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لمحة عامة حول المدارس 
اإلختیاریة 

تعد مدارس مترو ناشفیل العامة متنوعة ، حضریة 
حیویة ، و تتطلع الى تحقیق التمیز في جمیع 

 ،

مھمتنا ھي أن نقدم .أقسام اإلدارة التعلیمیة 

و نرید أن نساعد األسر على إیجاد المدرسة . تعلیماً عاما جیداً لكل طالب و في كل یوم 
 األصلح ألطفالھم 

و نحن نعلم أن جمیع الطالب متمیزون و . لصحیح للنجاح و أن یضعونھم على المسار ا
  .أن لكل طالب احتیاجات مختلفة ، و نقوم بتزوید الطالب بما یتناسب مع مستویاتھم 

مدرسة عامة ، أي انھ ال بد أن تكون ھناك  167تتوفر ألسر مدینة ناشفیل أكثر من 
 .مدرسة تناسب طفلك 

عامة على ضمان أن یحصل طفلك على خبرة و سوف تعمل مدارس مترو ناشفیل ال 
 .تعلیمیة ممتازة و أن یتخرج من الثانویة و ھو مھيء للجامعة ، و الوظیفة ، و الحیاة 

و في كل عام ، یمنحك التقدیم للمدارس االختیاریة القدرة على إختیار أفضل مدرسة 
 تناسب ولدك من بین العدید من مدارس التسجیل المفتوح ،

ر نحن نعلم أن األس. أو یستطیع أن یحضر طفلك المدرسة التابعة لمنطقتك الجغرافیة 
نوعدكم أن نعمل بجد على تلبیة لیس فقط ھذه التطلعات . لدیھا تطلعات كبیرة ألطفالھا 

 .بل نتجاوزھا 

الخطوات الثالث إلیجاد المدرسة المناسبة لطفلك
 تحّري الخیارات المتوفرة .1

ابحث عن خیاراتك المدرسیة بزیارة الموقع اإللكتروني لإلدارة 
یمكنك أن تتعرف على .  schools.mnps.orgالتعلیمیة  

على البرامج التي تقدمھا كل مدرسة بما فیھا المواد األكادیمیة ، ، 
م المدرسي و برامج النشاطات الالمنھجیة ، الرعایة قبل و بعد الیو

،  615-259-4636یمكنك أیضاً أن تتصل بالرقم . أخرى 
 .لمعرفة المزید عن الخیارات المدرسیة 

 زیارة المدارس خالل أیام الثالثاء .2

الجوالت المدرسیة تعد طریقة مھمة لمقابلة المدرسین و 
. المدراء ، و رؤیة الصفوف و معرفة البرامج األكادیمیة 

 الرجاء اإلتصال لمعرفة المزید ،

بالمدرسة باستخدام المعلومات الموجودة على 
www.schools.mnps.org. 

 شباط/فبرایر 2قدم الطلب قبل یوم  .3

قم بالتقدیم بزیارة الموقع 
أو www.mnpsschoolchoice.orgاإللكتروني

استخدام اإلستمارة الورقیة المرفقة في نھایة ھذا الكتیب 

.

و سوف تحدد عملیة اإلختیار العشوائي التي سوف تجرى في شھر  

شباط الطلبات التي تم قبولھا و التي ستوضع في قائمة /فبرایر
االستمارات المتأخرة سوف یتم إضافتھا الى نھایة قوائم .  اإلنتظار 

اإلنتظار إن كانت المدرسة التي تم التقدیم الیھا قد وصلت طاقتھا 
اإلستیعابیة أو یتم قبولھا إن كانت المدرسة التي تم التقدیم الیھا ال 

إن كنت جدیداً في مدارس مترو ناشفیل . یزال فیھا مقاعد شاغرة 
، فان التقدیم الى  Charterوي التقدیم الى مدارس العامة أو انك تن

 . المدارس اإلختیاریة مفتوح على مدار العام 



كیف تسیر عملیة إختیار المدارس اإلختیاریة
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الوصي مقیماً شرعیاً في مقاطعة دیفیدسون قبل أن یقدم /جب أن یكون ولي األمری» 
 .للمدارس اإلختیاریة لطفلھ 

تستطیع . رقم الطالب الصادر عن مدارس مترو ناشفیل العامة مطلوب لتقدیم الطلب » 
الحصول على رقم الطالب للطالب الجدد في مدارس مترو ناشفیل العامة من أي مركز 

من مراكز التسجیل اإلثني عشر في اإلدارة التعلیمیة أو مركز معلومات األسرة في 
 .مدارس مترو ناشفیل العامة 

و  13مة بأسماء المدارس ذات التسجیل المفتوح مدرجة في ھذا الكتیب في الصفحة قائ» 
14 . 

 .مدارس إختیاریة في اإلستمارة  7یمكنك التقدیم إلى عدد أقصاه » 

أعلى الخیارات و الخیار  1یجب أن ترتب الخیارات حسب األولویة ، حیث یمثل الخیار » 
 .أدناھا  7

 .تدخل جمیع اإلستمارات في عملیة اإلختیار العشوائي اإللكتروني  •

في حال تم قبول طفلك خالل عملیة اإلختیار العشوائي في إحدى المدارس التي  •
 .قدمت إلیھا  ، سوف یتم الطلب منك أن تقوم بقبول المقعد في تلك المدرسة 

ولویة على في ترتیب األو سوف یتم وضع طفلك في قائمة اإلنتظار بالنسبة للمدارس األ •
 .في استمارة التقدیم من المدرسة التي تم قبول طفلك فیھا 

أما المدارس األدنى في ترتیب األولویة في استمارة التتقدیم من المدرسة التي تم قبول  •
 .طفلك فیھا فسوف یتم إزالة اسمھ منھا 

ط للمدارس األسر التي تقدم إلى عدد أقل من المدارس اإلختیاریة أو تقدم فق •
التي علیھا إقبال كبیر قد ال یتم قبول طفلھا في أي مدرسة من المدارس التي 

 .أدخلوھا في استمارة التقدیم 

و في حال لم تقبل األسرة مقعد المدرسة التي تم قبول طفلھا فیھا ، فسوف یتم  •
عرض ذلك المقعد على طالب آخر من قائمة اإلنتظار في تلك المدرسة حسب 

 .الترتیب في قائمة اإلنتظار 

یتم سحب الطالب من قوائم اإلنتظار لعرض المقاعد المتوفرة علیھم إلى الیوم  •
 . 2019-2018الدراسي الخامس من بدء العام 

و لكن ، نشجع األسر على التقدیم على اإلنترنت في الموقع . نقبل اإلستمارة الورقیة »  
یجب إجراء جمیع التغییرات  .www.mnpsschoolchoice.orgاإللكتروني

 إذا كنت تحتاج. التي ترغب في إحداثھا على استمارة التقدیم على اإلنترنت أي اونالین 
الوصول لإلنترنت ، یمكنك زیارة أقرب فرع من فروع مكتبة ناشفیل العامة أو مركز 

 Bransford Ave., Nashville, TN 2601معلومات األسرة الواقع في  
37204 . 

مضمون عن  pathwayأیضاً تستطیع التأكید على اإلستمرار في مسار تعلیمي » 
 8الرجاء مراجعة األسئلة التي یكثر طرحھا في الصفحة . طریق التقدیم على اإلنترنت 

 .للمزید من التفاصیل 

طلبات التقدیم على اإلستمارة الورقیة التي یتم استالمھا قبل الساعة الخامسة مساء حسب » 
سوف تدخل في عملیة  2018شباط ، /فبرایر 2یت المركزي القیاسي من یوم التوق

 . اإلختیار العشوائي 
أما طلبات التقدیم على اإلنترنت ، فسوف یكون آخر وقت لقبولھا ھو     

 2مساًء حسب التوقیت المركزي القیاسي من یوم  11:59الساعة 
مھا بعد الموعد جمیع الطلبات التي یتم استال.  2018شباط ، /فبرایر

 .النھائي سوف یتم إضافتھا إلى نھایة إلى نھایة قوائم اإلنتظار 

و لكي تستطیع األسر أن تقوم بمقارنة المدارس اإلختیاریة و تقوم باختیار  
 مدروس للمدارس على استمارة التقدیم ، فإننا  

نشجعھا كل التشجیع على القیام بالجوالت المدرسیة في المدارس التي 

زیارة المدارس المبكرة . تستھویھم بما فیھا المدرسة التابعة لمنطقتھا الجغرافیة 
سوف تعمل على ضمان أن بیئة المدرسة ، ثقافتھا ، البرامج التي تقدمھا تلبي 

 .احتیاجات طفلك 

 16،  9:  2018المدرسیة في أیام الثالثاء التالیة في عام المدارس تكون مفتوحة للجوالت 
. آذار /مارس 20، و  13،  6شباط ؛ /فبرایر 27كانون الثاني ؛ /ینایر 30، و  23، 

باإلضافة إلى ذلك یمكنك أن تتصل بالمدرسة لتحدید موعد للجولة في المدرسة في یوم آخر 
 .عدا ھذه األیام 

المواصالت 
في معظم الحاالت ، ال یتم توفیر المواصالت للطالب الذین یحضرون 

 مدرسة اختیاریة واقعة خارج منطقتھم الجغرافیة 
یكثر  راجع قائمة األسئلة التي. و التي یتم التقدیم إلیھا في إستمارة التقدیم للمدارس اإلختیاریة 
 . انت توفر المواصالت طرحھا للمزید من التفاصیل أو  تحقق مع المدارس لمعرفة إن ك

في ناشفیل یتم توفیرھا لجمیع طالب الثانویة من  MTAباصات /المواصالت بحافالت
، حیث تستخدم بطاقة ھویة الطالب  كبطاقة لركوب حافالت  StrIDeخالل برنامج یسمى 

المتوسطة الذین یحضرون /نفس البرنامج متوفر لطالب المدارس اإلعدادیة. المدینة 
یجب الحصول على . المتوسطة /اإلعدادیة charterیاریة باستثناء مدارس مدرسة اخت

المتوسطة لكي یحصلوا على بطاقات /موافقة ولي أمر الطالب بالنسبة لطالب اإلعدادیة
StrIDe  لركوب الحافلة. 

