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1. EXPLORE YOUR OPTIONS 

 المتوفرة الخياراتاستكشف 

استكشف الخيارات الممكنة عن طريق زيارة المواقع اإللكترونية 

للمدارس المتواجدة على الموقع اإللكتروني 

schools.mnps.org. تقدمه كل  ا. يمكنك أن تتعرف على م

مدرسة ، بما في ذلك من برامج أكاديمية ، أنشطة المنهجية ، برامج 

تتصل على الرقم  رعاية ما بعد المدرسة و أكثر . يمكنك أيضاً أن 

 لتتعرف أكثر على إختياراتك المتاحة للمدارس  615 -259 -4636
 

2. VISIT SCHOOLS DURING  

WALK-THROUGH TUESDAYS 

 الثالثاء أيام خالل المدارس زيارة

 و المدرسين لمقابلة مهمة طريقة المدرسة في بجولة القيام يعد

. لتتعرف على  و معرفة البرامج األكاديمية الصفوف رؤية و ، المدراء

معلومات أكثر ، اتصل بالمدرسة عن طريق استخدام المعلومات في 

 www.schools.mnps.orgالموقع اإللكتروني 
 

3. APPLY BY DECEMBER 2 

 ديسمبر/كانون األول 2قدم الطلب قبل يوم 
 

   الموقع اإللكترونيعلى  قم بالتقديم على اإلنترنت

www.mnpsschoolchoice.org     أو استخدم اإلستمارة

الورقية في  موخرة هذا الكتيب . عملية اإلختيار العشوائي في يناير 

.  سوف تحدد القبول في المدرسة أو مقعد في قوائم اإلنتظار

بعد الموعد النهائي ستضاف إلى نهاية قوائم اإلستمارات التي قدمت 

متاح في المدرسة ، أو سيتم منحه مكان  مقعد لم يكن هناك إن اإلنتظار

في المدرسة إذا كان بها مقعد متاح .  إذا كنت جديداً في مدارس مترو 

إن إستمارة  المدارس  فتريد التقديم على إحدى المدارس الشارتر  وأ

على مدار العام . اإلختيارية ستكون متاحة

3 Steps to finding  

the right school for 

your child 
 المدرسة إليجاد الثالث الخطوات

 لطفلك المناسبة

 

إن مدارس مترو هي إدارة تعليمية لمنطقة حضرية مفعمة 

بالحياة وبها تنوع و تسعى إلى التفوق من خالل النظام 

بأكمله . إن رسالتنا هي أن نساعد األسر على إيجاد 

المدارس المناسبة ألطفالهم و نضعها على المسار الصحيح 

إحتياجات مختلفة و نحاول للنجاح . ندرك أن كل طالب له 

 أن نقدم للطالب ما يحتاجونه في كل المراحل .

 

 مدرسة 167األسر في مدارس ناشفيل لديهم أكثر من 

حكومية متاحة لهم ، و معنى ذلك أن هناك مدرسة مناسبة 

لطفلك . ستحاول مدارس مترو ضمان أن طفلك لديه خبرة 

العمل و  التمجاتعليمية عظيمة و يتخرج ُمعداً للجامعة و 

 الحياة .

 

 القدرة االختيارية للمدارس التقديم يمنحك ، عام كل في و

 من العديد بين من ولدك تناسب مدرسة أفضل إختيار على

 دائما اإلختيار لديها األسر و . المفتوح التسجيل مدارس

 الجغرافية لمنطقتهم التابعة المدارس أطفالها يحضر أن في

لديهم توقعات كبيرة ألوالدهم ، و ألفراد األسر الذين  .

 . انعدهم ليس فقط أن نلبي توقعاتهم بل أن نتجاوزه

http://www.mnpsschoolchoice.org/
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م أن يقو حتى يستطيعيجب أن يكون سكن ولي األمر في مقاطعة ديفيدسون  « 

 . بتقديم إستمارة المدارس اإلختيارية لطفله
 

يجب أن يكون للطالب رقم هوية صادر من مدارس مترو حتى يمكنك تقديم  «

يمكن الحصول على أرقام هوية للطالب الجدد إلى مدارس مترو في  . اإلستمارة

 . أي مركز من مراكز تسجيل الطالب اإلثنى عشر
 

هذا الكتيب  لديها مقاعد متاحة لتسجيل الطالب موجودة فيالمدارس التي  «

 إلستمارة المدارس اإلختيارية .
 

 . مدارس اختيارية في اإلستمارة 7يمكنك التقديم إلى عدد أقصاه  «
 

يجب أن توضع اإلختيارات حسب أولوياتها ،المدرسة ذات أعلى أولوية في  «

 . 7و األقل أولوية في رقم  1رقم 
 

 

  اإلستمارات تدخل في عملية اإلختيار العشوائي عن طريق الكمبيوتركل 

  إذا تم إختيار طفلك  ليحضرإحدى المدارس التي إخترتها في إستمارتك خالل

عملية اإلختيار العشوائي ، سيتم عرض الفرصة عليك لتقبل مكان لطالبك في 

 . هذه المدرسة

  األعلى في األولوية في سيتم وضع طفلك في قائمة اإلنتظار في المدرسة

 إستمارتك عن المدرسة التي أُختير أن يحضر ابنك بها .

  " سيتم إزالة إسم طفلك و تكون حالتهopt out  من المدارس األقل في "

 . األولوية في إستمارتك عن المدرسة التي أُختير أن يحضر ابنك بها

 متاح في المدرسة   عندما تختار األسرة أن ال تقبل العرض الممنوح اليها بمكان

 . األسر في قائمة اإلنتظار هذا المكان على حسب الترتيب احدىفسيتم منح 

  يتم سحب األسر من قوائم اإلنتظار ليتم عرض األماكن عليهم على حسب ترتيب

 . أرقامهم في قوائم اإلنتظار

 

لى ع تُقبل اإلستمارة الورقية و لكن ، نشجع العائالت على التقديم على اإلنترنت« 

. إذا كنت تحتاج  www.mnpsschoolchoice.orgالموقع اإللكتروني 

معلومات إلي الوصول إلى اإلنترنت ، يمكنك زيارة أقرب مكتبة عامة أو مركز 

 . التابع لمدارس مترو األسرة
 

من الممكن إرسال إستمارة على اإلنترنت أيضا من أجل اإلستمرار في مسار  «

 الخاص باألسئلة المتكررة لمزيد من التفاصيل . تعليمي مضمون. انظر الجزء

 

في  األول كانون/ ديسمبر 2اإلستمارات الورقية التي ستُسلم في موعد أقصاه  «

. اإلستمارات اإللكترونية على  ستدخل في عملية اإلختيار العشوائي 5:30الساعة 

. كل /كانون األول ديسمبر 2مساءاً يوم  11:59اإلنترنت ستُقبل حتى الساعة 

اإلستمارات التي ستُسلم بعد الموعد النهائي إلستالم اإلستمارات ستضاف إلى 

 . نهاية قائمة اإلنتظار

 

 

و حتى  يتسنى لك المقارنة بين الخيارات المتاحة و لكي تصنع اختيارات واعية في 

التي  إستمارة المدارس اإلختيارية ، نشجع العائالت بشدة لكي يزوروا المدارس

يريدونها و ذلك يشمل المدرسة التابعة لمنطقتهم . الزيارة المبكرة ستتيح لك الفرصة 

للتأكد من أن المناخ و الثقافة و اإلمكانيات التعليمية التي تقدمها المدرسة تلبي 

 . احتياجات طفلك

 

تشرين  أكتوبر/ 25و   18المدارس مفتوحة للزيارات أيام الثالثاء التالية في الخريف 

باإلضافة إلى ذلك يمكنك أن  .نوفمبر /تشرين الثاني  29و  22، و  15، و  1 واألول 

 ر .تتصل بالمدرسة لتحدد موعداً للزيارة و التجول في المدرسة في يوم آخ

 
TRANSPORTATION   المواصالت 

 الباص/المدرسي األتوبيس طريق عن التوصيل خدمة تتوفر ال الحاالت معظم في

 في تقدم التي و له التابعين الجغرافي النطاق خارج مدارس إلى يذهبون الذين للطالب

 التفاصيل من لمزيد المتكررة األسئلة قائمة إلى انظر . اإلختيارية المدارس إستمارة

 ت .المواصال توفر عن لالستفسار ، حدى على كل ، المدارس من تحقق أو

 

 بالمجان MTA ناشفيل مناطق في العام النقل أتوبيسات خالل من المواصالت توفر

 بطاقة تستخدم حيث StrIDe يدعى برنامج خالل من الثانوية المدارس طالب لكل

 المدارس في متاح البرنامج نفس . العام األتوبيس لركوب كبطاقة أيضاً  الطالب هوية

 المدارس عدا فيما إختيارية مدارس يحضرون الذين للطالب  )المتوسطة(  اإلعدادية

 اإلعدادية المرحلة في للطالب األمور أولياء يعطي أن يجبCharter الـ 

 . StrIDe  األتوبيس بطاقات استخدام قبل للطالب التصريح  )المتوسطة(

 

SPECIAL ADMISSION REQUIREMENTS 

 القبول المبني على متطلبات خاصة

 المدارس التالية لديها متطلبات أكاديمية للقبول بها :

 Hume-Fogg, M.L.K. Magnet and Meigs.  

لمزيد من التفاصيل على المتطلبات األكاديمية لهذه  12و  11أنظرإلى الصفحات 

  . المدارس

 :شخصية المدارس التالية تتطلب من الطالب تقديم عرض أدائي و/أو مقابالت 

 
Creswell School of the Arts  , Nashville School of the Arts, 

Middle College, MNPS Virtual School and Nashville Big 

Picture.  

 . ستتواصل المدارس مع الطالب لتحديد موعد العرض األدائي أو المقابلة

 
 

 
 
 
 
 
 

لمزيد من المعلومات اتصل بمركز معلومات األٍسرة على 

 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني   615 -259 -4636الرقم 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG. 

 
 

يمكن لألسر أن يجدوا المدرسة التابعة لمنطقتهم عن 

في الموقع اإللكتروني   Zone Finderطريق برنامج 

www.MNPS.org  أو عن طريق اإلتصال بالتليفون

4636- 259 - 615

http://www.mnpsschoolchoice.org/
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 2016أكتوبر /تشرين األول  31يوم األثنين  |ترسل اإلستمارة إلى البيت 

البيت مع الطالب . يتضمن " نماذج إستمرار المسار كل المدارس سترسل اإلستمارات إلى 

( للطالب الذين سينتقلون من مدرسة إبتدائية pathway continuation formsالتعليمي" )

إلى مدرسة إعدادية )متوسطة( أو من إعدادية إلى ثانوية في مسار تعليمي مضمون . إستمارة 

اإللكتروني  الموقع المدارس اإلختيارية متاحة على اإلنترنت أيضاً على

www.mnpsschoolchoice.org. 

 
 2016 الثاني/تشرين نوفمبر  2يوم األثنين  |سترسل خطابات اإلختيار التابع للمنطقة 

بعض الطالب سيكون لديهم أكثر من مدرسة تابعة لمنطقتهم السكنية و هذا في بعض المناطق 

الجغرافية . سيتم إرسال خطابات اإلختيار التابع للمدرسة للطالب المؤهلين . هذه الخطابات سيتم 

ة عإرسالها إلى البيت عن طريق المدارس المسجل بها الطلبة المؤهلون . لكي تحدد المدرسة التاب

على الموقع اإللكتروني  Zone Finderللمنطقة السكنية ، يمكنك استخدام 

www.mnps.org  615 -259 - 4636أو اإلتصال بالرقم 

 

و أيام  | 2016أكتوبر /تشرين األول  25،  18 |أيام الثالثاء للتجول في المدارس 

 2016الثاني نوفمبر / تشرين  29،  و  22و  15/ 1الثالثاء 

أيام متاح بها للعائالت للتجول في المدارس قبل الموعد النهائي لتقديم استمارة  ستة

المدارس اإلختيارية . تقدم الجوالت في المدارس فرصة لمقابلة المديرين و المدرسين ، و 

مالحظة الفصول و طرح أسئلة و التعرف على البرامج األكاديمية . اتصل بالمدرسة 

أرقام تليفونات المدارس متاحة  ي تحدد موعد للتجول في المدرسة في يوم آخرمباشرة لك

أو عن طريق اإلتصال   www.mnpsschoolchoice.org على الموقع اإللكتروني

 615 -259 -4636  بالرقم
 

المنطقة حسب ختيار االاإلستمارة و المسار التعليمي و  الموعد النهائي لتقديم

 مساءاً  5:30الساعة في  2016ديسمبر/ كانون األول   2يوم   | السكنية 

و يكتب على الظرف  معلومات األسرة يقوم أولياء األمور بإعادة اإلستمارات إلى مركز 

يمكن  to the attention of the Office of School Optionsموجه إلى 

ل التي ستُسلم قبأيضاً إرسال إستمارة المدارس اإلختيارية على اإلنترنت . اإلستمارات 

الموعد النهائي ستكون جزء من عملية اإلختيار العشوائي . الموعد النهائي يتضمن تقديم 

( للطالب pathway continuation forms" نماذج إستمرار المسار التعليمي" )

الذين سينتقلون من مدرسة إبتدائية إلى مدرسة إعدادية )متوسطة( أو من إعدادية إلى 

ار تعليمي معتمد . هذا الموعد النهائي ال ينطبق على مراحل ما قبل المدرسة ثانوية في مس

Preschool   أو ما قبل الروضة ،Pre-K   . و الصفوف الحادي عشر و الثاني عشر

اإلستمارات التي ستقدم بعد الموعد النهائي ستوضع في نهاية قوائم اإلنتظار بالترتيب 

 .التي ُسلمت به

 
 2017يناير / كانون الثاني  13الجمعة   | يوم اإلختيار 

نتائج عملية اإلختيار العشوائي ستكون متاحة على اإلنترنت على الموقع 

أو عن طريق اإلتصال  www.mnpsschoolchoice.org  اإللكتروني

تشمل اإلستمارة الطالب في مرحلة ما قبل . ال  615 -259 -4636على الرقم 

أيضا الطالب في الصفين الحادي عشر و الثاني المدرسة أو ما قبل الروضة و 

 عشر . لمزيد من التفاصيل في المستقبل إرجع إلى األسئلة المتكررة .

 

WALK-THROUGH TUESDAYS | TUESDAY, JAN. 24 & 31, 2017 

لألسر للتجول في المدارس قبل الموعد النهائي إلرجاع إضافيين سوف يُتاح يومين 

. اتصل صباحاً إلى الواحدة ظهراً  . 10الساعة  من. تقام الجوالت  خطابات القبول

أرقام تليفونات المدارس .  بالمدرسة مباشرة لتحديد موعد لجولة في يوم أو موعد مختلف

أو عن طريق  www.MNPSschoolchoice.orgمتاحة على الموقع اإللكتروني 

 615 -259 -4636اإلتصال بالرقم 

 
 

 
 
 

   |خطابات القبول أو قوائم اإلنتظار سترسل بالبريد 

  2018يناير / كانون الثاني  18يوم األربعاء 

خطاب قبول أو خطاب قائمة اإلنتظار سيُرسل بالبريد لكل طالب على عنوان بيته الموجود 

 باإلستمارة .

 

 1ألربعاء ايوم  |التقديم على إستمارة الصف الحادي عشر و الثاني عشر  ءبد
 2017فبراير/شباط 

الطالب الذين سيدخلون إلى الصف الحادي عشر أو الثاني عشر سيتاح لهم المقاعد بناءاً 

 على أسبقية الحجز و بالترتيب الذي تم إستالم اإلستمارة به .

 
 * 2017فبراير /شباط  3  | الموعد النهائي إلعادة خطابات القبول الجمعة

في موعد أقصاه  School Optionsيجب أن ترجع خطابات القبول إلى مكتب الـ 

مساءاً . يمكن أيضاً أن يتم القبول على اإلنترنت على الموقع  5:30

www.mnpsschoolchoice.org  . و للدخول لإلستمارة يجب أن تكون لديك هذه

، األسم األخير و تاريخ ميالد   Student Id number : رقم هوية الطالبالمعلومات 

 الطالب .

 
 1يوم األربعاء  |السحب األول من قوائم اإلنتظار  –سترسل خطابات القبول بالبريد 

 2017مارس 

 أي طالب سيتم سحبه من قائمة اإلنتظار سيتم إرسال خطاب قبول له ألي أماكن متاحة .
 

مارس /آذار  17الجمعة  يوم | إلعادة خطابات قبول السحب األول الموعد النهائي

2017 

.  مساءاً  4:30خطابات القبول يجب أن تُرسل إلى مكتب المدارس اإلختيارية قبل الساعة 
يمكن أيضاً قبول المقاعد عن طريق التسجيل للدخول على الموقع اإللكتروني 

www.mnpsschoolchoice.org  . و يتطلب هذا رقم هوية الطالب و اسمه األخير و
 . تاريخ ميالده ليتمكن من التسجيل للدخول

 

CST بتوقيت وسط أمريكأمساءًا  11:59سينتهي التقديم على اإلنترنت في الساعة * 

 

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
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 | ترسل خطابات القبول بالبريد من السحب الثاني من قائمة اإلنتظار 

 2017أبريل/ نيسان  5يوم األربعاء 

اإلنتظار سيتم إرسال خطاب قبول له ألي أماكن أي طالب سيتم سحبه من قائمة 

 متاحة .

 

يوم الجمعة  |الموعد النهائي إلعادة خطابات قبول السحب الثاني 

 *2017أبريل /نيسان  21

 5:30خطابات القبول يجب أن تُرسل إلى مكتب المدارس اإلختيارية قبل الساعة 
يمكن أيضاً قبول المقاعد عن طريق التسجيل للدخول على الموقع .  مساءاً 

و يتطلب هذا رقم هوية .  www.mnpsschoolchoice.orgاإللكتروني 
 . الطالب و اسمه األخير و تاريخ ميالده ليتمكن من التسجيل للدخول

 

مايو/ أيار  11الخميس   |ار بالبريد إلى البيت/اإلستمر ترسل خطابات التحقق

2017 

سيتم إرسال خطابات التحقق لكل الطالب بالمدرسة التي سيذهبون إليها 

 2017 -2016في العام الدراسي 

 

 |  الموعد النهائي إلعادة خطابات التحقق أو اإلستمرار

 2017مايو /آيار   25الجمعة 

األسر التي تريد تغيير أو تصحيح المدرسة التي سيذهب إليها الطالب في العام 

يجب أن تعيد خطابات التحقق إلى مكتب المدارس  2017 -2016الدراسي 

 . قبل هذا الموعد  School Optionsاإلختيارية 

 
ACCEPTANCE LETTERS MAILED – 3RD PULL FROM 

THE WAITLIST | WEDNESDAY, JUNE 14, 2017 

 | سترسل خطابات القبول بالبريد من السحب الثالث من قائمة اإلنتظار يوم

 2017يونيو / حزيران  14األربعاء 

Any student pulled from the waitlist will be mailed an 

acceptance letter for any open seat. 

