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 االبتدائية: ديمويمدارس مقاطعة  ( فيTitle 1)1اآلباء/أولياء األمور للطالب المسجلين في برنامج تايتل 

 

نقل الطالب  اختيار فرصةاألسر في القراءة/الرياضيات منح تحسين""تحتاج إلى  ألتي المدارسمن (  No child left behind  ) يطلب قانون ألدولة للتعليم 

درجات الطالب ألذي يحصل  ألتصميم "مدرسة تحتاج إلى تحسين" علييستند  ال تخضع لهذه اإلجراءات ألقانونية. خر  داخل المنطقة التي ألمدرسة  من
نا بأن مدارس ،في تموز/يوليو دارة التعليم في آيوا" حتى وقت الحقة من "إمعلومات رسمي لدي مدارس ديموي ألعامة .  لن يكونعليها في "تقييمات آيوا"

الرياضيات.   ومع ذلك، يشترط علي ألمدرسة أن تحرز ألدرجات ألمطلوبة في ألقراءة و في القراءة و 15-2014 أألهداف ألمتوقعة للعام ألدراسي حققت

. نحن نعلم أن ألمدرسة ستمنحك إستمارة إختيار "في تحسن"   للمدارس تحت الئحة الرسميةألرياضيات لمدة سنتين علي ألتوالي إلخراجها من القائمة 
 . 16-2015للعام الدراسي  ألمدرسة

 ية آيوا.أرجو أن تعلم أن تسمية "تحتاج إلى تحسين" تشير إلى معايير الدولة للتعليم. تظل مدارسنا معتمدة تماما في االمتثال الكامل للوائح وال

 :إلي مدرسة اخري بمقاطعة مدارس ديموي ألعامة / تحويل طفلكما يلي إذا كنت راغبا في نقلب المهم أيضا أن تكون ملما.  من 

 1دارس أإلختيار دعم من تايتل مللقراءة والرياضيات.  ال تتلقى هيئة التدريس اإلضافية  ، و التي توفر 1تتلقي دعم مالي من تايتل  ألحالية  المدرسة أن ،
 .يس اإلضافية في تلك ألمدارسهيئة التدر ال يوجدلذلك 

  التي توفر الفرصة لخدمات تعليمية إضافية 1مدرسة طفلك دعم مالي من تايتل يتلقى (SES) ،ال تتلقى مدارس .  دروس خصوصية قبل وبعد المدرسة و

 في تلك ألمدارس. لك ال يوجد هيئة التدريس اإلضافي، لذ1أإلختيار دعم من تايتل 

 أإلنجليزية كلغة ثانية) تدرس(ESL كان الطالب يتلقى إذا   يوجد ألبرنامج في المدرسة ألمختارة.  قد ال  بواسطة ألمقاطعة لمدارس التي تم تحديدهاا فقط في

هذه  من يارسم ذا البرنامج، فسوف تحتاج إلى خصم ألطالبوكنت ترغب في تمكينهم من االلتحاق بالمدارس التي ليس لديها ه ESLحاليا خدمات 

 الخدمات.

 تمأل أن نك مت إليها طفلك نقل السعر. قد تطلب ألمدرسة ألتي-أو المخفضة مجانية/الللوجبات  من األسر ملئ إستمارة ال تتطلب  المدرسة الحالية لطفلك
 المجانية/ أو ألمخفضة ألسعر.وجبات ألحصول علي المن  الطالب علي ألطلب ليتمكن المقاطعة  موافقة يجب أن يتمو إستمارة ألوجبات

 لمقاطعة  ف تحتاج إلى اتباع إرشادات النقلسوالخيار بعد بدء العام الدراسي، ف من مدرسة  رة أخر  إلى مدرستهم أن تعيد الطالب إذا كنت ترغب
ى حتويجب علية أإلنتظار    الصف ، مستوكن لدي المدرسة خانة شاغرةعلى لم تإذا قد ال يكون ألطالب قادرا علي ألمداومة  وبعبارة أخر ، -- ديموي

 .2016عام آب/أغسطس من 

 من وإلى المدرسة  دقيقة في كل رحلة 60افلة ألكثر من على متن الح ، قد يكون الطالبيوميا سيتم توفير وسائل النقل. 