 الشروط الخاصة للقبول
 ,Hume-Fogg: المدارس التالیة لدیھا شروط أكادیمیة للقبول فیھا 

MLK Magnet, Meigs 
للمزید من التفاصیل حول  12و  11راجع الصفحتین  Middle College Highو 

 .الشروط األكادیمیة للقبول في ھذه المدارس 

 Creswell: أو مقابالت /المدارس التالیة تشترط على الطالب تقدیم عرض أدائي و
School of the Arts, Nashville School of the Arts, Middle 

College, MNPS Virtual School and Nashville Big Picture .
 .تتواصل المدارس مع الطالب لتحدید موعد العرض األدائي أو المقابلة 

للمزید من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في مدارس 
-4636مترو على الرقم 

 تستطیع األسر معرفة المدرسة التابعة لمنطقتھا الجغرافیة
 عن طریق برنامج                          في الموقع
 اإللكتروني                               أو عن طریق

 اإلتصال برقم الھاتف

Zone Finder
www.MNPS.org

615-259-4636



2019-2018ما ھو الجدید في العام الدراسي 

 جدیدة في المدارس اإلبتدائیة Magnetبرامج 
جدیدة في العام الدراسي  Magnetسوف تقدم مدارس مترو ناشفیل العامة خمسة برامج 

من خالل ) . الصف الرابع-ریاض األطفال(اإلبتدائیة  على مستوى المدارس 2018-2019
الفیدرالي التي یكثر التنافس علیھا ،  Magnetحصولنا على منحة برنامج مساعدة مدارس 

سوف تعمل ھذه البرامج على دعم ھدف اإلدارة التعلیمیة في تقدیم و توفیر التعلیم عالي الجودة 
تعمل كل مدرسة على تقدیم فرص تعلیمیة مثیرة ، شاملة للطالب و التي تسمح . لجمیع الطالب 

العلوم ( STEAMبالتعلیم العملي ، الواقعي المبني على البحث باستخدام المناھج التي تركز على 
 )، الكنولوجیا ، الھندسة ، الفنون ، الریاضیات

 اإلبتدائیة Glencliffمدرسة 
 Entrepreneurship STEAM Magnetبرنامج 

المستندة إلى التعلم لغرض غرس عقلیة  STEAMسوف یشارك الطالب في مشاریع 
ھدف المدرسة . األعمال الحرة التي تشجع على اإلبتكار  ، تحمل المخاطرة ، و المواظبة 

ھو إعداد الطالب للمھن التي لم تظھر إلى الوجود بعد بإلضافة إلى مھارات القرن الحادي و 
 .اإلبداع ، التعاون ، التواصل ، و التفكیر النقدي  -العشرین 

تصمیم األعمال الحرة سوف یتم إدماجھ من خالل منھج متعدد المواضیع لبناء أساس في 
سوف یستخدم الطالب مختبر . مواضیع العلوم ، التكنولوجیا ، الھندسة ، الفن ، و الریاضیات 

أثناء  Innovation Lab and Launch Simulationاإلبتكار و محاكاة الطرح 
 . Design Processاشتغالھم بعملیة التصمیم  

سوف یتعلم الطالب من شركائنا ، رجال األعمال الحرة ، المبتكرین ، و مھنیین آخرین الذین  
سوف یكون للطالب الوقت طوال .  STEAMیتشاركون بعقلیة األعمال الحرة داخل مجال 

بناء المھارات التي یالقون صعوبة فیھا ، العمل مع المختصین  البرنامج لتنمیة أفكارھم الخاصة ،
 .إلثراء تعلیمھم ، و  العمل بجد في مشاریعھم 

 اإلبتدائیة Inglewoodمدرسة 
تشرك مدرسة      STEAMمتخصصة في علوم البیئة من خالل  Magnetمدرسة 

Inglewood   اإلبتدائیة الطالب من خالل التفكیر النقدي ، التعاون ، اإلبداع ، و
طریقة المدرسة الفریدة في التعلیم تضمن أن یختبر  .التواصل في بیئة ودودة و مطلوبة 

 STEAMتقدم تحدیات . جمیع الطالب تدریساً متكامالً و مختصاً في علوم البیئة 
 الممكنة للمشاكل البیئیة الحقیقیةالفصلیة للطالب الفرصة لتصمیم الحلول 

یتم وضع الحلول . من خالل التعلیم ، الریاضیات ، العلوم ، و الدراسات اإلجتماعیة 
و الكثیر من  Engineering Design Processباستخدام عملیة التصمیم الھندسي 

 .التكنولوجیا 
 Vanderbilt ، West Virginiaأیضاً تتشارك المدرسة مع علماء من جامعات 

University  مؤسسة ،American Alliance for Innovative Systems  ،
 و خبراء متنوعین من المجتمع 

و یتم التشجیع على . ، و في المیدان  STEAMلتقدیم خبرات تعلیمیة في الصف ، مختبر  
STEAM  ، أكثر من خالل الفرص اإلثرائیة بما فیھا الفرق الموسیقیة ، فن الستودیو

اإلثرائیة ، الرعایة اإلبداعیة بعد الیوم  STEAMض األدائیة على المنصة ، نوادي العرو
 .متعدد الوسائط ، و البیوت الزجاجیة المائیة  Maker Spaceالمدرسي ، 

Rosebank STEAM Magnet 
 التكنولوجیا المتكاملة و العلوم البیولوجیة 

سوف یشترك الطالب في فرص تعلیمیة ، عملیة غامرة ، و تجریبیة و التي تنمي فیھم مھارات 
سوف ینمي الطالب المھارات التكنولوجیة التي تركز على  .التحري و البحث و األجراءات 

STEAM  و  مھارات التشفیر لدیھم ، یتقنون العلوم ، و یحسنون مھاراتھم في الكتابة
 Center for Science Outreachتعمل الشراكة مع مركز  سوف. المعلوماتیة 
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، وزارة حمایة البیئة في تینیسي ، و حدیقة حیوان ناشفیل على  Vanderbiltفي جامعة 
 .توسیع معرفة و رغبة الطالب في العملیات العلمیة في العلوم البیولوجیة 

 اإلبتدائیة   Warnerمدرسة 
Magnet في الفنون 

سوف یضیف برنامج الفنون المتجددة في المدرسة مجاالت و مواد جدیدة إلى منھج الفنون 
 ل على تكامل الفنون و یعم

مع تدریس المواد الرئیسیة لمساعدة الطالب على بناء المھارات في التفكیر النقدي ، 
 التواصل ، التعاون ،

على تعزیز شراكة قویة داخل مجتمع مدینة ناشفیل  Warnerسوف تعمل مدرسة . و اإلبداع 
لتقدیم خبرات تدریسیة فریدة و إثرائیة للطالب في مجاالت فنیة متنوعة ال یتم توفیرھا حالیاً في 

تشمل التحسینات على برنامج الفنون ستودیو الرقص . مدارس مترو ناشفیل العامة اإلبتدائیة 
ر و البیانو ،  آالت النق(الیھ ، تدریس فردي للموسیقى ، المجھز بالمرایا ، أرضیة و قضبان للب

باإلضافة إلى ذلك ، . ، و ستودیو للفنون مزود  بالحوامل ، عجلة الخزف و التنور ) األوتار
سوف توفر الفرصة للطالب للتعلم حول إنتاج الفیدیوھات عن طریق إنشاء نشراتھم اإلخباریة 

 .الیومیة 

یة اإلبتدائ Whitsittمدرسة 
متخصصة في الھندسة البیئیة من خالل  Magnetمدرسة 

STEAM 
ھذا البرنامج یعمل على عرض متعمق للھندسة البیئیة للطالب 

من خالل منھج 
 .موضوعي متكامل مع المواضیع الدراسیة األساسیة 

تعمل مناھج المواد المتعلقة بالفنون و درس الھندسة الجدید ، النشاطات اإلثرائیة ، 
الدروس في الھواء الطلق ، الرحالت المیدانیة و النوادي ، و التشارك مع المنظمات 

 .المحلیة على ربط الطالب بالعالم الواقعي 
 STEAMسوف تعمل كل مرحلة صفیة على إدماج تطبیقات مستندة إلى مفاھیم و مھارات  

) Engineering is Elementary (EiE" الھندسة في اإلبتدائیة"باستخدام منھج 

في مجال  Adventure Science Centerسوف تعمل المدرسة مع مركز . كأساس 
 لم الطالب تشفیر الروبوتات للقیام ببعضالعلوم البیئیة ، الفیزیاء ، و الھندسة حیث یتع

 .المھام البسیطة 

 الثانویة Middle Collegeبرنامج الكلیة المبكرة في المدارس الثانویة حالیاً في مدرسة 
سة في مدر" الكلیة المبكرة في المدارس الثانویة"تقدم اإلدارة التعلیمیة البرنامج الجدید 

Middle College  الطالب المقبولون .  2019-2018الثانویة في العام الدراسي
یمكنھم متابعة خططھم الجامعیة بسرعة أو البدء بمھنة من خالل الحصول على شھادة 

 .و بدون تكلفة لولي األمر  -في أربع أعوام " associate’s"الثانویة و شھادة جامعیة 
التعلیم العالي و خبرات الشراكة الصناعیة سوف یقدم البرنامج منھجاً شامال من خالل تقدیم 

التقدیم لھذه المدرسة مفتوح لطالب الصف الثامن الحالیین الذین سیدخلون الصف . للطالب 
 . 2019-2018التاسع في العام الدراسي 

الطالب مسؤولون عن توفیر المواصالت من . مقعد متوفر  للطالب المؤھلین  100یوجد 
 .و  إلى المدرسة 



2019-2018تقویم التقدیم للمدارس اإلختیاریة في مدارس مترو ناشفیل العامة 

 2018كانون الثاني ، /ینایر 10األربعاء  | إرسال استمارات التقدیم إلى المنازل 
10/2018 

نماذج " و تشمل . سوف ترسل جمیع المدارس إستمارات التقدیم إلى المنازل مع الطالب 
للطالب الذین ) pathway continuation forms" (إستمرار المسار التعلیمي

متوسطة إلى /متوسطة أو من إعدادیة/سینتقلون من مدرسة إبتدائیة إلى مدرسة إعدادیة
إستمارة المدارس اإلختیاریة متاحة على اإلنترنت أیضاً . ثانویة في مسار تعلیمي مضمون 

بإمكان الطالب الذین  .www.MNPSschoolchoice.orgعلى الموقع اإللكتروني 
راجع . (كانون الثاني /ینایر 10أن یقدموا ابتداًء من  12و  11سوف یلتحقون بالصف 

 )9األسئلة التي یكثر طرحھا في الصفحة 

كانون الثاني ، /من شھر ینایر 30، و  23،  16،  9 |الجوالت المدرسیة أیام الثالثاء 
 2018آذار ، /من شھر مارس 20، و   13،  6شباط ؛ /فبرایر 27؛  2018

تواریخ الجوالت المدرسیة متوفرة لألسر للقیام بالجوالت المدرسیة قبل و بعد الموعد النھائي 
تقدم الجوالت المدرسیة الفرصة ألولیاء األمور لإللتقاء بالمدرسین و المدراء ، مشاھدة . للتقدیم 

تجرى الجوالت في الفترة ما بین الساعة .  الصفوف ، طرح األسئلة و معرفة البرامج األكادیمیة 
تستطیع األسر أن تحدد موعداً للقیام بجولة في موعد مختلف . ظھراً  1:00صباحاً و  10:00

 أرقام ھواتف المدارس متاحة على الموقع اإللكتروني . طریق اإلتصال بالمدرسة مباشرة عن 

www.MNPSschoolchoice.org￼ أو عن طریق اإلتصال بالرقم            
4636- 259- 615 . 

 2مساًء الجمعة  5:00الساعة  |رات الموعد النھائي للتقدیم إلى المدارس و المسا
 حسب التوقیت المركزي 2018شباط ، /فبرایر

یاض ر(ھذا ھو الموعد النھائي للتقدیم بالنسبة ألولیاء األمور لتقدیم استمارات التقدیم 
على اإلنترنت أو تسلیم اإلستمارات إلى مركز معلومات األسرة ) 10الصف -اإلطفال

 Office of Schoolفي مدارس مترو و عنونتھا لمكتب المدارس اإلختیاریة 
Options  . اإلستمارات التي یتم تسلیمھا قبل الموعد النھائي سوف تدخل عملیة

 "ر المسار التعلیمينماذج إستمرا" و یشمل الموعد النھائي جمیع . اإلختیار العشوائي 
)pathway continuation forms ( للطالب الذین سینتقلون من مدرسة إبتدائیة

 متوسطة  /متوسطة أو من إعدادیة/إلى مدرسة إعدادیة
ھذا الموعد النھائي ال ینطبق على مراحل ما قبل . إلى ثانویة في مسار تعلیمي معتمد 

و الصفوف الحادي عشر و   Pre-Kال ، أو ما قبل ریاض األطف  Preschoolالمدرسة 
اإلستمارات التي یتم تسلیمھا بعد الموعد النھائي سوف توضع في نھایة قوائم . الثاني عشر 

 .اإلنتظار  حسب الترتیب 

 2018شباط ، /فبرایر 23الجمعة  |یوم اإلختیار 
-فالاألطنتائج عملیة اإلختیار العشوائي سوف تكون متاحة على اإلنترنت للصفوف ریاض 

 www.MNPSschoolchoice.orgعلى الموقع اإللكتروني  الصف العاشر 
الطالب في مرحلة ما قبل  . 615 -259 -4636أو عن طریق اإلتصال على الرقم 

المدرسة أو ما قبل ریاض األطفال و أیضا الطالب في الصفین الحادي عشر و الثاني 
 .للمزید من المعلومات ، راجع األسئلة التي یكثر طرحھا . عشر غیر مشمولین 

شباط ، /فبرایر 28األربعاء  |إرسال رسائل القبول و قوائم اإلنتظار بالبرید إلى المنازل 
2018 . 

سوف یتم إرسال رسائل القبول و قوائم اإلنتظار بالبرید إلى عنوان الطالب المكتوب في 
 .استمارة التقدیم 

 2الجمعة  | 12و  11الموعد النھائي للتقدیم إلى المدارس بالنسبة لطالب الصف 
 . 2018آذار ، /مارس

یة اإلختیار العشوائي الخاص اإلستمارات التي یتم تسلیمھا قبل الموعد النھائي سوف تدخل عمل
آذار سوف یتم إضافتھا إلى /مارس 2استمارات التقدیم التي یتم تسلیمھا بعد .  12و  11بالصف 

 .نھایة قوائم اإلنتظار 

 * 2018آذار ، /مارس 15خمیس لا |الموعد النھائي إلرجاع رسائل القبول 
 Office ofیجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختیاریة 

School Options  مساًء حسب التوقیت  5:00في ھذا التاریخ قبل الساعة
بإمكانكم أیضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فیھا على اإلنترنت . المركزي 

رقم الطالب . www.mnpsschoolchoice.orgعلى الرابط 
Student ID Number 

 .اإلسم األخیر ، و تاریخ المیالد مطلوب للدخول 

 2018آذار ، /مارس 28األربعاء  | 12و  11یوم اإلختیار لطالب الصف 
أو زیارة اإلدارة التعلیمیة  www.mnps.orgسوف تعلن النتائج على اإلنترنت على الموقع 

 شخصیاً و عنوانھا
 2601 Bransford Avenue, Nashville, TN 37204. 

نیسان ، /أبریل 4األربعاء  |السحبة األولى لقوائم اإلنتظار  -إرسال رسائل القبول بالبرید 
2018 . 

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب یتم إختیاره من قوائم اإلنتظار في حال وجود مقعد 
 .شاغر 

 *2018نیسان ، /أبریل 20الجمعة  |رجاع رسائل القبول من السحبة األولى الموعد النھائي إل
 Office ofیجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختیاریة 

School Options  مساًء حسب التوقیت  5:00في ھذا التاریخ قبل الساعة
بإمكانكم أیضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فیھا على اإلنترنت . المركزي 

رقم الطالب . www.mnpsschoolchoice.orgعلى الرابط 
Student ID Number 

 .اإلسم األخیر ، و تاریخ المیالد مطلوب للدخول 

 . 2018أیار ، /مایو 2األربعاء  |السحبة الثانیة لقوائم اإلنتظار  -إرسال رسائل القبول 
سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب یتم اختیاره من قوائم اإلنتظار في حال وجود مقعد 

 .شاغر 

 مساًء حسب التوقیت المركزي 11:59التقدیم على اإلنترنت ینتھي في الساعة *
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2019-2018تقویم التقدیم للمدارس اإلختیاریة في مدارس مترو ناشفیل العامة 

 VERIFICATION / CONTINUATIONاستمرار المسار / إرسال رسائل التأكید 
 . 2018أیار ، /مایو 10الخمیس  |بالبرید إلى المنازل 

یتم إرسال الرسائل لجمیع الطالب للتأكد من المدرسة التي سوف یحضرونھا في العام 
 . 2019-2018الدراسي 

 * 2018أیار ، /مایو 18الجمعة  |رجاع رسائل القبول من السحبة الثانیة الموعد النھائي إل
 Office ofیجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختیاریة 

School Options  مساًء حسب التوقیت  5:00في ھذا التاریخ قبل الساعة
بإمكانكم أیضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فیھا على اإلنترنت . المركزي 

رقم الطالب . www.mnpsschoolchoice.orgعلى الرابط 
Student ID Number 

 .اإلسم األخیر ، و تاریخ المیالد مطلوب للدخول 

 2018أیار ، /مایو 25الجمعة  |الموعد النھائي إلرجاع رسائل التأكید و استمرار المسار 
األسر التي ترغب في تغییر أو تصحیح المدرسة التي سوف یحضرھا الطالب في العام 

،  یجب علیھا أن ترجع رسالة التأكید إلى مكتب المدارس  2019-2018الدراسي 
 .اإلختیاریة قبل ھذا الموعد 

حزیران ، /یونیو 13األربعاء  |السحبة الثالثة لقوائم اإلنتظار  -إرسال رسائل القبول 
2018 . 

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب یتم إختیاره من قوائم اإلنتظار في حال وجود 
 .مقعد شاغر 

حزیران ، /یونیو 29الجمعة  |رجاع رسائل القبول من السحبة الثالثة الموعد النھائي إل
2018 *

 Office of Schoolیجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختیاریة 
Options  مساًء حسب التوقیت المركزي  5:00في ھذا التاریخ قبل الساعة. 

بإمكانكم أیضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فیھا على اإلنترنت على الرابط  
www.mnpsschoolchoice.org.  رقم الطالبStudent ID Number 

 .األخیر ، و تاریخ المیالد مطلوب للدخول اإلسم 

تموز ، /یولیو 11األربعاء  |السحبة الرابعة لقوائم اإلنتظار  -إرسال رسائل القبول 
2018 . 

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب یتم إختیاره من قوائم اإلنتظار في 
 .حال وجود مقعد شاغر 

 25األربعاء  |آخر یوم للتقدیم إلى المدارس اإلختیاریة ذات المقاعد المحدودة 
 . 2018تموز ، /یولیو

بعد عملیة اإلختیار العشوائي ، یتم نشر قائمة بأسماء المدارس ذات المقاعد المحدودة على 
 .اإلنترنت 

 * 2018تموز ، /ولیوی 27الجمعة  |الموعد النھائي ألرجاع رسائل القبول من السحبة الرابعة 
 Office of Schoolیجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختیاریة 

Options  مساًء حسب التوقیت المركزي  5:00في ھذا التاریخ قبل الساعة
بإمكانكم أیضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فیھا على اإلنترنت على .

 Studentرقم الطالب  .www.mnpsschoolchoice.orgالرابط 
ID Number  اإلسم األخیر ، و تاریخ المیالد مطلوب للدخول ،. 

  2018آب ، /أغسطس 7الثالثاء  |أول یوم من المدرسة 

 التي الموعد النھائي للطالب الحالیین في مدارس مترو ناشفیل العامة للتقدیم للمدارس
 2018آب ، /أغسطس 24الجمعة  |فیھا مقاعد شاغرة 

 24یجب على الطالب المسجلین حالیاً في مدارس مترو ناشفیل العامة التقدیم قبل یوم 
األسر الجدیدة في مدارس مترو ناشفیل العامة تستطیع التقدیم على .  2018آب ، /أغسطس

 .طول العام للمدارس التي فیھا مقاعد شاغرة 

 مساًء حسب التوقیت المركزي 11:59التقدیم على اإلنترنت ینتھي في الساعة * *



األسئلة التي یكثر طرحھا

 من ھم الطالب الذین یحق لھم التقدیم للمدارس اإلختیاریة ؟
أي طالب یسكن والداه مقاطعة دیفیدسون في وقت التقدیم یحق لھ التقدیم لمدرسة 

 .اختیاریة 

لكي یكون  Student ID Numberھل یحتاج طفلي إلى رقم الطالب 
 بإمكانھ التقدیم ؟

الذي یتكون من  IDیجب أن یكون لكل طالب مسجل في مدارس مترو  رقم الطالب . نعم 
یمكنك أن تجد رقم الطالب للطالب المسجلین حالیاً في .  190أرقام و یبدأ باألرقام  9

أو عن طریق طلب ھذا الرقم من مدرسة طفلك ؟   report cardشھادة درجات الطالب 
یمكن الحصول على رقم الطالب بالنسبة للطالب الجدد في مدارس مترو من أي مركز  

اإلثنى عشر عن طریق تقدیم شھادة میالد   enrollment centerمن مراكز التسجیل 
الطالب مع إثبات محل إقامة ولي أمر الطالب باالضافة الى نسخة من رخصة قیادة ولي 

 .األمر 

 كیف یمكنني التقدیم ؟
  نشجع األسر على التقدیم على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

www.mnpsschoolchoice.org.  یمكنك استخدام الكمبیوترات و
اإلنترنت مجاناً في أقرب فرع من فروع مكتبة ناشفیل العامة إلیك أو مركز معلومات 

بعد .  Bransford Ave., Nashville, TN 37204 2601األسرة الواقع في  
 .إرسالھ إلى بریدك اإللكتروني اإلنتھاء من التقدیم ، سوف یكون لك خیار طباعة التأكید أو 

إذا كنت . یمكن تقدیم اإلستمارات الورقیة شخصیاً أو إرسالھا عن طریق البرید 
سترسل اإلستمارة عن طریق البرید ، احصل على نموذج طلب وصل اإلستالم  

“Return Receipt Requested”   من مسؤولیة ولي األمر . من مكتب البرید
ت في حال أرسل. أن یضمن استالم  إستمارة التقدیم من قبل مكتب المدارس اإلختیاریة 

، فلن یكون  return receiptاإلستمارة بدون طلب الحصول على وصل اإلستالم 
لن نقبل باإلستمارات التي ترسل . باستطاعة اإلدارة التعلیمیة تأكید استالم اإلستمارة 

 .ق الفاكس عن طری

یجب على من یرغب بإدخال طلباتھم في عملیة اإلختیار العشوائي أن یكملوا التقدیم على 
أو تسلیم  2018شباط ، /فبرایر 2من مساء یوم الجمعة  11:59اإلنترنت قبل الساعة 

 ,.Bransford Ave 2601اإلستمارة الورقیة في مركز معلومات األسرة الواقع في 
Nashville, TN 37204  مدخل شارعBerry Road  قبل الساعة الخامسة مساء

 .من نفس الیوم 

 كیف تسیر عملیة اإلختیار ؟
سوف نجري عملیة سحب عشوائیة لملء المقاعد المتوفرة في المدارس الموجودة في 

سوف یتم إدخال فقط طلبات التقدیم الكاملة و المقدمة قبل . إستمارة المدارس اإلختیاریة 
 .في عملیة اإلختیار العشوائي  2018شباط ، /فبرایر 2ئي الموعد النھا

.

نتائج عملیة اإلختیار العشوائي سوف تكون متوفرة على اإلنترنت یوم اإلختیار  23 
فبرایر/شباط ، 2018 . سوف ننشر نتائج یوم اإلختیار  على اإلنترنت على الموقع 

اإللكتروني www.mnps.org و أیضاً یمكنكم الحصول علیھا عن طریق اإلتصال 
بمركز معلومات األسرة على الرقم 615-259-4636 . سوف نرسل نتائج یوم 

اإلختیار الخاصة بطفلك یوم 28 فبرایر/شباط ، 2018 إلى العنوان المكتوب في 
اإلستمارة  

یجب أن ترتب الخیارات حسب األولویة ، حیث یمثل الخیار 1 أعلى أولویة و الخیار 
7 أدناھا . إذا تم قبول طفلك في إحدى المدارس ، سوف نقوم بإرسال رسالة القبول 

عن طریق البرید و یجب علیك إرجاعھا بعد التوقیع علیھا و قبول المقعد في تلك 
المدرسة قبل یوم 15 مارس/آذار ، 2018 . یمكنك أیضاً أن تقبل مقعد طفلك على 

.اإلنترنت و سوف تستلم تأكیداً بذلك 

سوف یتم وضع طفلك في قائمة اإلنتظار في المدارس التي تأتي في ترتیبھا قبل 
المدرسة التي تم قبول طفلك فیھا للعام الدراسي 2018-2019 .  و سوف یتم 

سحب طفلك من جمیع المدارس التي تأتي في ترتیبھا بعد المدرسة التي تم قبول 
طفلك فیھا . تم تصمیم ھذه العملیة بحیث تعطي الخیار لألسر بحضور طفلھا 

.للمدارس التي تأتي في أعلى قائمة أولویاتھم في حال توفر المقاعد  

متى ما وافق الطالب على قبول مقعده في المدرسة اإلختیاریة التي تم اختیاره فیھا 
 فسوف نقوم بإزالة اسمھ من المدرسة التي یحضرھا حالیاً إو التي قبلھا في ،

السابق للعام الدراسي 2018-2019 . یجب أن یحضر الطالب المدرسة في 
الیوم األول للمدارس و إال سیعتبر الطالب غائباً "No show"  و یمنح 

.مقعده لطالب آخر  

الطالب في الصفوف 11 و 12 سوف یمرون خالل عملیة مراجعة الدرجات 
transcript review process للقبول في المقاعد المتوفرة . نتائج 

اإلختیار العشوائي سوف تكون متوفرة یوم 28 مارس/آذار ، 2018 . یجب 
تسلیم استمارات التقدیم الكاملة مع وثائق مراجعة الدرجات قبل یوم 2 

.مارس/آذار ، 2018 لكي تدخل عملیة اإلختیار العشوائي  

سوف یتم إجراء عملیة إختیار عشوائي منفصلة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال 
Pre-K في ربیع عام 2018 . ھناك إستمارة تقدیم منفصلة تستخدم للتقدیم لمرحلة ما 
قبل ریاض األطفال Pre-k  لكل المدارس بما فیھا Stanford Montessori و 

 . Hull-Jackson Montessori مدرسة

ھل یتوجب علي التقدیم في كل عام لكي أبقى في مدرستي اإلختیاریة ؟ 
كال ، الطالب الملتحقون بالصفوف ریاض األطفال K  إلى الصف الثاني عشر 
12 ال ینبغي علیھم إعادة التقدیم للبقاء في مدرستھم اإلختیاریة التي یحضرونھا 

في مایو/أیار ، سوف یستلم طفلك رسالة التأكید/استمرار المسار  من .  
مدرستھ للتأكید على مقعده الدراسي في العام الدراسي 2019-2018 . 

 ال تحتاج أن تقوم باي اجراء إذا كان طفلك سینتقل من صف إلى الصف الذي 
 .یلیھ في نفس المدرسة 
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 Pre-Kطالب برنامج ما قبل ریاض األطفال الحالیین . ال تقوم بملء إستمارة جدیدة 
یجب أن یتم تسجیلھم في صف ریاض األطفال حتى و إن كان قسم التعلیم اإلستثنائي قد 

-Hullالطالب الذین یحضرون مدرستي . ھم في برامج ما قبل ریاض األطفال عوض
Jackson Montessori  وStanford  Montessori  ال یتوجب علیھم إعادة

 .التقدیم 

المتوسطة أو الثانویة مضموناً إن /ھل سیكون مسار طفلي إلى المدرسة اإلعدادیة
 كان یحضر مدرسة إختیاریة ؟

راجع القائمة الموجودة (توفر مدارس مترو مسارات تعلیمیة مضمونة لبعض المدارس 
 ) . أسفل السؤال التالي

اإلدارة التعلیمیة ال یمكنھا ضمان و لكن ، و بسبب محدودیة الطاقة اإلستیعابیة ، فإن 
المتوسطة و الثانویة التابعة للمناطق /المسار التعلیمي إلى جمیع المدارس اإلعدادیة

الجغرافیة بالنسبة للطالب الذین یحضرونھا من خارج المنطقة الجغرافیة و المقبولین فیھا 
فیة و یحضر مدرسة إذا كان طفلك من خارج المنطقة الجغرا. من خالل التسجیل المفتوح 

متوسطة إختیاریة و ھذه المدرسة ال یوجد لدیھا مسار تعلیمي /إبتدائیة أو إعدادیة
pathway  یجب على طفلك أن یقدم إلى المدرسة التابعة للمنطقة الجغرافیة و سوف ،

 cluster"و ھذا یسمى أفضلیة القطاع . تكون لھ األولویة استناداً إلى المقاعد المتوفرة 
preference . " إذا كانت المدرسة التابعة للمنطقة  الجغرافیة غیر موجودة في إستمارة

التقدیم للمدارس اإلختیاریة ، فھذا یعني أن المدرسة لیس لدیھا طاقة استیعابیة كافیة لقبول 
 .الطالب من خارج المنطقة الجغرافیة و لن یكون باستطاعتك التقدیم لھذه المدرسة 

باً للتقدیم إذا كان طفلي یحضر مدرسة اختیاریة و فیھا مسار ھل یجب أن أقدم طل
 مضمون إلى مدرسة إختیاریة أخرى ؟

إذا كان ھذا العام آخر عام لطفلك في إحدى المدارس المدرجة أدناه و ترغب أن . نعم 
، یجب علیك أن ترجع نموذج إستمرار ) المسارات مبینة أدناه(تضمن مسار طفلك 

 . المسار التعلیمي ، و الذي سوف تقوم مدرسة طفلك بإرسالھ إلى المنزل 
یمكنك أیضاً أن تؤكد على استمرار مسارك التعلیمي عن طریق ملء استمارة التقدیم 

نموذج إستمرار المسار التعلیمي یجب أن یرسل في . للمدارس اإلختیاریة على اإلنترنت 
 . 2018شباط ، /فبرایر 2عد اقصاه مو

 المتوسطة/المدارس اإلبتدائیة إلى اإلعدادیة

  «Carter-Lawrence Elementary students who want to go to Rose 
Park Magnet Middle 

  «Robert Churchwell Elementary students who want to go to John 
Early Museum Magnet Middle 

«  Glendale Elementary students who want to go to 
    J. T. Moore Middle 

  «Hattie Cotton Elementary students who want to go to Stratford 
Lower Campus 

  «Jones Elementary students who want to go to Haynes Middle 

  «Lockeland Elementary students who want to go to East Nashville 
Magnet Middle 

  «Sylvan Park Elementary students who want to go to Haynes 
Middle 

المتوسطة إلى الثانویة /المدارس اإلعدادیة  

  «Cameron students who want to go to LEAD 
Academy High 

  «Creswell Middle students who want to go to Nashville 
School of the Arts (limited to 30 seats( 

  «East Nashville Middle students who want to go to East 
Nashville High 

  «Haynes Middle students who want to go to East Nashville 
Magnet High 

  «Head Magnet Middle current 6th or 8th students who 
qualify to go to MLK Magnet 

  «John Early Museum Magnet Middle students who qualify to 
go to Hume-Fogg Magnet High 

  «KIPP Academy Nashville students who want to go to 
KIPP Nashville Collegiate High 

  «KIPP Nashville College Prep students who want to go 
to KIPP Nashville Collegiate High 

  «Knowledge Academy Middle students who want to go 
to Knowledge Academy High 

  «LEAD Southeast Middle students who want to go to 
LEAD Southeast High 

  «Liberty Collegiate Academy students who want to go to 
Republic High 

  «Meigs Magnet Middle students who qualify to go 
to Hume-Fogg Magnet High 

  «Nashville Academy of Computer Science students who 
want to go to Republic High 

  «Nashville Prep students who want to go to Republic High 

  «Rose Park Magnet Middle students who qualify to go 
to MLK Magnet 

سوف تكون ھناك سحبة إضافیة بعد ظھرو نتائج امتحان تي إن ریدي 
TNReady  . 

-Humeو  MLKھذه السحبة ستكون مقتصرة على المسار التعلیمي المؤدي إلى مدرسة  
Fogg  لطالب مدارسHead, Rose Park, John Early , Meigs  الذین لم

التواریخ المتعلقة بھذه السحبة سوف تنشر على الموقع . یكونوا مؤھلین في الخریف 
 .متى ما تم تحدیدھا ) www.MNPSschoolchoice.org(اإللكتروني  

 ھل یمكنني التقدیم ألكثر من مدرسة إختیاریة واحدة ؟
مدارس إختیاریة ، مرتبة  7یمكنك التقدیم إلى . نعم ، و تشجع العائالت على القیام بذلك 

األسر التي تقدم لعدد قلیل من المدارس أو التي تقدم فقط . حسب أولویة التفضیل لدیك 
 للمدارس التي یكثر علیھا الطلب قد ال یتم قبولھا في أي من تلك المدارس 
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 ؟ charterما ھي المدرسة الشارتر 
. یتم تمویلھا من قبل األموال العامة و تدار من قبل جھات خاصة  charterمدارس 

بموجب قانون والیة تینیسي الساري ، یجب أن تكون مدارس الشارتر منظمات غیر ربحیة 
. 

 باستخدام استمارة التقدیم ھذه ؟ charterھل باستطاعتي التقدیم الى مدارس 
التي إختارت أن تشارك في عملیة التقدیم   charterیمكنك التقدیم لمدارس . نعم 

تختار أن تستخدم عملیة تقدیم  charterو لكن بعض مدارس . للمدارس اإلختیاریة 
غیر موجودة في إستمارة التقدیم للمدارس  charterو للتقدیم لمدرسة . خاصة بھا 

 .رة اإلختیاریة ، اتصل بتلك المدرسة مباش

 ماذا لو كانت استمارة التقدیم غیر كاملة ؟
إذا قدمت استمارة ورقیة غیر كاملة عن طریق البرید ، . لن تقبل اإلستمارات غیر الكاملة 

و نحن غیر مسؤولین في حال عدم وصول . سوف نقوم بإرجاعھا إلیك عن طریق البرید 
في حال تسلیم اإلستمارة . اإلستمارة إلیك في الوقت المناسب إلكمالھا و تقدیمھا مرة أخرى 

، سوف لن یدخل طفلك في عملیة اإلختیار  2018شباط ، /فبرایر 2بعد الموعد النھائي 
 . 10الصف  -العشوائي بالنسبة للصفوف ریاض األطفال 

في ھذه   Pre-Kاألسر التقدیم لمرحلة ما قبل ریاض األطفال  ھل تستطیع 
 اإلستمارة ؟

في جمیع  Pre-kھناك إستمارة منفصلة تستخدم للتقدیم لبرنامج ما قبل ریاض األطفال . كال 
و ما قبل ریاض األطفال ) أعوام 3(و ھذه تشمل أیضاً جمیع برامج ما قبل المدرسة  .المدارس 

.  Hull-Jackson Montessoriو  Stanford Montessoriفي مدرستي ) أعوام 4(
سوف تكون ھناك عملیتین منفصلتین للتقدیم و اإلختیار العشوائي لمرحلة ما قبل ریاض األطفال 

Pre-K   2018آذار ، /مارس 1ابتداًء من . 

ما ھي متطلبات التقدیم إذا كنت سألتحق بالصف الحادي عشر أو الثاني عشر  في 
 ثانویة ؟المدرسة ال

نسخة من  12و  11یجب أن یأخذ جمیع المتقدمین من الطالب الذین سیلتحقون بالصف 
، و استمارة  report card، أحدث شھادة درجات  transcriptوثیقة الدرجات 

التي یرغبون في  High Schoolالتقدیم للمدارس اإلختیاریة إلى مدیر المدرسة الثانویة 
 .مدیر ثالثة أیام عمل لمراجعة وثیقة درجات الطالب و اإلستمارة یكون لل.  اإلنتقال إلیھا 

بعد اإلنتھاء من المراجعة ، یقوم المدیر بإرفاق نموذج المراجعة الموقع باستمارة التقدیم 
تقدیم یمكنكم تسلیم إستمارات ال. للمدارس اإلختیاریة الخاصة بطفلك قبل أن تقوم بتسلیمھا 

جمیع إستمارات التقدیم الكاملة التي یتم .  2018كانون الثاني ، /ینایر 10ابتداًء من 
، سوف تدخل عملیة اإلختیار العشوائي بالنسبة  2018آذار ، /مارس 2تسلیمھا قبل یوم 

 . 12و  11للطالب الملتحقین بالصف 

 األكادیمیة ؟ Magnetما ھي شروط القبول في مدارس 
: أكادیمیة  Magnetھالً للتقدیم لمدرسة یجب أن یلبي الطالب شرطین لكي یكون مؤ

الرجاء مراجعة الصفحات . الدرجات األكادیمیة و درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة 
 . 2019-2018للمعلومات المفصلة عن شروط القبول في العام  12و  11

 ما ھي عملیة اإلختیار للمدارس المتخصصة ؟
 Creswellو ) Nashville School of the Arts (NSAتشترط مدرستي 

Middle School of the Arts  على الطالب بالقیام بعرض أدائي . 

باخبار جمیع الطالب المتقدمین  Creswell Middle Prepو  NSAستقوم مدرستي 
مقعداً للطالب الذي سینتقلون إلیھا من  30بحجز  NSAتقوم مدرسة . بمواعید األداء 

 .  Creswell Middleمدرسة 

، المدرسة اإلفتراضیة في مدارس  Middle College High Schoolتشترط مدارس  
 Nashville Big Picture، و مدرسة  MNPS Virtual Schoolمترو ناشفیل العامة 

تتصل ھذه المدارس مع الطالب لتحدید موعد و ترتیب المقابلة . الثانویة إجراء مقابلة مع الطالب 
 )11راجع الصفحة (الثانویة شروطاً أكادیمیة   Middle Collegeكما أن لمدرسة  .

 كیف تعمل أفضلیة القبول بالنسبة لألشقاء ؟
تعطى میزة أفضلیة القبول للطالب الذین لدیھم أشقاء یحضرون المدرسة التي یتم التقدیم 

و الشقیق  2019-2018إلیھا ، طالما أن الشقیق سیبقى في المدرسة في العام الدراسي 
 . Pre-Kالمتقدم للطلب لیس طالباً في برنامج ما قبل ریاض األطفال 

باإلضافة إلى ذلك ، ففي حال قدم شقیقین لنفس المدرسة و تم قبول فقط أحدھما و وافق 
ولي األمر على القبول فإن الشقیق اآلخر سوف یوضع في قائمة اإلنتظار ذات األولویة في 

یة القبول لألشقاء عندما یتم إجراء السحبة التالیة لجمیع المقاعد ستكون أفضل. تلك المدرسة 
 .المتوفرة 

 East Nashville Magnet: المدارس التالیة ال یوجد فیھا أفضلیة القبول لألشقاء 
High School, East Nashville Magnet 

Middle School, Head Magnet Middle School, Haynes Middle 
School, Hume-Fogg Magnet High School, Creswell Middle 

School of the Arts, Martin Luther King Jr. Magnet High 
School, Meigs Magnet Middle School, Middle College High 

School, MNPS Virtual School, Nashville School of the Arts 
and Rose Park Magnet Middle School . األخرى بما فیھا جمیع المدارس

 .تقبل بأفضلیة القبول لألشقاء  charter مدارس

 ؟  GEOGRAPHIC PRIORITY ZONEما ھي منطقة األولویة الجغرافیة 
منطقة األولویة الجغرافیة تعطي األفضلیة في القبول للطالب الساكنین في منطقة جغرافیة 

 .محددة حول المدرسة اإلختیاریة 
ن تكون و لك" . منطقة األولویة الجغرافیة"الب الذین یسكنون في القبول لیس مضموناً للط 

على الرابط  Zone Finderاستخدم أداة . لدیھم األولویة في عملیة اإلختیار العشوائي 
www.mnpsschoolchoice.org  لكي  615-259-4636أو اتصل بالرقم

 .تعرف إن كنت تسكن ضمن منطقة األولویة الجغرافیة لمدرسة ما 

 ؟ CLUSTER PREFERENCEما ھي أفضلیة القبول لطالب القطاع 
بعض المدارس تمنح أفضلیة القبول للطالب الذین یسكنون في المنطقة الجغرافیة التابعة للمدرسة 

باإلضافة إلى ذلك ، الطالب الذین یحضرون مدرسة إختیاریة من خارج منطقتھم الجغرافیة . الثانویة 
 .و یرغبون في اإلستمرار في المسار التعلیمي لتلك المدرسة اإلختیاریة سوف تكون لھم األفضلیة 

 ؟ KINDERGARTENما ھي شروط القبول في ریاض األطفال 
لكي یكون مؤھالً  2018آب ، /أغسطس 15الطفل الخامسة من عمره یوم  یجب أن یبلغ

أما إذا كان طفلك سوف یبلغ الخامسة من العمر في المدة ما بین . للقبول في ریاض األطفال 
، فبإمكانك أن أن تتصل باإلدارة  2018أیلول ، /سبتمبر 30و  2018آب ، -أغسطس 16

 Kidergarten Readinessالتعلیمیة للسؤال عن اختبار  اإلستعداد لریاض األطفال 
. 615-259-4636على الرقم 
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سوف تزودك بھا المدرسة في  ا قبل ریاض األطفال و التيیجب أن تقدم رسالة من قسم م 
ذه الرسالة یجب أن ترفق مع استمارة التقدیم قبل الموعد ھ. حال تجاوز طفلك اإلختبار 

 .لكي تدخل عملیة اإلختیار العشوائي  2018شباط ، /فبرایر 2النھائي للتقدیم 

 .القبول المبكر في ریاض األطفال متوفر للطالب الذین یتلقون خدمات الطالب الموھوبین 
جب إرفاق رسالة مع إستمارة للموھوبین ، ی Encoreإذا كان طفلك مسجالً في برنامج 

، فیمكنك أن  Encoreإوإذا لم یكن طفلك مسجالً في برنامج . التقدیم للمدارس اإلختیاریة 
تطلب إجراء تقییم على طفلك من قبل قسم علم النفس في مدارس مترو ناشفیل العامة لتحدید 

 .إن كان الطفل مؤھالً لتلقي خدمات األطفال الموھوبین 

 GLENDALE SPANISHلقبول في مدرسة ما ھي شروط ا
IMMERSION ؟ 

یستطیع أي طالب یدخل ریاض األطفال أو الصف األول أن یقدم لمدرسة » 
Glendale . 

و یشترط على الطالب المتقدمین للصف الثاني و الثالث النجاح في اختبار اللغة » 
 .قبل القبول في المدرسة 

 .لن نقبل طلبات التقدیم بالنسبة لطالب الصف الرابع » 

 ما ھي المدة التي یبقى فیھا الطالب في قائمة اإلنتظار ؟
یبقون في قائمة اإلنتظار إلى الیوم  12الطالب في الصفوف ریاض األطفال  إلى 

بعد الیوم الخامس سوف نقوم بشطب .  2019-2018الخامس من بدء العام الدراسي 
تستمر قوائم اإلنتظار طوال .  charterنتظار  باستثناء قوائم إنتظار مدارس قوائم اإل

 .  charterالعام الدراسي في مدارس 

 ھل یتم توفیر المواصالت الى المدارس االختیاریة ؟
باص المدرسة إلى المدارس /في معظم الحاالت ال تتوفر خدمة المواصالت بحافلة

یتم توفیر المواصالت للطالب . مدارس اإلختیاریة الموجودة في إستمارة التقدیم لل
 Elementary Spanishالسكانین في منطقة األولویة الجغرافیة لمدرسة 

Immersion  . باإلضافة إلى ذلك ، توفر العدید من مدارسCharter  المواصالت
 .اتصل بكل مدرسة على حدة لمعرفة إن كانت توفر المواصالت  .لطالبھا 

العامة في ناشفیل مجاناً لجمیع طالب  MTAباصات /المواصالت بحافالتیتم توفیر 
بادجات الطالب كتذاكر /حیث تعمل بطاقات StrIDeالثانویة من خالل برنامج یدعى 

المتوسطة الذین /نفس البرنامج متوفر لطالب المدارس اإلعدادیة.  باص المدینة /لحافلة
یشترط الحصول على موافقة .  Charter یحضرون المدارس اإلختیاریة باستثناء مدارس

 . StrIDeالمتوسطة لكي یحصل الطالب على تذاكر /أولیاء أمور طالب اإلعدادیة
على الرقم  MTAالء لحافالت مبإمكان أولیاء األمور اإلتصال بمكتب خدمة الع

لتخطیط مسار  www.nashvillemts.orgأو زیارة  5960-862-615
 . MTAجولة أو مدى توفر حافالت 

للمزید من المعلومات قم بزیارة الموقع اإللكتروني 
WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG￼ 

615-259-4636أو اإلتصال بالرقم 

 یقع مكتب معلومات األسرة في

 2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 37204 

Berry Road الرجاء استخدام المدخل الواقع على شارع
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2019-2018للعام الدراسي  Magnetالشروط األكادیمیة للقبول في مدارس 

 :المدارس التالیة لدیھا شروط أكادیمیة للقبول 

  «Meigs Middle School ) 8-5الصفوف( 

  «MLK Junior High School ) 12-7الصفوف( 

  «Hume-Fogg High School ) 12-9الصفوف( 

برنامج الكلیة المبكرة في المدارس الثانویة في مدرسة » 
Middle College الثانویة )الصفوف 9 -12( 

لكي یكون الطالب مؤھال للتقدیم إلحدى مدارس Magnet ، یجب تحقیق الشروط التالیة :  

یجب أن یكون ولي أمر الطالب مقیماً في مقاطعة دیفیدسون لكي یستطیع التقدیم لمدرسة          
 .اإلقامة القانونیة  SBOp 1.117أعاله في  1یاریة كما مبین في الجزء إخت

یجب أن یكون للطفل رقم الطالب الصادر من مدارس مترو ناشفیل العامة من قبل أحد » 
 .مراكز التسجیل 

 .یجب أن یلبي الطالب شرط معدل الدرجة األكادیمیة و المادة المبینة فیما یلي » 

 :یجب أن یلبي الطالب شرط درجات اإلمتحانات المدرجة فیما یلي » 

 معدل الدرجات األكادیمیة و  الشروط المتعلقة بالمواد الدراسیة

أو أكثر لجمیع المواد مجتمعة في  85یجب أن یكون معدل درجات الطالب األكادیمیة » 
التیرم الربیعي من العام الدراسي السابق مع أول فترة تقییم في العام الدراسي /الفصل
، على أن ال یكون الطالب قد رسب ) سواء أكانت ستة أسابیع أو تسعة أسابیع(الحالي 

الفترة  في ھذه) سواء أكانت ستة أسابیع أو تسعة أسابیع(في أي مادة و في أي فترة تقییم 
 .الزمنیة 

 Roseأو /، و Head ، John Early ، Meigsذین یحضرون مدارس الطالب ال» 
Park المتوسطة و الذین یرغبون في التقدیم للمسار في الصیف یجب أن /اإلعدادیة

أو أكثر لجمیع المواد مجتمعة في ثاني ، ثالث ، و رابع  85معدل درجاتھم األكادیمیة 
فترة تسعة أسابیع من العام الدراسي الحالي ، على أن ال یكون الطالب قد رسب في أي 

في ھذه الفترة ) سواء أكانت ستة أسابیع أو تسعة أسابیع(مادة و في أي فترة تقییم 
 .الزمنیة 

 شروط درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة

لقد .  2019-2018لقد تم تعدیل شروط درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة لفترة التقدیم 
أجري ھذا التغییر بسبب التغییرات المھمة التي حصلت على المعاییر األكادیمیة في والیة 

 .تینیسي و إدخال امتحانات جدیدة في اإلدارة التعلیمیة التي تقدم بیانات وطنیة مقیاسیة 
وم بإرسال رسالة إلى أولیاء األمور  لبیان فیما إذا كان أطفالھم یلبون شروط سوف نق

تتضمن ھذه الرسالة جمیع درجات اإلمتحانات ذات . درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة 
 .الصلة 

األكادیمیة في العام الدراسي  magnetلكي یتم قبول الطالب في إحدى مدارس » 
الطالب شروط درجات اإلمتحانات بإحدى ، یجب أن یلبي  2018-2019

 :الطریقتین التالیتین 

ضمن برنامج  TNReadyإذا أخذ الطالب امتحان تي إن ریدي  •
خالل العام الدراسي  TCAPاإلمتحانات الشاملة في والیة تینیسي 

 on Trackأو ) اإلتقان( Masteredو كانت درجتھ  2016-2017
 .آداب اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیات /اإلنجلیزیةفي كل من ) على المسار(

حالیاً في مدرسة من مدارس مترو ناشفیل العامة و  إذا كان الطالب مسجال •
كانت درجتھ أعلى من الحد األدنى في اختبار قیاس التقدم األكادیمي و یسمى 

في أي أول اختبارین أخذھما الطالب خالل العام الدراسي  MAPاختصاراً 
2017-2018 . 

في مادتي القراءة و  stanineعلى مقیاس  14الحد األدنى للدرجة ھو  -
 .الریاضیات مجتمعتین 

یكون الطالب مؤھالً بتلبیة شرط درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة في  -
-2017واحدة من اإلمتحانات التي أخذھا الطالب في العام الدرسي الحالي 

2018 . 

 ھم جدد في مدارس مترو ناشفیل العامةطالب مقاطعة دیفیدسون الذین 

طالب مقاطعة دیفیدسون الذین ھم جدد في مدارس مترو ، والیة تینیسي ، أو یدرسون في 
  :أو مسجلون حالیاً في مدارس خاصة قد یكونون مؤھلین في الحالتین التالیتین /البیت ، و

إذا لبوا  شروط معدل الدرجات األكادیمیة و  الشروط المتعلقة بالمواد الدراسیة » 
. 