ألي أماكن  أي طالب سيتم سحبه من قائمة اإلنتظار سيتم إرسال خطاب قبول له

 متاحة .
 

 
 

 30يوم الجمعة  |الموعد النهائي إلعادة خطابات قبول السحب الثالث 

 * 2017  حزيران/ هيوني

 School خطابات القبول يجب أن تُرسل إلى مكتب المدارس اإلختيارية

Options   يمكن أيضاً قبول المقاعد عن .  مساءاً  4:30قبل الساعة
طريق التسجيل للدخول على الموقع اإللكتروني 

www.mnpsschoolchoice.org  . و يتطلب هذا رقم هوية
 . الطالب و اسمه األخير و تاريخ ميالده ليتمكن من التسجيل للدخول

 

يوم   | من السحب الرابع من قائمة اإلنتظار سترسل خطابات القبول بالبريد

 2017يوليو / تموز  12 األربعاء

أي طالب سيتم سحبه من قائمة اإلنتظار سيتم إرسال خطاب قبول له ألي أماكن 

 متاحة .

 

 |مقاعد محدودة باليوم األخير للتقديم على المدارس اإلختيارية و لكن 

 2017يوليو /تموز  26األربعاء 

اإلختيار العشوائية ، سيتم نشر قائمة المدارس التي لديها أماكن بعد عملية 

 محدودة على اإلنترنت

 

 28يوم الجمعة  |الموعد النهائي إلعادة خطابات قبول السحب الرابع 

 * 2017يوليو / تموز  

 4:30خطابات القبول يجب أن تُرسل إلى مكتب المدارس اإلختيارية قبل الساعة 
يمكن أيضاً قبول المقاعد عن طريق التسجيل للدخول على الموقع .  مساءاً 

و يتطلب هذا رقم هوية .  www.mnpsschoolchoice.orgاإللكتروني 
 . الطالب و اسمه األخير و تاريخ ميالده ليتمكن من التسجيل للدخول

 

 25يوم الجمعة  |مدارس التي لها مقاعد متاحة اليوم األخير للتقديم على ال

 2017أغسطس 

األسر الجديدة إلى مدارس مترو أو األسر التي تريد أن تختار مدرسة شارتر 

Charter  . يمكنهم التقديم على مدار العام الدراسي 

 

 

 CSTمساءاً بتوقيت وسط أمريكأ  11:59سينتهي التقديم على اإلنترنت في الساعة * 

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
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 من الذي يحق له التقدم للمدارس اإلختيارية ؟

أي طالب يسكن ولي أمره في مقاطعة ديفيدسون في وقت تقديم اإلستمارة 

 . لمدرسة إختيارية  يمكنه التقديم على أي مدرسة إختيارية

 
 هذه المدارس ؟يمكنه التقديم على حتى  IDهل يحتاج طفلي إلى رقم هوية للطالب 

وهو  IDنعم ، كل طالب ملتحق بمدارس مترو يجب أن يكون لديه رقم هوية الطالب 

يمكنك أن تجد رقم هوية الطالب الحالي في  190أرقام و يبدأ باألرقام  9مكون من 

( أو تطلبه من مدرسة طالبك . و يمكنك report cardشهادة تقرير درجات الطالب )

أن تطلب رقم هوية للطالب الجدد إلى مدارس مترو من أي مركز للتسجيل 

enrollment center   تقديم شهادة ميالد الطالب مع و هذا يتطلب اإلثنى عشر

 . إثبات لمحل إقامة ولي أمر الطالب باالضافة الى نسخة من رخصة قيادة ولي األمر

 
 كيف يمكنني التقديم ؟

 العائالت على التقديم على اإلنترنت في الموقع اإللكترونيشجع ت

.www.mnpsschoolchoice.org   يمكنك الوصول إلى اإلنترنت بالمجان في

. بعد أن تقوم بالتقديم  بمدارس مترومعلومات األسر أقرب مكتبة عامة أو في مركز 

ك لعلى اإلنترنت ، سيكون لديك إختيار متاح لكي تقوم بطباعة رقم التأكيد أو إرساله 

يمكن إرسال اإلستمارات الورقية شخصياً أو عن طريق .  عن طريق البريد اإللكتروني

 نموذجالبريد . إذا كنت سترسل اإلستمارة عن طريق البريد ، يجب أن تحصل على 

“Return Receipt Requested  ” من مكتب البريد . إنها مسؤولية ولي األمر أن

يتأكد أن مكتب المدارس اإلختيارية قد تسلم اإلستمارة . إذا قام بارسالها بالبريد دون 

ن لإيصال علم الوصول ، فإن اإلدارة التعليمية ال يمكنها التحقق من استالم اإلستمارة . 

 ت التي ترسل عن طريق الفاكستقبل اإلستمارا

 
لكي تدخل عملية اإلختيار العشوائي ، يجب أن تقدم الطلب على اإلنترنت في موعد 

معلومات األسرة . أو إلى مكتب  CSTحسب توقيت وسط أمريكا مساءاً  11:59أقصاه 

 القائم في مدخلال)في    Bransford Ave., Nashville, TN 37204و مكانه في 

 2015ديسمبر  4يوم الجمعة  مساءاً  5:30في موعد أقصاه  (Berryشارع 

 
 كيف تسير عملية اإلختيار؟

عملية سحب عشوائية لشغل المقاعد المتاحة في المدارس الموجودة في إستمارة ستتم 

 املة قبل الموعد النهائيــي تُقدم و تكون كـارية . فقط اإلستمارات التـالمدارس اإلختي

 ستدخل في عملية اإلختيار العشوائي 2016ديسمبر /كانون األول  2

 
.  2017يناير  13نتائج عملية اإلختيار العشوائي ستكون متاحة على اإلنترنت يوم 

و أيضاً   www.mnps.org رونيـوقع اإللكتــى المـر علـوم اإلختيار ستنشـنتائج ي

لمدارس مترو على الرقم  ات األسرةـمعلومن طريق االتصال بمكتب ــمتاح ع

يناير  18اإلختيار الخاصة بطفلك سترسل إليك بالبريد يوم ج نتائ 4636-259-615

 العنوان المكتوب في اإلستمارة . على/كانون الثاني 

 
و  1يجب أن تُوضع اإلختيارات حسب أولوياتها ، المدرسة ذات أعلى أولوية في رقم 

فلك ليأخذ أحد المقاعد في مدرسة ، سوف تتلقى . إذا أختير ط 7األقل أولوية في رقم 

.  2017فبراير  3خطاب القبول في البريد ، و الذي يجب عليك إعادته في موعد أقصاه 

و يمكنك أيضاً قبول مقعد طفلك عن طريق اإلنترنت و سوف تتلقى التأكيد على الموقع 

 اإللكتروني .

 

 وضعه في قائمة اإلنتظار للعام الدراسيإذا لم يتم اختيار طفلك لمدرسة معينة ، فسيتم 

إال إذا كانت المدرسة أقل في األولوية من مدرسة أخرى ُعرض على  - 2017-2018

" من المدارس  opt outطفلك مكان بها بالفعل . سيتم إزالة اسم طفلك و تكون حالته " 

ك بها . ر ابنالتي كانت أقل في األولوية في إستمارتك عن المدرسة التي أُُختير أن يحض

ي فهذه العملية ُمصممة لتُعطي األسر اإلختيار لحضور المدارس التي ترتيبها أعلى 

 في حالة كان بها أماكن متاحة . األولوية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالب مقعد في مدرسة إختيارية ، فسوف يزال اسمه من المدرسة التي  قبل مامتى 

. يجب أن  2018-2017للعام الدراسي و التي قبَلها في السابق أيحضرها حالياً 

 No showالمدرسة في اليوم األول للمدارس و إال سيعتبر الطالب  الطالبيحضر 

 متغيباً  و سيتم أخذ مكانه و إعطائه لطالب آخر .

 
اإلستمارات للصف الحادي عشر و الثاني عشر تدخل في عملية مراجعة على بيان 

استلمت به لشغل أي مقاعد متاحة . يمكن تقديم  درجات الطالب و تُقبل بالترتيب الذي

 2017فبراير /شباط  1إستمارات الصفوف الحادي عشر و الثاني عشر بداية من 

 
لربيع ي فصل اـا قبل الروضة  فـستُعقد عملية إختيار عشوائية منفصلة لمقاعد مرحلة م

اك إستمارة منفصلة تستخدم للتقديم على مقاعد مرحلة ما قبل ـهن . 2017ام ــللع

و  Stanford Montessori ةو يشمل هذا مدرسلكل المدارس   Pre-kالروضة 

 . Hull-Jacksonمدرسة 

 
 هل أحتاج أن أستمر في التقديم كل سنة للبقاء في المدرسة اإلختيارية ؟

 

ال ينبغي عليهم  12إلى الصف الثاني عشر   Kن بالصفوف من الروضة والملتحقال ، الطالب 

إلستمرار ا . سيُحضر طالبك نموذج التحقق /في المدرسة اإلختيارية الحالية إعادة التقديم للبقاء 

حالياً ما عدا   Pre-kالطالب الذين يحضرون فصول ما قبل الروضة . البيت من مدرسته إلى 

يجب عليهم  Stanford Montessoriو مدرسة  Hull Jackson Montessori ةمدرس

كان تسجيلهم قد تم من قبل إدارة التعليم اإلستثنائي التقديم مجدداً لمرحلة الروضة حتى إذا 

Exceptional Education  ي مرحلة ــالب فـي للطـوائـن خالل عملية اإلختيار العشـأو م

اجراء إذا كان طفلك سينتقل من صف إلى الصف الذي يليه  ال تحتاج أن تقوم باي.  Pre-kالـ 

إستمارة جديدة . في نفس المدرسة . ال تقوم بتكملة

http://www.mnpsschoolchoice.org/
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أو ثانوية إذا / هل طفلي لديه مسار تعليمي مضمون لمدرسة إعدادية )متوسطة( 

 كانوا يحضرون مدرسة إختيارية ؟

توفر مدارس مترو بعض المسارات التعليمية المضمونة لبعض المدارس )أنظر إلى 

( . غير أنه بسبب محدودية الكثافة في المدارس ، التاليالقائمة الموجودة في السؤال 

إلدارة التعليمية ال يمكنها ضمان المسار التعليمي إلى الطالب الذين من خارج فإن ا

المنطقة الجغرافية الذين دخلوا المدرسة عن طريق التسجيل المفتوح أن يستمروا في 

حضور المدارس التابعة لنفس المسار التعليمي في المراحل الالحقة . إذا كان طفلك 

ر مدرسة إبتدائية أو إعدادية إختيارية و هذه من خارج المنطقة الجغرافية و يحض

المدرسة غير موجودة في قائمة المدارس التي لديها مسار تعليمي ، فإن طالبك 

سيحتاج أن يقدم في المدرسة  في المرحلة التالية  التي من المفروض أن يذهب إليها 

على األماكن  بناءاً  الطلبة الذين يحضرون المدرسة الحالية و سوف تُعطى له األولوية

" إذا كانت المدرسة التابعة Clusterالمتاحة . يعرف هذا األمر على أنه " أفضلية الـ 

لهذه المنطقة  الجغرافية غير موجودة في إستمارة المدارس اإلختيارية ، هذا يشير إلى 

أن المدرسة ليس لديها كثافة إلستيعاب طلبة جدد و لن يمكنك أن تستمر في هذه 

 المدرسة .

 

هل احتاج تقديم هذه اإلستمارة إذا كان طفلي في مدرسة إختيارية ذات مسار تعليمي 

 مضمون إلى مدرسة إختيارية أخرى ؟

إذا كانت هذه هي السنة األخيرة التي يحضر فيها طالبك إحدى المدارس باألسفل ، نعم 

و تريده أن يستمر في المسار التعليمي المضمون ، يجب عليك إعادة نموذج 

ستمرار في المسار التعليمي و الذي سيرسل إلى البيت من مدرسة طفلك . يمكنك اإل

أيضاً أن تؤكد على استمرار المسار التعليمي عن طريق تكملة استمارة المدارس 

اإلختيارية على اإلنترنت . نموذج إستمرار المسار التعليمي يجب أن يرسل في موعد 

 2016ديسمبر /كانون األول  2اقصاه 

 
»  Carter-Lawrence students who want to go to Rose Park 

Magnet Middle Prep 

 
»  Robert Churchwell students who want to go to John 

Early Museum Magnet Middle Prep 

 
»  Hattie Cotton students who want to go to Stratford 

 
»  Glendale students who want to go to J. T. Moore 

 
»  Jones students who want to go to Haynes 

 
»  Lockeland students who want to go to East Nashville 

Magnet Middle Prep 

 
»  Sylvan Park students who want to go to Haynes 

 
»   Knowledge Academy Middle students who want to go to 

Knowledge Academy High School 

 
»   Brick Church students who want to go to Brick Church 

High School 

 
»   Cameron students who want to go to LEAD Academy 

High School 

»  LEAD Prep Southeast students who want to go to 

LEAD Southeast High School 

 
»  Creswell students who want to go to Nashville School of 

the Arts (limited to 30 seats) 

 
»  John Early Museum Magnet Middle Prep students 

who qualify to go to Hume-Fogg Magnet 

 
»  Haynes students who want to go to East Nashville Magnet 

 
»  Head Magnet Middle Prep current 6th or 8th students 

who qualify to go to M.L.K. Magnet 

 
»  Meigs Magnet Middle Prep students who qualify to go 

to Hume-Fogg Magnet 

 
»  Rose Park Magnet Middle Prep students who qualify to 

go to M.L.K. Magnet 

 
»  Warner students who want to go to East Nashville 

Magnet Middle Prep 

 
 

  TNReady سيكون هناك سحبا إضافياً من قائمة اإلنتظار بعد أن تكون درجات

   متاحة . هذا السحب سيكون محدوداً إلى المسار التعليمي المؤدي إلى مدرسة

Martin L. King  و Hume-Fogg لطالب المدارس Head, Rose Park, 

John Early   و Meigs   الذين لم يتأهلوا في الخريف . هذه التواريخ ستنشر

في أقرب  (www.mnpsschoolchoice.org)  على الموقع اإللكتروني

 . م وقت متى تم معرفته

 

 هل يمكنني تقديم طلب ألكثر من مدرسة إختيارية واحدة ؟

إختيارية ، و مدارس  7نعم ، تشجع العائالت على القيام بذلك . يمكنك التقديم إلى 

قم بترتيب المدارس على حسب األولوية و األفضلية لديك . من الممكن أن ال يتم 

إختيار الطالب لحضور أي مدرسة من المدارس التي في اإلستمارة إذا كانت 

األسرة قد وضعت إختيارات قليلة أو كتبت فقط المدارس التي عليها إقبال كبير في 

 إستمارتهم .

 

 ؟ charterلشارتر ما هي المدرسة ا

يتم تمويلها من أموال الحكومة و لكنها تدار من منظمات  charterالمدارس الـ 

خاصة . بناءاً على القانون الحالي في والية تنيسي ، كل ُمشغلي مدارس الشارتر 

 . يجب أن تكون منظمات غير هادفة للربح

 

 في هذه اإلستمارة ؟ charterهل يمكنني التقديم على مدرسة 

التي إختارت أن تشارك في   charterيمكنك التقديم في المدارس الـ ، نعم 

استمارة المدارس اإلختيارية . بعض المدارس اإلختيارية إختارت أن تستخدم 

و عملية إختيار منفصلة . و لكي تقدم على مدرسة إختيارية غير  ابهإستمارة خاصة 

 موجودة في اإلستمارة ، اتصل بالمدرسة مباشرة .

 
WHAT HAPPENS IF MY APPLICATION IS INCOMPLETE? 

 ماذا يحدث لو أن استمارتي غير كاملة ؟

لن تقبل اإلستمارات الغير كاملة المقدمة على اإلنترنت أو شخصياً . إذا قمت بتقديم 

لن نكون مسؤولين إذا لم  . إستمارة ورقية غير كاملة سنقوم بإعادتها إليك بالبريد

ترجع إستمارتك إليك في وقت كافي لتعيد تقديمها مرة أخرى . إذا جاءت إستمارتك 

ديسمبر / كانون األول ، لن يدخل طفلك في عملية اإلختيار  2بعد الموعد النهائي  

العشوائي
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في هذه  pre-kindergartenهل يمكن لألسر التقديم على مرحلة ما قبل الروضة 

 اإلستمارة ؟

لكل   Pre-kهناك إستمارة منفصلة تستخدم للتقديم على مقاعد مرحلة ما قبل الروضة 

 Hull-Jacksonو مدرسة  Stanford Montessori و يشمل هذا مدرسة المدارس 

. عملية إختيار عشوائية منفصلة ستُعقد لمقاعد  Pre-k4و   Pre-k 3لمقاعد مرحلتي 

 . 2017ما قبل الروضة  في فصل الربيع للعام مرحلة 
 

الصف الحادي عشر أو الثاني عشر ذاهباً /صاعداُ إلى ما هي متطلبات التقديم إذا كنت 

 الثانوي ؟

من سجل كاملة  يجب أن يرفقوا نسخة 12و  11كل الطالب الذي يتقدمون إلى الصفوف 

و إستمارة المدارس ( report cardدرجات الطالب و أحدث بطاقة لدرجات الطالب  )

إلى مديرة المدرسة الثانوية التي تسعى إلى التحويل إليها . سيكون أمام المدير اإلختيارية 

ثالثة أيام لمراجعة سجل الدرجات الكامل للطالب في المرحلة الثانوية و إستمارة 

رة إستماالمدارس اإلختيارية ، و عندئذ سيوقع المدير على نموذج المراجعة ويرفقه مع 

. يمكن تقديم إستمارات إستمارتك تقديم طالبك للمدارس اإلختيارية قبل أن يمكنك 

 2017فبراير /شباط  1 يوم  الصفوف الحادي عشر و الثاني عشر بداية من
 

 ما هي المتطلبات األكاديمية لإللتحاق بمدارس الماجنت ؟

 أن يلبي الطالب شرطين :لكي يتأهل الطالب لإللتحاق بمدرسة ماجنت أكاديمية ، يجب 

 12و  11درجات أكاديمية و درجات إختبار قياسي . من فضلك انظر إلى صفحة 

 . 2018-2017شروط التقديم للعام الدراسي لعلى تفاصيل كاملة لإلطالع 

 

 كيف تسير عملية التقديم على المدارس المتخصصة ؟

 و ، Nashville School of the Arts (NSA) تيمدرس

 Creswell Middle Prep School   . يتطلبون أن يقوم الطالب بعرض أدائي

باخبار كل الطالب المتقدمين   Creswell Middle Prep و NSA ستقوم مدرستي

مقعد بها للطالب الذي سينتقلون إليها  30بحجز  NSA ستقوم مدرسة. بمواعيد األداء

 .Creswell Middle  من مدرسة

 

  MNPS Virtual School و Middle College High School تتطلب مدارس

من الطالب أن يقوموا بعمل تتطلب    Nashville Big Picture High Schoolو 

 . ترتيب المقابلةلمقابلة  . ستتواصل المدارس مع الطالب لتحديد موعد 

 

HOW DOES SIBLING PREFERENCE WORK? 

 األخوة ؟ أولويةكيف تعمل ميزة 

ألخوة الذين لهم أشقاء يحضرون المدرسة التي يقدمون طلب عليها ، طالما ا أولويةتعطى ميزة 

سجل حالياً بالمدارس ليس و األخ المُ  2018 -2017األخ سيظل في المدرسة للعام الدراسي 

تقدمون على طلب نفس مباإلضافة إلى ذلك ، عندما يكون أخوين . Pre-k   في مرحلة

ار أحدهم ، و قبل ولي األمر المقعد ، فإن األخ الذي لم يتم إختياره سينتقل يتخيتم االمدرسة و 

ستعطى أولوية لألخوة في السحب التالي من .  اسمه إلى قائمة اإلنتظار الخاصة بأولوية األخوة

 لكل المقاعد المتاحة .قائمة اإلنتظار 

 
 : األخوة أولويةالمدارس التالية ال تقبل 

 East Nashville Magnet High School, East Nashville Magnet Middle 

Prep, Head Magnet Middle Prep, Haynes Middle Prep, Hume-Fogg 

Magnet High School, Creswell School of the Arts, Martin Luther King 

Jr. Magnet School, Meigs Magnet Middle Prep, Middle College High 

School, MNPS Virtual School, Nashville School of the Arts and Rose 

Park Magnet Middle Prep.  

 . األخوة أولويةتقبل  charterكل المدارس األخرى حتى مدارس  الـ 

 
 ؟ (GPZ)  ما هو تعريف المنطقة الجغرافية التي لها األولوية

تعطي حق القبول في المدرسة إلى األسر   (GPZ)المنطقة الجغرافية التي لها األولوية 

التي تسكن في المنطقة الجغرافية التي تقع حول المدرسة اإلختيارية . القبول ليس مضموناً 

لألسر التي تقع في المنطقة الجغرافية التي لها األولوية . و رغم ذلك ، لديهم أولوية المقاعد 

ولوية األ ذيء عملية اإلختيار العشوائي . لتحديد ما إذا كنت تقع في المجال الجغرافي أثنا

 على الموقع اإللكتروني   zone finderلمدرسة ، استخدم أداة الـ 

www.mnpsschoolchoice.org  615 - 259 - 4636أو اتصل على الرقم
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  األسئلة المتكررة

 

 

 
 

 (قطاع المدارس التابع لمدرسة ثانوية) Clusterما هي األفضلية للـ 

المدارس تمنح أفضلية لألسر التي تسكن في المنطقة الجغرافية التابعة للمدرسة بعض 

الثانوية . باإلضافة إلى ذلك ، الطالب الغير تابعين للمنطقة الجغرافية و يحضرون مدرسة 

في المسار األكاديمي في المدرسة التالية سيتلقون أولوية  إختيارية و يريدون أن يكملوا

 ن الذهاب إليها مدرسة إختياريةومدرسة التي يودالقبول إذا كانت ال

 
 ؟ Kindergartenما هي متطلبات القبول في مرحلة الروضة 

أعوام قبل يوم  5فصل الروضة ، يجب أن يكون سن  طفلك مؤهل لدخول طفلك يكون لكي 

سبتمبر  30إلى  2017أغسطس  16. إذا كان تاريخ ميالد طفلك بين  2017أغسطس  15

إختبار التأهل لفصل الروضة على  عن، يمكنك أن تتصل بمدارس مترو و تسأل  2017

 . 615 – 259 -4636الرقم 

 
القبول المبكر في فصل الروضة متوفر لألطفال المبدعين ، و الموهوبين من خالل خدمات 

،  Encoreفي برنامج  و الذين لديهم إبداعات . إذا كان طفلك يحضر بالفعل الموهوبين

يجب تقديم خطاب إلثبات هذا و يرفق باستمارة المدارس اإلختيارية الخاصة بالطفل . إذا لم 

، يمكن لألسر أن تطلب تقييم من إدارة علم النفس التابعة  Encoreيكن طفلك في برنامج 

 لمدارس مترو لتحديد ما إذا كان الطفل مؤهل لخدمات الموهوبين .

 
 ؟Glendale Spanish Immersion  رسةمدلقبول في ما هي المتطلبات ل

 

أي طالب متقدم إلى صف الروضة أو الصف األول يمكنه التقديم على مدرسة  «

Glendale . 

الطالب المتقدمين من الصف الثاني و الثالث اإلبتدائي يجب أن يأخذوا إختبار إجادة للغة  «

 . قبل أن يتم قبولهم إلى المدرسة

 

 
 . المتقدمين من الصف الرابع اإلبتدائيلن تقبل طلبات للطالب  «

 
 إلى متى يظل الطالب في قائمة اإلنتظار ؟

يبقون في قائمة اإلنتظار إلى اليوم الصف 12إلى   الروضةالطالب في الصفوف من 

دا المدارس ــالخامس من بدء المدرسة . بعد اليوم الخامس تمحى قوائم اإلنتظار فيما ع

 .   charterاإلنتظار طوال العام الدراسي في المدارس الـ . تستمر قوائم  charterالـ 

 
 هل توفر خدمة المواصالت في المدارس اإلختيارية ؟

في معظم الحاالت ال تتوفر خدمة التوصيل عن طريق األتوبيس المدرسى /الباص 

للمدارس الموجودة في إستمارة المدارس اإلختيارية . المواصالت تتوفر للطالب الذين 

مدرسة يختلف الحال بالنسبة ل( . GPZيسكنون في المنطقة الجغرافية التي لها األولوية )

Glendale Elementary Spanish Immersion  و الطالب الذين يسكنون في

رون ــالذين يحض Kirkpatrick Elementaryالمنطقة الجغرافية التابعة لمدرسة 

دارس الـ ــمـن الــد مــديــى العــافة إلـباإلض ، Lockland Design Centerة  ــدرسـم

charter  التي توفر المواصالت لطالبها . اتصل بكل مدرسة على حدى لتحديد ما مدى

 توفر المواصالت .

 
بالمجان لكل  MTA توفر المواصالت من خالل أتوبيسات النقل العام في مناطق ناشفيل

حيث تُستخدم بطاقة هوية الطالب  StrIDe طالب المدارس الثانوية من خالل برنامج يدعى

نفس البرنامج متاح في المدارس اإلعدادية )المتوسطة( .  أيضاً كبطاقة لركوب األتوبيس العام

. يجب أن يُعطي  Charterللطالب الذين يحضرون مدارس إختيارية فيما عدا المدارس الـ 

لتصريح للطالب قبل استخدام في المرحلة اإلعدادية )المتوسطة( الطالب اأمور  أولياء 

 StrIDeاألتوبيس  بطاقات

 

 
 
 
 

  الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات زر 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG 

 615 -259 -4636أو اتصل على الرقم 

  إن مركز معلومات األسرة يقع في العنوان 

2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 37204 

BERRY ROAD  من فضلك استخدم المدخل الموجود في شارع

http://www.mnpsschoolchoice.org/


MNPS OPTIONAL SCHOOLS APPLICATION 2017-18 11 | 

ACADEMIC MAGNET ENTRANCE REQUIREMENTS FOR 2017-18 
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2018 – 2017إستمارة المدارس اإلختيارية للعام الدراسي   

 
 

 

 
 

، يجب أن يلبي شرطين :  Magnetلكي يكون الطالب مؤهالً للقبول في مدارس الماجنت 

 . درجات اإلختبارات القياسية الموحدة،  الدرجات األكاديمية

 
لن تحتاج الغالبية العظمى من أولياء األمور أن تقوم بإجراء ما إلثبات أنه تم تلبية هذين  «

 .الشرطين 

 

ففي حال أن طالب ما قد حضر مدارس مترو ناشفيل العامة فيما مضى ، فإن بياناته سوف  «

تكون موجودة مسبقاً في نظام التقديم . فعندما تقوم بملئ إستمارة التقديم ، سوف يعرف النظام 

 .أم ال   Magnetذاتياً إن كان الطالب مؤهالً للقبول في مدارس الماجنت 

 

كخيار في استمارة  Magnet فإن كان الطالب مؤهالً ، سوف تظهر مدارس الماجنت  «

 . كخيار Magnet الطالب غير مؤهل ، فلن تظهر مدارس الماجنت كان التقديم . أما إن 

 

و في حال اعتقد ولي األمر أن هناك خطا ما ، فبإمكانهم اإلتصال بمركز معلومات األسرة  «

 . لإلستفسار 615-259-4636 معلى الرق

 

و إن كان الطالب جديداً في مدارس مترو ناشفيل العامة ، فيجب أن يملئ ولي األمر  «

اإلستمارة الورقية و يقدم الوثائق التي تثبت تلبية الطالب للشرطين . و يجب أن تتصل األسرة 

 . بمركز معلومات األسرة للبدء في تلك العملية

 

 شروط الدرجات
 

أو أكثر  85لتلبية شرط الدرجات ، يجب أن يكون معدل درجة الطالب األكاديمية  «

 الطالبدرجات و  في كل المواد الدراسية  لفصل )التيرم( الربيع من العام الماضي

 . الدرجات األولى من العام الحاليتقييم في فترة 

 
لطالب في فصل الربيع . فإن معدل جميع درجات ا احسبو بعبارة أخرى ،  •

 . أو أكثر ، فمعنى ذلك أن الطالب قد لبى هذا الشرط 84.5كان المعدل 

 
أي فترة من  خاللمن المواد أن يكون الطالب قد رسب في أية مادة  يجبو ال  «

 . ضمن هذا اإلطار الزمنيفترات تقييم الدرجات 

 

  شرط اإلختبارات القياسية الموحدة
 

القياسي الموحد في العام الدراسي  TCAPبسبب أن الطالب لم يؤخذوا اختبار  «

. و سوف يستلم  2016تعديل هذا الشرط للعام الدراسي تم ، فقد  2015-2016

أولياء األمور تقريراً يبين فيما إذا كان الطالب قد لبى شرط اإلختبار الجديد هذا أم ال . 

 . عالقة بهذا اإلختبارالتي لها جات و سوف يتضمن هذا التقرير جميع الدر

 
شروط ، فقد يلبي الطالب  2018-2017للقبول في مدارس الماجنت للعام الدراسي  «

 الطرق الست التالية :اإلختبارات القياسية الموحدة بإحدى 

 
 ، 2015-2014خالل العام الدراسي  TCAPالطالب الذي أخذ اختبار  •

متمكن   2015تبار عام إذا كانت درجته في اخ سيكون مؤهال

(Proficient)  أو متقدم(Advanced)  القراءة و الرياضياتمادتي في 

 
للعام  TCAPاستخدام بيانات اختبار يمكننا بعبارة أخرى ، طالما اننا ال  -

 TCAP، فسوف نستخدم عوضاً عنها بيانات اختبار  2016الدراسي 

 . 2015للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

الطالب الذي حضر مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة في العام الدراسي  •

 TCAPسيكون مؤهالً أيضاً في حال أشار تاريخ نتائجه في اختبار  2015-2016

أو متقدم  (Proficient)السابقة الى أن درجته كانت ستكون على األرجح متمكن 

(Advanced)  في القراءة و الرياضيات في اختبار TCAP  للعام الدراسي

2016 

 
التوقعات حول الدرجة التي كان من المتوقع أن يحصل عليها الطالب من  -

هي توقعات دقيقة جداً . فهي مبنية على جميع نتائج  TCAPاختبار 

 . السابقة TCAPاختبار 

 
الطالب الذي حضر مدرسة من مدارس مترو ناشفيل العامة في العام الدراسي  •

سيكون مؤهالً أيضاً في حال كانت درجاته في االختبارات  2015-2016

في فترة الدرجات األولى و الثانية من العام  Benchmark testingالمعيارية 

 للدرجات . أعلى من الحد األدنى 2016-2015الدراسي 

 
ل العام الدراسي لقياس تقدم االطالب طو يأخذهااالختبارات المعيارية  -

اسية اإلختبارات القي فيالطالب و التنبؤ بالدرجات التي سيحصل عليها 

 الموحدة .   

في مادة آداب اللغة  stanineمن درجة  14الحد األدنى من الدرجة هو  -

 . و الرياضيات مجتمعتين

 
إذا كانت  سيكون أيضاً مؤهالحالياً في مدارس مترو  يحضرالطالب الذي  •

من فترة تقييم الدرجات األولى  benchmark testingاإلختبارات المعيارية 

للعام الحالي )التي تعطى في نهاية سبتمبر/أيلول ( تلبي الحد األدنى من 

 الدرجات المطلوبة .

 
من العام الدراسي اإلختبارات المعيارية لهذا العام جديدة و لقد تحسنت  -

2015 -2016 

 stanineمن درجة  14الحد األدنى من الدرجة هو مرة أخرى ،  -

في مادة آداب اللغة و الرياضيات مجتمعتين .
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  2018 -2017الشروط األكاديمية للدخول في المدارس الماجنت للعام الدراسي 

 

 

 
 

تنيسي يمكنه أن  الطالب الذي أتي جديداً إلى مدارس مترو أو ربما جديداً إلى والية •

يتأهل عن طريق تقديم نتائج إختبار تحصيل أكاديمي معتمد على المستوى القومي و 

 تكون درجاته تساوى الحد األدنى .

 
من والية أخرى ، و من الممكن  اً معياري اً في معظم األحيان ، سيكون هذا إختبار -

 ومي على المستوى الق اً و يكون معتمد اً خاص اً أيضاً أن يكون إختبار

 
في مادة آداب  stanineمن درجة  14هو  الدرجةالحد األدنى من مرة أخرى ،  -

 اللغة و الرياضيات مجتمعتين

 
للحصول على نتائج اإلختبارات هذه ، سيحتاج ولي األمر أن يتواصل مع  -

 مدرسة طفله أو اإلدارة التعليمية السابقة .

 
أخيراً ، إذا لم يأخذ طفلك في السابق أي إختبار تحصيل أكاديمي معتمد  •

فمن الممكن أن يختار الوالدين على المستوى القومي قبل في السابق ، 

 . أن يدفعوا من أجل اخذ اختبار خاص

 

 14هو مجموع   Stanineمرة أخرى ، الحد األدنى لدرجة إختبار الـ  -

 .لمادتي الرياضيات و أداب اللغة اإلنجليزية مجتعتين  درجة

 

إختبارات .  stanines ستقبل فقط اإلختبارات المعتمدة على المستوى الوطنى -

التحصيل الدراسي التالية هي بعض من العديد من اإلختبارات المعتمدة على 

 المستوى الوطنى التي نقبلها

 

 California Achievement Test    ،6th Edition (CAT6), Iowa 

Test of Basic Skills, Stanford Achievement Test, 10th Edition 

(SAT10), Woodcock-Johnson III Tests of Achievement 

العديد من المؤسسات الخاصة يمكنها تقديم اإلختبار لألسر مقابل رسوم . مثل 

The Learning Lab  615 - 970 -2003 على الرقم 

 

 الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية 
الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية هم حالة خاصة ألنهم يستطيعون أن يلبوا  «

المطلوبة و هذا بالحصول على الدرجات المطلوبة الشروط لإلختبار المعياري 

في مادة واحدة فقط بدالً من مادتين : إما في مادة آداب اللغة اإلنجليزية أو في 

 . الرياضيات

الدخول إلى مدرسة ماجنت  لها شروط أكاديمية  خالل من مكن الطالب تو لكي ي «

، يمكن لطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية أن يلبوا  2018 – 2017العام الدراسي 

 متطلبات اإلختبارات بأي طريقة من الطرق التالية :
 

 – 2015الذي حضر في مدارس مترو خالل العام الدراسي  ELطالب الـ  •

يشير  TCAPسيكون مؤهل إذا كان تاريخ درجاته في إختبارات الـ  2016

( أو متمكن) Proficient من المتوقع أن تكون درجاته  إلى أنه كان

Advanced )في أي من مادتي القراءة أو الرياضيات في إختبار الـ  )متقدم

TCAP   2016لعام . 

 
المسجل حالياً في مدارس مترو سيمكنه التأهل أيضاً إذا  ELطالب الـ  •

من فترتي تقييم   benchmark testingكانت درجاته في إختبارات الـ 

تلبي الحد األدنى  2016-2015الدرحات األولى و الثانية للعام الدراسي 

 نقاط أو أعلى . 7للدرجات وهي  

 

التأهل أيضاً أيضاً المسجل حالياً في مدارس مترو سيمكنه  ELطالب الـ  •

من فترتي   benchmark testingإذا كانت درجاته في إختبارات الـ 

للعام الدراسي الحالي )التي أخذت في أواخر  األولى ات جالدرتقييم 

 . نقاط أو أعلى 7تلبي الحد األدنى للدرجات وهي  ( 2016سبتمبر /أيلول 

 

الجديد على مدارس مترو أو ربما جديد في والية تنيسي   ELطالب الـ  •

يمكنه التأهل عن طريق تقديم نتائج إختبارات تحصيل أكاديمي معتمد على 

  نقاط أو أعلى 7للدرجات وهي  المستوى القومي و التي تلبي الحد األدنى 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 لمزيد من المعلومات ، من فضلك اتصل على مركز معلومات األسرة 

 WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORGأو قم بزيارة الموقع اإللكتروني  615 -259 -4636على الرقم 
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OPTIONAL SCHOOLS FOR 2017-18 

2018 – 2017إستمارة المدارس اإلختيارية للعام الدراسي   

اليسرى من أسماء ة يالناحفي هذا الكتيب . تقع أكواد المدارس على  16و  15لتكملة اإلستمارة على الصفحات من فضلك استخدم قائمة المدارس اإلختيارية باألسفل في الصفحة التالية 

ارية ، ر س اإلختيأية أسئلة حول عملية التقديم على المدا كلدي، من فضلك اذكر اسم و كود المدرسة لكل مدرسة تود التقديم عليها . إذا احتجت المساعدة أو تمارة ساإلالمدارس . عند تكملة 

 . 615 -259 -4636من فضلك اتصل بمركز معلومات األسرة على الرقم 

ELEMENTARY SCHOOLS (K-4)   المدارس اإلبتدائية

1 ALEX GREEN ELEMENTARY 

2 ANDREW JACKSON ELEMENTARY 

3 BUENA VISTA ELEMENTARY 

4 CALDWELL ELEMENTARY 

5 CARTER-LAWRENCE ELEMENTARY 

6 CHADWELL ELEMENTARY 

7 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY 

8 COCKRILL ELEMENTARY 

9 CUMBERLAND ELEMENTARY 

10 DAN MILLS ELEMENTARY 

11 DUPONT ELEMENTARY 

12 DODSON ELEMENTARY 

13 EAKIN ELEMENTARY 

14 EXPLORE COMMUNITY SCHOOL (K-2) * 

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY 

16 GLENDALE ELEMENTARY 

17 GLENN ELEMENTARY 

18 HATTIE COTTON ELEMENTARY 

19 HERMITAGE ELEMENTARY 

20 HULL-JACKSON ELEMENTARY 

21 INGLEWOOD ELEMENTARY 

22 JOELTON ELEMENTARY 

23 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY 

24 JONES ELEMENTARY 

25 LOCKELAND ELEMENTARY 

26 NASHVILLE CLASSICAL (K-4) * 

27 NAPIER ELEMENTARY 

28 PARK AVENUE ELEMENTARY 

29 PURPOSE PREP (K-4) * 

30 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY 

31 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY 

32 ROSEBANK ELEMENTARY 

33 SHWAB ELEMENTARY 

34 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY * 

35 STANFORD ELEMENTARY 

36 SYLVAN PARK ELEMENTARY 

37 TOM JOY ELEMENTARY 

38 TULIP GROVE ELEMENTARY 

39 WARNER ELEMENTARY 

40 WAVERLY BELMONT ELEMENTARY 

MIDDLE SCHOOLS (5-8)  المدارس اإلعدادية )المتوسطة(

41 ANTIOCH MIDDLE PREP 

42 APOLLO MIDDLE PREP 

43 CRESWELL MIDDLE PREP SCHOOL OF THE ARTS 

44 CROFT MIDDLE PREP 

45 DONELSON MIDDLE PREP 

46 DUPONT HADLEY MIDDLE PREP 

47 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE PREP (5-8) 

48 GRA-MAR MIDDLE PREP 

49 HAYNES MIDDLE PREP 

50 HEAD MAGNET MIDDLE PREP 

51 ISAAC LITTON MIDDLE PREP 

52 JERE BAXTER MIDDLE PREP 

53 JOELTON MIDDLE PREP 

54 JOHN EARLY MUSEUM MAGNET MIDDLE PREP 

55 JOHN TROTWOOD (J.T.) MOORE MIDDLE PREP 

56 KNOWLEDGE ACADEMY * 

57 KNOWLEDGE ACADEMY @ THE CROSSINGS * 

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS 

  الحكوميةمدارس ليد اإلعدادية )المتوسطة( 

58 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS (5-8) * 

59 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS (5-8) * 

60 LEAD SOUTHEAST (5-8) * 

61 NEELYS BEND – LEAD MADISON CAMPUS (5-7) * 

62 MADISON MIDDLE PREP 

63 MARGARET ALLEN MIDDLE PREP 

64 MCKISSACK MIDDLE PREP 

65 MEIGS MAGNET MIDDLE PREP 

66 NEELYS BEND MIDDLE PREP (8) 

67 ROSE PARK MAGNET MIDDLE PREP 
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68 STRIVE COLLEGIATE ACADEMY (5-7) * 

69 THURGOOD MARSHALL MIDDLE PREP 

70 TWO RIVERS MIDDLE PREP 

71 WEST END MIDDLE PREP 

72 WILLIAM HENRY OLIVER MIDDLE PREP 

73 WRIGHT MIDDLE PREP 

 

MIDDLE SCHOOLS / HIGH SCHOOLS 
 و ثانوية ( متوسطة)مدارس إعدادية 

85  MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12) 

88 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12) 

92 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12) 

 

HIGH SCHOOLS المدارس الثانوية 

74 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL (9-12) 

75 GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

 Academy of Medical Science & Research 

 The Ford Academy of Business & Innovation 

 Hands on Nashville Academy of  

     Environmental & Urban Planning 

76 HILLSBORO HIGH SCHOOL 

 Academy of Global Health & Science 

 Academy of International Baccalaureate  

 Diploma Programme 

 US Community Credit Union Academy of  

     International Business & Communication 

77 HILLWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Art, Design & Communication 

 Academy of Business & Hospitality 

 Academy of Health Sciences 

78 HUME-FOGG MAGNET HIGH SCHOOL 

79 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Human Sciences 

 Academy of Hospitality 

 Academy of International Baccalaureate 

 Academy of Marketing & Business 

 Griffin Academy of Design & Technology 

80 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH (9-11) * 

LEAD PUBLIC HIGH SCHOOLS مدارس لي  د الثانوية الحكومية  

81 LEAD ACADEMY – LEAD DOWNTOWN CAMPUS (9-12) *  

82 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS (9) * 

83 LEAD SOUTHEAST (9) * 

 

84 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Energy & Power 

 Academy of Entrepreneurship & Innovation 

 Academy of Sports Medicine & Wellness 

85 MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12) 

86 MCGAVOCK HIGH SCHOOL 

 Academy of Aviation & Transportation 

 Aegis Science Corporation Academy  

     of Life Science & Law 

 The CMT Academy of Digital Design & Communication 

 The US Community Credit Union / Gaylord Opryland  

     Academy of Hospitality & Finance 

87 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL (10-12) 

88 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12) 

 Academy of Business & Marketing 

89 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL 

90 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS 

91 PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL 

 Academy of Entertainment Communication 

 Academy of Entertainment Management 

92 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12) 

 Academy of National Safety & Security Technologies 

 Academy of Science & Engineering 

93 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 

 Academy of Alternative Energy,  

     Sustainability & Logistics 

 Academy of Community Health 

 Academy of Education & Law 

 

           شارترتشير إلى المدارس ال *

ACADEMIES OF NASHVILLE 

 أكاديميات ناشفيل
Each Metro high school offers specialized and unique 

programming through the Academies of Nashville or other 

themes. We want you to be informed in choosing which 

high school to attend. To see what each Metro high school 

has to offer, you can take a virtual tour by visiting the 

website bit.ly/HSTours. You can also call 615-259-INFO 

(4636) to learn what each high school has to offer. 

كل مدرسة ثانوية تقدم برامج متخصصة و متفردة من خالل أكاديميات 

ا مناشفيل . نود أن تكون على علم بأي مدرسة ثانوية تود الحضور . و لترى 

تقدمه كل مدرسة ثانوية من برامج ، يمكنك أخذ جولة إفتراضية عن طريق 

يمكنك أيضاً أن تتصل .  bit.ly/HSToursزيارة الموقع اإللكتروني  

 .لإلستعالم عما تقدمه كل مدرسة من برامج  615 -259 -4636على الرقم 
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MNPS OPTIONAL SCHOOLS APPLICATION 2017-18 

    2017-2016إستمارة مدارس مترو للمدارس اإلختيارية للعام الدراسي 
 أو  https://schooloptions.mnpsقم بالتقديم على اإلنترنت على الموقع 

 . ديسمبر 2مساءاً يوم  5:30موعد أقصاه في  Bransford Ave 2601قم بإعادة هذه اإلستمارة إلى مكتب المدارس اإلختيارية في العنوان  
 
 

Student ID (required)  )رقم الهوية للطالب )مطلوب :    

 
Applicant Name: Last First Middle 

المتقدم بالطلباسم                     األوسط           األول        األخير 

 
 

Student Information Student is: Male Female 
 أنثى         ذكر         الطالب يكون  معلومات الطالب  

Legal Street Address العنوان القانوني:        
 
City المدينة: Zip Code الرقم البريدي:         
 
Mailing Address العنوان البريدي:       
 
City المدينة: Zip Code الرقم البريدي:    

 
 

Apt. #  رقم الشقة     
 

 

 
Apt. # رقم الشقة    

Birthdate:تاريخ الميالد     Age العمر:     Current School المدرسة الحالية:     

Grade for 2017-18 School Year:     

Twin or multiple birth? Yes No 
؟         توائم متعددةتوأم أو   2018 -2017الصف في العام الدراسي                     ال        نعم 

Mother/Guardian (Print) األم / الوصي  : ___________________________________  Email Address   __________________________ : اإللكترونيالبريد  

Home Phone البيت تليفون : _____________________  Daytime  Phone النهاري  التليفون : ____________________   Cell يل/الجوالاالموب : ________________      

Father/Guardian (Print) / الوصي باأل  : ___________________________________  Email Address     __________________________ : البريد اإللكتروني 

Home Phoneتليفون البيت: _____________________  Daytime  Phoneالتليفون النهاري : ____________________   Cell يل/الجوالاالموب : ________________  

 بشكل كتابي . إن عنوان الطالب في هذه اإلستمارة سيكون العنوان الُمستخدم في عملية اإلختيار Office of School Options* إذا تغير رقم تليفونك أو عنوانك ، يجب أن تبلغ مكتب إختيارات المدرسة 

 

Sibling Preference أولوية األخوة 

 النموذج هذا في ليست بمدرسة ملتحق أخ لديك كان إذا : أن ألحظ،  FAQأنظر إلى جزء األسئلة المتكررة . أكمل هذا الجزء ألخوة الطالب الملتحقين حالياً في مدرسة إبتدائية أو إعدادية أو ثانوية تقدم هذا اإلختيار 

 اإلختيارية للمدارس اإلستمارة هذه بإستخدام األولوية لألخوة لإلنتفاع بميزة طلب تقديم يمكنك فمازال ،
 

Name االسم   : _______________________________________________________ Student ID رقم هوية الطالب: ________________________________________ 

School  المدرسة: _____________________________________________________ Grade for 2017-18 school year 2017- 2018  الصف في العام الدراسي: ________  
 

 

 

Employee Preference أولوية الموظفون 

 األفضلية للموظف من خالل هذه اإلستمارة للمدارس اإلختياريةمالحظة: إذا كنت موظفاً في مدرسة ليست موجودة في هذه القائمة  ، فمازال يمكنك التقدم بطلب إلستخدام ميزة 
Is parent/guardian a full-time school-based employee?  Yes No 

 ال نعم    هل أحد الوالدين/الوصي موظف في المدارس بدوام كامل

Employee School مدرسة الموظف:    

 

EmployeeID# رقم هوية الموظف:    

 

المدرسة إلى  / رمز . يمكنك إيجاد كود في ترتيب حسب األولوية ، وإبدأ بوضع إختيارك األول عليهامن فضلك ضع المدارس التي تريد التقديم  :الترتيب حسب األولوية إلستمارة المدرسة اإلختيارية 

 (ا قبل الروضةدارس ذات فـصول م)ال تضع م جانب اسم المدرسة في الصفحتين السابقتين .
 