 
 :16-2015 ألدراسي لعامل من ألجدول أدناه  ألتي ترغب فيها مدرسةألو تختار ألنقل في إمكانك أن تقدم طلب 

 ،5-3الصفوف من الجمع بين  15-2014 المدرسة
  %نسبة إتقان ألقراءة 

نسبة  –، % 5-3الصفوف من الجمع بين  2014-15

 الرياضياتإتقان 

Downtown School * 89.52%  
 

87.90% 

Jefferson 83.49%  
 

82.55% 

Moore  2015آب/أغسطس عام إعادة فتح في  2015إعادة فتح في آب/أغسطس عام 

مع عدد من فواصل  2016يونيو  29 – 2015أغسطس  12هو  16-2015مدرسة تقويم مستمر.  انتهاء العام الدراسي  Downtown Schoolمالحظة: * 

 أثناء العام الدراسي.
 

لن .  2015 يوليو 1  يوم ملء االستمارة المرفقة وإعادتهى يرجالختيار، كنت ترغب في التقدم بطلب  . إذانقل ألطلبة للمدارس ألمختارة يح ألمقاطعة سوف تت

إذا كنت ترغب  ال تمأل ألنموذج .طلب اختيار المدرسة" "نموذج  النموذج  ألتوجيهات إلعادة إستمارة ألطلب مرفقة مع      .يتم قبول أإلستمارات ألمتاخرة
 . مدرسته ألحاليةللطالب بالبقاء في 

 
ومن التعليم الذي يتلقونه من مدارس ديموي. و أيضا ملتزمون بالتحسين المستمر، وسوف نواصل ألتحسين حتى يتم إجراء نحن فخورون جداً بطالبنا 

 التغييرات الالزمة ليستفيد الطالب.  نقدر مساعدتكم ونعتمد على دعمكم المستمر، ونرحب أيضا باقتراحاتكم.

 

 نموذج طلب اختيار المدرسة
 

  . أي إجراءات ال نطلب من جانبك فإنناالحالية،  لبقاء في مدرستهم إذا كنت ترغب للطالب با
 

 لن تكون مقبولة. ألمتأخرةأإلستمارات .  2015 يوليو 1 تجاوزال تفي فترة  إعادة هذا النموذج  يجب عليكفي حالة تحديد خيار مدرسة، 

 لطفلك. أو إلى المكتب في المدرسة الحالية إعادة ألنموذج .1

 إلى مكتب المقاطعة في:إرسال النموذج  .2

Des Moines Public Schools 

Attn: Carla Miller 
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2323 Grand Avenue 

50312 Des Moines, IA 

 أو
 تسليم النموذج إلى مكتب المقاطعة )العنوان أعاله( .3

 

  . لطالبألمختارة ل مدرسةألب 16-2015عام لإكمال التسجيل  ألطلب حتى تتمكن من ق بحالةفيما يتعل 2015 يوليو 24بك قبل  يتم االتصالس 

 

 وزارة النقل بمجرد ألموافقة علي ألطلب.يتصل بك  سوف 

 

 .2015أغسطس  26، لجديدة في اليوم األول ا ألدروس في مدرسته الطالب سوف يداوم/ يبدأ

 

 !مقروءةواضحة  ةألكتاب أن يكون يرجى

 

  اسم الوالد أو الوصي:

 

  :(ألمحمول/ رقم الهاتف )الموبيل  الهاتف:  

 

  توقيع الوالد:

 

  التاريخ:

 

 

 مستوى الصف اسم الطالب

2015-16 

 ألمختارة المدرسة 
 1أإلختيار 

 ألمختارة المدرسة 

 2 االختيار

 ألمختارة المدرسة

 3الخيار 

     

     

     

     
 

   (:من أإلسم )األحرف األولى إستلمها  : تاريخ أإلستالم –إستخدام ألمدرسة فقط 