إذا لبوا شرط درجات اإلمتحانات القیاسیة الموحدة عن طریق تقدیم نتائج أحد اختبارات 

:

التفوق الوطنیة و كانت درجتھم أعلى من الحد األدنى للدرجة المطلوبة . و ھذه یتم 
تحدیدھا من خالل ما یلي  

في معظم الحاالت ، قد یكون أحد امتحانات الوالیة القیاسیة •
الموحدة ، و قد یكون اختباراً یأخذه الطالب و یكون قیاسیاً على 

على  14المستوى الوطني و یكون الحد األدنى للدرجة ھو 
آداب اللغة /اللغة اإلنجلیزیة/في القراءة stanineمقیاس 

  .اإلنجلیزیة و الریاضیات 
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 المذكورة أعاله

«



2019-2018للعام الدراسي  Magnetالشروط األكادیمیة للقبول في مدارس 

و للحصول على ھذه النتائج ، سوف یحتاج ولي األمر أن یتصل بمدرسة طفلھ 
 .السابقة أو إدارتھ التعلیمیة 

و في حال لم یكن الطالب قد أخذ أحد اختبارات التفوق الوطنیة حدیثاً ، بإمكان  •
الحد األدنى للدرجة ھو . فع الرسوم لكي یأخذ الطالب إختبارا خاصاً الوالدین د

آداب اللغة /اللغة اإلنجلیزیة/في مادتي القراءة stanineعلى مقیاس  14
 .اإلنجلیزیة و الریاضیات مجتمعتین في اإلختبار الخاص 

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة

الطالب المتعلمون للغة اإلنجلیزیة المسجلون حالیاً في مدارس مترو ناشفیل العامة » 
یمكنھم تلبیة شرط درجة اإلمتحانات القیاسیة الموحدة في إحدى المواد بدال من مادتین 

 .آداب اللغة اإلنجلیزیة أو الریاضیات /اللغة اإلنجلیزیة/إما القراءة: 

األكادیمیة في العام الدراسي  magnetدارس لكي یتم قبول الطالب في إحدى م» 
، یجب أن یلبي الطالب المتعلم للغة اإلنجلیزیة شروط درجات  2018-2019

 :اإلمتحانات بإحدى الطرق الثالثة التالیة 

 TCAPإذا أخذ الطالب المتعلم للغة اإلنجلیزیة امتحان تي إن ریدي تحت  •
) اإلتقان( Masteredو كانت درجتھ  2017-2016خالل العام الدراسي 

آداب اللغة اإلنجلیزیة أو /في مادة اإلنجلیزیة) على المسار( on Trackأو 
 .الریاضیات 

إذا كان الطالب المتعلم للغة اإلنجلیزیة مسجال حالیاً في مدرسة من مدارس  •
في  stanineأو أكثر على مقیاس  7مترو ناشفیل العامة و كانت درجتھ 

في أي أول اختبارین  MAPادیمي و یسمى اختصاراً اختبار قیاس التقدم األك
 . 2018-2017أخذھما الطالب خالل العام الدرسي 

یكون الطالب المتعلم للغة اإلنجلیزیة الجدید في مدارس مترو ناشفیل العامة أو  •
والیة تینیسي مؤھالً  إذا قدم نتائج من أحد اختبارات التفوق الوطنیة و كانت 

آداب اللغة /في إما مادة اإلنجلیزیة stanine مقیاسأو أكثر على  7درجتھ 
 .اإلنجلیزیة أو الریاضیات 

-4636للمزید من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في مدارس مترو على الرقم 
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2019-2018للعام الدراسي  Magnetالشروط األكادیمیة للقبول في مدارس 

عندما . رمز المدرسة مكتوب على یسار اسم المدرسة . في ھذا الكتیب  16و  15الرجاء استخدام قائمة المدارس اإلختیاریة فیما یلي و في الصفحة التالیة إلكمال إستمارة التقدیم على الصفحتین 
إلى مساعدة أو  إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول عملیة اختیار المدارس ، الرجاء  تحتاجإذا كنت . تقوم بملء استمارة التقدیم ، رجاء اكتب اسم و رمز  جمیع المدارس التي ترغب في التقدیم لھا 

 . 615-259-4636الرقم اإلتصال بمركز معلومات األسرة على 

 )4-ریاض األطفال(المدارس اإلبتدائیة 

1 ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL

2 ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

3 BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL

4 BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL

5 CARTER-LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL

6 CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL

7 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL

8 COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL

9 CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL

10 DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL

11 DODSON ELEMENTARY SCHOOL

12 DUPONT ELEMENTARY SCHOOL

13 EAKIN ELEMENTARY SCHOOL

14 EXPLORE! COMMUNITY SCHOOL (K-3*(

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL

16 GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL

17 GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL

18 HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL

19 HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL

20 HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

21 INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL

22 JOELTON ELEMENTARY SCHOOL

23 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL

24 JONES ELEMENTARY SCHOOL

KIPP NASHVILLE

25 KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY*

26 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-2*(

27 LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL

28 MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL

29 NAPIER ELEMENTARY SCHOOL

30 NASHVILLE CLASSICAL (K-5*(

31 PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL

32 PURPOSE PREP*

33 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL

34 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL

ROCKETSHIP NASHVILLE

35 ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY*

36 ROCKETSHIP PARTNERS COMMUNITY PREP (K-3*(

37 ROCKETSHIP UNITED ACADEMY*

38 ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL

39 SHWAB ELEMENTARY SCHOOL

40 SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

41 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY*

42 STANFORD ELEMENTARY SCHOOL

43 SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL

44 TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL

45 TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL

46 WARNER ELEMENTARY SCHOOL

47 WAVERLY BELMONT ELEMENTARY SCHOOL

 المدارس اإلعدادیة/المتوسطة (8-5)

48 APOLLO MIDDLE SCHOOL 
49 CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS 
50 CROFT MIDDLE SCHOOL 
51 DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL 
52 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL 
53 GRA-MAR MIDDLE SCHOOL 
54 HAYNES MIDDLE SCHOOL 
55 HEAD MAGNET MIDDLE SCHOOL 
56 ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL 
57 JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL 
58 JOELTON MIDDLE SCHOOL 
59 JOHN EARLY MUSEUM MAGNET MIDDLE SCHOOL 
60 JOHN TROTWOOD (J.T.) MOORE MIDDLE SCHOOL 
KIPP NASHVILLE 
61 KIPP ACADEMY NASHVILLE* 
62 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE* 
KNOWLEDGE ACADEMIES 
63 KNOWLEDGE ACADEMY* 
64 KNOWLEDGE ACADEMY @ THE CROSSINGS* 

 Charterتشیر إلى أن المدرسة *
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 2019-2018المدارس اإلختیاریة للعام الدراسي  

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS

65 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS*

66 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS*

67 LEAD SOUTHEAST MIDDLE*

68 NEELYS BEND – LEAD MADISON CAMPUS*

69 MADISON MIDDLE SCHOOL

70 MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL

71 MCKISSACK MIDDLE SCHOOL

72 MEIGS MAGNET MIDDLE SCHOOL

REPUBLIC MIDDLE SCHOOLS

73 LIBERTY COLLEGIATE ACADEMY*

74 NASHVILLE PREP*

75 NASHVILLE ACADEMY OF COMPUTER SCIENCE*

76 ROSE PARK MIDDLE SCHOOL

77 STRIVE COLLEGIATE*

78 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL

79 TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL

80 WEST END MIDDLE SCHOOL

81 WILLIAM HENRY OLIVER MIDDLE SCHOOL

82 WRIGHT MIDDLE SCHOOL

 المدارس اإلعدادیة/المتوسطة و الثانویة

94 MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12(

97 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12(

102 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12(

 المدارس الثانویة (12-9)

83 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL

84 Glencliff High School
Academy of Medical Science & Research 
The Ford Academy of Business & 
Innovation Hands on Nashville Academy  
  of Environmental & Urban Planning 

85 HILLSBORO HIGH SCHOOL
Academy of Global Health & Science  
Academy of International Baccalaureate 
   Diploma Programme 
US Community Credit Union Academy of 
   International Business & Communication 

86 HILLWOOD HIGH SCHOOL
Academy of Art, Design & Communication 
Academy of Business & Hospitality Academy of 
Health Sciences 

87 HUME-FOGG MAGNET HIGH SCHOOL

88 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL
Academy of Health & Human Sciences 

Academy of International Baccalaureate  
Academy of Hospitality, Marketing & Business 
Academy of Design & Technology 

89 KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH SCHOOL*

90 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH*

LEAD PUBLIC HIGH SCHOOLS

91 LEAD ACADEMY – LEAD DOWNTOWN CAMPUS*

92 LEAD SOUTHEAST HIGH (9-10*(

93 Maplewood High School
Academy of Energy & Power 
Academy of Entrepreneurship & Innovation 
Academy of Sports Medicine & Wellness 

94 MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12(

95 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 

96 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL

97 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12(

98 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL

99 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS

100 PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL
Academy of Entertainment Communication  
Academy of Entertainment Management 

101 REPUBLIC HIGH SCHOOL*

102 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12(

Academy of National Safety & Security Technologies 
Academy of Science & Engineering 

103 WHITES CREEK HIGH SCHOOL
Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics 
Academy of Community Health  
Academy of Education & Law 

نالت التقدیر من البیت األبیض كنموذج للتحویل في المدارس بعد أن 
الثانویة ، تقدم أكادیمیات ناشفیل أحد أفضل برامج اإلعداد للجامعة و 

أكادیمیة  39حیث یستطیع الطالب أن یختار من بین  . المھن في البالد
ثانویة و تقدم منھجاً تطبیقیا و عملیاً في  12مختلفة و المتوزعة على 

م في اإلختصاصات التي تستھویھ و التي تتراوح من الھندسة إلى التعل
 الرعایة الصحیة .