School Name School Code School Name School Code 

 كود / رمز المدرسة    اسم المدرسة            كود /رمز المدرسة      اسم المدرسة 
 

1.    

 

5.    

 
2.    

 
6.    

 
3.    

 
7.    

 
4.    

 

أو  Hume-Fogg Magnet، أو مدارس   Nashville School of the Arts: يجب أن يوقع أحد الوالدين/الوصي على خلف هذه اإلستمارة . وإذا كنت متقدماً بطلب إلى مدرسة ناشفيل للفنون  هـــام

Martin Luther King Jr. Magnet  أوMeigs Middle Magnet  أوNashville Big Picture  أوMiddle College  أوMNPS Virtual School   يجب أن تقوم بتكملة الجزء في خلف هذه

و دفتر درجات الطالب إلى مدير المدرسة المتقدم بالطلب إليها .  سيقوم المدير بمراجعة   transcript دفتر درجات الطالب يجب أن يقدموا نسخة  12و الـ  11. كل الطالب المتقدمين  للصفوف الـ  اإلستمارة

درجات المدرسة الثانوية الخاص بك .سجل الذي يجب أن يتم إعتماده قبل تقديم إستمارة المدارس اإلختيارية  . سيكون لدى المدير فرصة ثالثة أيام عمل مدرسية ليقوم بمراجعة 

http://www.mnps.org/
https://schooloptions.mnps/


 

 




Magnets with Academic Entrance Requirements: مدارس الماجنت التي لها متطلبات أكاديمية   

Meigs Middle Magnet Grades 5 - 8 

Hume-Fogg Magnet Grades 9 - 12 

Martin Luther King, Jr. Magnet Grades 7 - 12 

 

Academic Requirements for These Magnets (required): Take this application to your current principal to fill out and sign. 
خذ هذه اإلستمارة إلى مدير المدرسة الحالي ليكمل هذا الجزء ويوقع عليه المتطلبات األكاديمية لهذه المدارس الماجنت )مطلوبة( :

 

Grade Average:    
 

Test Scores: Reading Math    
 

Qualifies: Yes No 

 ال نعم                           الطالب يؤهل   الرياضيات   القراءة        اإلختبار:درجات   متوسط الدرجة    

Principal’s Signature:    
 توقيع مدير المدرسة         

 . ألي فترة من فترات تقييم الدرجات أو أكثر في فصل الربيع الدراسي من العام الماضي و فترة تقييم الدرجات األولى من العام الحالي مع عدم وجود أي درجات رسوب 85له  معدل الدرجات •

 . 12، و  11موجزة في الصفحتين درجات اإلختبار تلبي واحد أو أكثر من الشروط ال •

و شهادة درجات الطالب التي تؤهله من فصل الربيع الدراسي السابق و للتقديم على مدرسة لها شروط أكاديمية للقبول ، من فضلك أرفق نسخة من درجات اإلختبار إذا استخدمت اإلستمارة الورقية  •

 أول فترى لتقييم الدرجات من العام الحالي .

 لمزيد من المعلومات  615 -259 -4636لرقم من فضلك اتصل بمركز معلومات األسرة على ا •
 

 

Specialty Schools 

Big Picture Grades 9 - 12 

Middle College High School Grades 10 - 12 

MNPS Virtual School Grades 5 - 12 

 
 

Creswell Middle Prep School of the Arts Grades 5 - 8 

Nashville School of the Arts Grades 9 - 12 

 

 
تتطلب   MNPS Virtualو   Middle College  و Big Picture مدارس إن 

. من فضلك تواصل مع المدرسة مباشرة   تكملة مجموعة أوراق لمعلومات إضافية
 لطلب ملزمة األوراق اإلضافية .

 
 

 
 (تخير المجاالت التي تريد أن تؤدي إختبار أداء بها )ليس أكثر من اثنين

أمام  2أمام إختيارك األول و رقم  1إختبار أداء في مجالين . ضع رقم إذا اخترت أن تؤدي 

 . إختيارك الثاني . سوف تقوم بتأدية إختبار األداء في كال المجالين

 

Remember, you may select no more than two areas. All 
students must audition to enter Nashville School of the Arts

 

Visual Arts 
 الفنون المرئية

 

  Choral music كورال موسيقي

   and Creswell Middle Prep School of the Arts.   Theatre Arts الفنون المسرحية  Guitar (NSA Only)جيتار 
 

• NSA will notify applicants about times for auditions. 

If you have questions, please go to nsahs.mnps.org or 

call 615-291-6600 x 308. 

• Creswell students must select two areas. If you 

  Literary Arts (NSA Only)  الفنون األدبية       Piano (NSA Only) بيانو 

   Dance الرقص 

  Instrumental Band – Which instrument(s)? 

أية آلة ؟ –آلة في الفرقة الموسيقية 

 _____Instrumental Orchestra – Which instrument(s)? 
 أية آلة ؟  –آلة في فرقة األوركسترا  

 
 
 

 

The information on this paper is complete and correct, and I have read the information in this application packet. 
 . المعلومات في هذه الورقة مكتملة وصحيحة و قد قرأت المعلومات في كتيب اإلستمارة

 
 

Parent Signature  التاريخ Date   توقيع ولي األمر 

 
 
 

إنها مسؤولية الوالدين   U.S. postal من خدمة البريد ”Return Receipt Requested“ "إذا قمت بتقديم إستمارة ورقية ، باليد أو بالبريد ، أحصل على " طلب إشعار باإلستالم ام:ــه

إرسالها بالبريد بدون إشعار باإلستالم ، لن تتمكن اإلدارة من التحقق من سلم اإلستمارة . وإذا قمت بتقد  (Office of School Options) أن يتأكدوا من أن مكتب إختيارات المدارس

 . إستالم الطلب
 
 

www.mnpsschoolchoice.orgأو زر الموقع اإللكتروني  615 -259 -4636لمزيد من المعلومات ، من فضلك اتصل على مركز معلومات األسرة على الرقم 

. يجب أن يجتاز كل الطالب إختبار  تذكر ، ال يمكنك إختيارأكثر من مجالين

و مدرسة كريس ويل اإلعدادية  أداء حتى يدخلوا مدرسة ناشفيل للفنون

 . للفنون  

 إذااألداء. بإبالغ المتقدمين بطلبات عن أوقات إختبار  NSA ستقوم مدرسة •

  nsahs.mnps.org من فضلك إذهب إلى الموقع اإللكترونيكان لديك أسئلة ، 

 . 308و اإلمتداد  615 -6600-291أو إتصل برقم التليفون  

يجب أن يختاروا مجالين . إذا كان لديك أيه أسئلة  Creswell طالب مدرسة •

اإلعدادية )المتوسطة( على الرقم   Creswell ، من فضلك اتصل بمدرسة

6515 -291 - 615 



 

 

NOTES   مالحظات



 

 

NOTES  مالحظات
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الجنس ، النوع ، الهوية الجنسية ، التوجه الجنسي ، المنشأ القومي ، اللون ، العمر و/أو مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة ال تميز على أساس العرق ، الدين ، العقيدة ، 

. طلب 1في وظائفها .  اإلعاقة في القبول في أو الوصول إلي أو تشغيل برامجها ، و خدماتها أو أنشطتها . مدارس مترو ال تميز في ممارسات التوظيف أو التعيين

. طلب مساعدات إضافية في مبنى المدرسة . األفراد 2لمعلومات في تنسيقات بديلة ، من فضلك تواصل مع مدير المبنى أو رئيس اإلدارة . تنسيقات بديلة . لطلب هذه ا

طلب ة . )يجب أن يمساعدات و خدمات إضافية يمكنهم تقديم طلبهم إلى مدير مبنى المدرسة أو رئيس قسم اإلدارة قبل تاريخ اإلحتياج لهذه المساعدإلى  االذين يحتاجو

 ساعة من المناسبة المراد تواجدهم بها.( 48مترجمو الصم أو ضعيفي السمع قبل 

من فضلك إرجع إلى قائمة المدارس 

اإلختيارية في هذا الكتيب لتطلع 

على كل المدارس اإلختيارية 

من خالل المتاحة ، و مدرجة 

قام المنسقة . و لتطلع على راأل

خريطة كاملة لإلدارة التعليمية 

للمقاطعة ، يرجى زيارة الموقع 

 www.mnps.orgاإللكتروني 

 

 مدرسة إبتدائية 

 مدرسة إعدادية /متوسطة 

 مدرسة ثانوية 

Antioch 

Cane Ridge 

Glencliff 

Hillsboro 

Hillwood 

Hunters Lane 

Overton 

Maplewood 

McGavock 

Pearl-Cohn 

Stratford 

Whites Creek 

http://www.mnps.org/

