمر و/أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى
برامجها  ،خدماتها  ،أو أنشطتها أو تشغيلها  .كما
إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف .

