JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS

العام الدراسي 2022-23

معلومات التسجيل
مدة التقديم
من اﻻثنين  1نوفمبر  2021إلى اﻷربعاء  15ديسمبر 2021
من يجب عليه التسجيل
 يجب على جميع الطﻼب الجدد في منطقة Jefferson County Public School
) (JCPSالتعليمية التسجيل قبل التقديم.
ً
مسجﻼ حاليًا في فصول الطفولة المبكرة أو في مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو
 إذا كان طفلك
ثانوية ،فﻼ يتعين عليك التسجيل مرة أخرى.

من يجب عليك التقديم
المرحلة اﻻبتدائية

معلومات مهمة وطرق التسجيل
والتقديم
عبر اﻹنترنت
يمكن لﻸُسر التسجيل والتقديم عبر اﻹنترنت من
خﻼل www.jeffersonkyschools.us
أو يمكنهم مسح رمز اﻻستجابة السريعة )(QR
التالي ضوئيًا.

 يجب على جميع طﻼب الروضة الجدد التسجيل والتقديم.
 يجب أن يبلغ عمر طﻼب الروضة الجدد  5سنوات بحلول  1أغسطس .2022
 يمكن للطﻼب المهتمين بالمدارس الجاذبة أو البرامج اﻻختيارية/الجاذبة للعام الدراسي
 2022-23تحديد ما ﻻ يقل عن خيارين عند التقديم.

المرحلة اﻹعدادية
 طﻼب منطقة  JCPSالتعليمية الجدد والحاليون المهتمون بالتقدم إلى المدارس الجاذبة أو
البرامج الجاذبة و /أو اﻻختيارية
طﻼب الصف الخامس الحاليون في منطقة  JCPSالتعليمية الذين لم يتقدموا إلى ،أو لم يتم قبولهم
في ،مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب سيتم تسجيلهم تلقائيًا في المدرسة السكنية حسب عنوان منزل
الطالب )ﻻ يلزم تقديم طلب(.

المتطلبات
 بطاقة هوية تحمل صورة
سار خﻼل آخر  30يو ًما )فاتورة
 إثبات عنوان ٍ
مرافق عامة ]/LG&Eمياه[ أو عقد إيجار أو
عقد سكن أو كعب شيك راتب أو مستند صادر
عن الحكومة( .يجب أن يكون التاريخ واض ًحا
على المستند.

المرحلة الثانوية
 طﻼب منطقة  JCPSالتعليمية الجدد والحاليون المهتمون بمدارس الشبكة
)) Academies of Louisvilleأكاديميات لويزفيل( و Career Pathways
)المسارات المهنية(( والمدارس الجاذبة والبرامج الجاذبة
طﻼب الصف الثامن الحاليون في منطقة  JCPSالتعليمية الذين لم يتقدموا إلى ،أو لم يتم قبولهم في،
مدرسة شبكة أو مدرسة جاذبة أو برنامج جاذب سيتم تسجيلهم تلقائيًا في المدرسة السكنية حسب
عنوان منزل الطالب )ﻻ يلزم تقديم طلب(.
ملحوظةّ :
إن طﻼب المدارس اﻹعدادية والثانوية الجدد في ) Jefferson Countyمقاطعة
جيفرسون( ممن يرغبون في اﻻلتحاق بالمدرسة السكنية حسب عناوينهم يجب عليهم التسجيل ً
أوﻻ،
ثم اﻻتصال بالمدرسة السكنية للحصول على معلومات التسجيل )ﻻ يلزم تقديم طلب(.

) School Finderمح ّدِد
مكان المدارس(
ﻹيجاد المدارس المناسبة لعنوانك ،انتقل إلى
.www.jefferson.kyschools.us
انقر فوق ) Parentsاﻵباء( ثم فوق
) School Finderمح ّدِد مكان المدارس(.

اتصل بنا
الهاتف(502) 485-6250 :
البريد اﻹلكتروني:
@askstudentassignment
jefferson.kyschools.us
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