في األكادیمیات على الموقع  قم بجولة
YouTube.com/MetroSchools أو اتصل بالرقم 

لمعرفة الخیارات المتوفرة . 4636-259-615

Charter تشیر إلى أن المدرسة*
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MNPS OPTIONAL SCHOOLS APPLICATION 2018-19

 2019-2018للعام الدراسي اإلختيارية مدارس التقديم للإستمارة   
     مكتب إلى ارجعها و باللغة اإلنجليزية اإلستمارة هذه امأل أو https://schooloptions.mnps.orgقّدم على اإلنترنت على الموقع 

 .2018،   فبراير/شباط 2يوم حسب التوقيت المركزي من مساءاً  5:00في موعد أقصاه  Bransford Ave 2601  العنوان على اإلختيارية المدارس

Student ID (required)  )رقم الطالب )مطلوب : 

Applicant Name: Last First Middle 
المتقدم بالطلباسم    األوسط  األول     األخير 

Student Information Student is: Male Female 
  أنثى         ذكر        الطالب 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 2018-19 School Year: 
Twin or multiple birth? Yes No 

؟  توائم متعددةتوأم أو  9201 -8201الصف في العام الدراسي                     ال        نعم 
Mother/Guardian (Print) الوصياألم /   : ___________________________________  Email Address   __________________________ : البريد اإللكتروني 

Home Phone البيت هاتف : _____________________  Daytime  Phone النهاري  هاتفال : ____________________   Cell يل/الجوالاالموب : ________________  

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

Home Phone البيت هاتف : _____________________  Daytime  Phone النهاري هاتفال  : ____________________   Cell يل/الجوالاالموب : ________________  

في هذه اإلستمارة سيكون العنوان الُمستخدم المبين . إن عنوان الطالب  كتابة Office of School Options المدارس اإلختياريةمكتب مدرستك حاالً ثم تبلغ ك أو عنوانك ، يجب أن تبلغ هاتفرقم في حال تغير * 

. في عملية اإلختيار

Sibling Preference أفضلية القبول لألشقاء 
ن لديك : إذا كا مالحظة. راجع األسئلة التي يكثر طرحها للمزيد من التفاصيل .  و ثانوية و التي تقبل بهذه الميزةاكمل هذا الجزء لشقيق/شقيقة الطالب الذي يحضر مدرسة إبتدائية ، إعدادية/متوسطة ، أ

 تستخدم هذه اإلستمارة للحصول على هذه الميزة .شقيق/شقيقة يحضر مدرسة ليست مدرجة في هذا الكتيب ، فال يزال لديك الخيار أن 

Name االسم   : _______________________________________________________ Student ID رقم الطالب: ________________________________________ 

School  المدرسة: _____________________________________________________ Grade for 2018-19 school year 8201- 9201  الصف في العام الدراسي: ________  

Employee Preference  ألطفال الموظفينأفضلية القبول  

 على هذه الميزة .إذا كنت موظفاً في إحدى مدارس مترو و لم تكن المدرسة مدرجة في هذا الكتيب ، فال يزال لديك الخيار أن تستخدم هذه اإلستمارة للحصول 

Is parent/guardian a full-time school-based employee?  Yes No 
؟   الوالدين/الوصي موظف في المدارس بدوام كاملهل أحد   ال نعم    

Employee School مدرسة الموظف:    EmployeeID# رقم هوية الموظف:  

 Optional School Application Priorityأعلى  1حيث يمثل اإلختيار حسب األولوية ، إليها التقديم ترغب في المدارس التي  رجاء ادرج : التقديم للمدارس اإلختيارية حسب األولوية

 نامج ما قبل رياض األطفال( .الخيارات لديك . يمكنك إيجاد رمز المدرسة على يسار اسم المدرسة في قائمة المدارس في الصفحتين السابقتين . )ال تدرج أسماء مدارس بر

School Name School Code School Name School Code 

 اسم المدرسة رمز المدرسة اسم المدرسة   رمز المدرسة 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 

 Creswell  ،Nashville School of the Arts  ،Hume-Fogg Magnet  ،Martinإذا كنت ترغب في التقديم لمدرسة  يجب أن يوقع ولي األمر على ظهر هذه اإلستمارة . مالحظة مهمة :

Luther King Jr. Magnet  ،Meigs Middle Magnet  ،Nashville Big Picture  ،Middle College High  أو المدرسة اإلفتراضية في مدارس مترو ناشفيل العامة ،Virtual School  ،

مدير المدرسة التي إلى  transcriptأن يقدموا نسخة من شهادة الدرجات   12و  11و يجب على جميع الطالب الذين يقدمون للمدارس الثانوية  للصفين  يجب أن تكمل الجزء المتبقي على ظهر هذه اإلستمارة .

عة الرجاء إعطاء المدير مهلة ثالثة أيام عمل لمراج. الذي يجب أن يصادق عليه المدير قبل تسليم إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية . يقوم مدير المدرسة بتزويدك بنموذج مراجعة الدرجات و يتم التقديم إليها .

وثيقة الدرجات .

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





Magnets with Academic Entrance Requirements: مدارس الماجنت التي لديها شروط أكاديمية للقبول  

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. 
لغرض إكمال هذا الجزء و التوقيع عليه .  ةالحالي تكخذ هذه اإلستمارة إلى مدير مدرس الشروط األكاديمية في هذه المدارس الماجنت )يجب تلبيتها( : 

Grade Average: Test Scores: Reading Math Qualifies: Yes No 

  

Principal’s Signature توقيع المدير: 

 ة .يالفصل/التيرم الربيعي من العام الدراسي السابق مع أول فترة تقييم في العام الدراسي الحالي على أن ال يكون راسباً في أية مادة دراس فيأو أكثر  85أن يكون معدل درجات الطالب األكاديمية  •

 . 12و  11أن تكون درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة تلبي واحد أو أكثر من شروط اإلمتحانات القياسية الموحدة المبينة في الصفحة  •

للفصل/التيرم الربيعي  report cardلديها شروط أكاديمية للقبول ، الرجاء إرفاق نسخة من درجة اإلمتحان القياسي و شهادة الدرجات  Magnetذا كنت تستخدم اإلستمارة الورقية للتقديم لمدرسة إ •

 من العام السابق و أول فترة تقييم من العام الحالي .

  للمزيد من التفاصيل . 615-259-4636األسرة على الرقم  الرجاء اإلتصال بمركز معلومات •

Specialty Schools المدارس التخصصية 

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 .

 مجالين فقط(أداء عرض فيها )ضع عالمة على المجاالت التي ترغب في 

أمام  2أمام اختيارك األول و # 1إذا كنت ترغب في أداء عرض في مجالين ، ضع #

سوف تقوم بأداء العرض في كال المجالين . اإلختيار الثاني .

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. 

. صحيحة و كاملة ، و أنني قرأت المعلومات الموجودة في استمارة التقديمفي هذه الورقة أؤكد أن المعلومات التي أوردتها 

Parent Signature  التاريخ Date  توقيع ولي األمر 

 U.S. Postal من مكتب البريد  ”Return Receipt Requested“  إذا كنت سترسل اإلستمارة عن طريق البريد ، اطلب الحصول على نموذج طلب وصل اإلستالم :مالحظة مهمة 

Service   .ة م من قبل مكتب المدارس اإلختياريمن مسؤولية ولي األمر أن يضمن استالم  إستمارة التقديOffice of School Options  . في حال أرسلت اإلستمارة بدون طلب الحصول

 ، فلن يكون باستطاعة اإلدارة التعليمية تأكيد استالم اإلستمارة . return receiptعلى وصل اإلستالم 

www.mnpsschoolchoice.orgأو قم بزيارة الموقع  615 -259 -4636دارس مترو على الرقم للمزيد من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في م

إختيار يمكنك الطالب.  اثنينأكثر من مجالينتذكر ، ال جميع يجتاز أن يجب

و  Nashville School of the Artsاختبار العرض األدائي للقبول في مدرسة 

 . Creswell Middle School of the Artsمدرسة 

  يئاألداالعرض بإبالغ المتقدمين بطلبات عن أوقات إختبار  مدرسةالستقوم .

أو  nsahs.mnps.orgإذا كانت لديك أية أسئلة ، الرجاء زيارة الموقع 

 . 615-291-6600اإلتصال بالرقم 

  يجب أن يختار الطالب المتقدمين لمدرسةCreswell إذا كان  مجالين اثنين .

 Creswell Middle School  بمدرسةالرجاء اإلتصال أسئلة ،  ةلديك أي

 . 615-291-6515على الرقم 

 معدل الدرجات  متحان القياسي الموحددرجة اإلالقراءة      الرياضياتهل الطالب مؤهل؟        نعم    كال     





ال متيز مدارس مرتوبوليتان ناشفيل العامة عىل أساس العرق ، الدين ، املعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  امليل الجنيس ، األصل القومي ، اللون ، العمر و/

 أو اإلعاقة يف القبول أو الدخول اىل برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها . كام إنها ال متيز يف إجراءات التشغيل أو التوظيف. 1. طلب صيغ بديلة . لطلب

 هذه املعلومات يف صيغة أخرى بديلة  ، من فضلك تواصل مع مدير املبنى أو رئيس اإلدارة . 2. بيان طلب املساعدة يف بناية املدرسة . عىل األفراد الذين يحتاجون

 املساعدة و الخدمات أن يقدموا طلب الحصول عليها إىل مدير املبنى أو رئيس القسم قبل املوعد الذي يحتاجون فيه إىل تلك املساعدة و الخدمات. يجب تقديم

 طلب الحصول عىل مرتجمي الصم أو ثقييل السمع قبل مثان و أربعني ساعة من بدء املناسبة

OPTIONAL SCHOOLS FOR 2018-19

 الرجاء مراجعة قامئة املدارس اإلختيارية

 يف هذا الكتيب ملعرفة جميع املدارس

 اإلختيارية املتوفرة ، و املدرجة حسب

 الرموز التي تدل عليها . لرؤية الخريطة

الكاملة لإلدارة التعليمة ، الرجاء مراجعة

Elementary 
School

Middle 
School

Hunters Lane

Whites Creek

Pearl-Cohn

Maplewood

Stratford

McGavock

Hillwood

Hillsboro

Overton

Glencliff

Antioch

Cane Ridge

High 
School

Northwest Northeast

Southwest Southeast

.www.mnps.org

.
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