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لمحة عامة حول المدارس 
 اإلختيارية

ضمان أن يحصل كل طفل على خبرة تعليمية ممتازة و أن يتخرج من الثانوية و هو 

 .مهيء للجامعة ، و الوظيفة ، و الحياة 

و في كل عام ، يمنح التقديم للمدارس االختيارية األسرة القدرة على إختيار المدارس 

من مدارس التسجيل المفتوح ، باإلضافة إلى المدرسة التابعة للمنطقة  من بين العديد

نوعدكم أن نعمل بجد . نحن نعلم أن األسر لديها تطلعات كبيرة ألطفالها . الجغرافية 

 .على تلبية ليس فقط هذه التطلعات بل نتجاوزها 

تعد مدارس مترو ناشفيل العامة متنوعة ، حضرية ، حيوية ، و تتطلع الى 

 .مهمتنا هي أن نقدم تعليماً عاما جيداً لكل طالب و في كل يوم . تحقيق التميز 

لوضعهم على  و نريد أن نساعد األسر على إيجاد المدرسة األصلح ألطفالهم

و نحن نعلم أن جميع الطالب . المسار الصحيح الذي يفضي إلى النجاح 

متميزون و أن لكل طالب احتياجات مختلفة ، و نقوم بتزويد الطالب بما 

  .يتناسب مع مستوياتهم 

مدرسة عامة ، أي انه ال بد أن تكون هناك  167تتوفر ألسر مدينة ناشفيل أكثر من 

و سوف تعمل مدارس مترو ناشفيل العامة على . من األطفال  مدرسة تناسب كل طفل

 تحّري الخيارات المتوفرة .1

تتوفر لدى أسر مدينة ناشفيل اآلن أداة لمساعدتهم في تحديد 

المدارس إستناداً إلى العديد من اإلهتمامات ، بما فيها البرامج 

األكاديمية ، الموقع ، و الصفوف التي يتم خدمتها . الرجاء زيارة 

مدارس إلستكشاف ال schoolmatch.mnps.orgالموقع 

اإلختيارية . و يمكنك أيضاً معرفة معلومات إضافية عن كل 

مدرسة من المدارس عن طريق زيارة موقع المدارس اإللكتروني 

www.schools.mnps.org  أو اإلتصال بمركز معلومات

 .  615-259-4636األسرة على الرقم 

 زيارة المدارس خالل الجوالت المدرسية أيام الثالثاء .2

رسية تعد طريقة مهمة لمقابلة المدرسين و المدراء ، الجوالت المد

و رؤية الصفوف و معرفة البرامج األكاديمية . لتتعرف على 

معلومات أكثر ، اتصل بالمدرسة عن طريق استخدام المعلومات 

 .www.schools.mnps.org في الموقع اإللكتروني 

 

 

 مناسبة لطفلكالخطوات الثالث إليجاد المدرسة ال

 شباط/فبراير  1لطلب قبل يوم قدم ا. 3

إذا كنت ترغب في التقديم إلحدى المدارس ذات التسجيل المفتوح 

  قم بالتقديم بزيارة الموقع

أو استخدام www.mnpsschoolchoice.orgاإللكتروني

اإلستمارة الورقية المرفقة في نهاية هذا الكتيب . و سوف تحدد 

باط ي شهر فبراير/شعملية اإلختيار العشوائي التي سوف تجرى ف

الطلبات التي تم قبولها و التي ستوضع في قائمة اإلنتظار . 

االستمارات المتأخرة سوف يتم إضافتها الى نهاية قوائم اإلنتظار 

إن كانت المدرسة التي تم التقديم اليها قد وصلت طاقتها 

اإلستيعابية أو يتم قبولها إن كانت المدرسة التي تم التقديم اليها ال 

زال فيها مقاعد شاغرة . إن كنت جديداً في مدارس مترو ناشفيل ي

، فان التقديم  Charterالعامة أو انك تنوي التقديم الى مدارس 

 الى المدارس اإلختيارية مفتوح على مدار العام . 

 

http://www.schools.mnps.org/
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 كيف تسير عملية إختيار المدارس اإلختيارية
 

 

الوصي مقيماً شرعياً في مقاطعة ديفيدسون قبل أن يقدم للمدارس /يجب أن يكون ولي األمر «

 .اإلختيارية لطفله 

يع تستط. رقم الطالب الصادر عن مدارس مترو ناشفيل العامة مطلوب لتقديم الطلب  «

الحصول على رقم الطالب للطالب الجدد في مدارس مترو ناشفيل العامة من أي مركز من 

مراكز التسجيل العشرة في اإلدارة التعليمية أو مركز معلومات األسرة في مدارس مترو 

 . ناشفيل العامة 

 14و  13قائمة بأسماء المدارس ذات التسجيل المفتوح مدرجة في هذا الكتيب في الصفحة  «

. 

  .يمكنك التقديم إلى عدد أقصاه سبع مدارس إختيارية في اإلستمارة  «

يجب أن ترتب الخيارات حسب األولوية ، حيث يمثل الخيار األول أعلى الخيارات و الخيار  «

 . السابع أدناها 

  تدخل جميع اإلستمارات في عملية اإلختيار العشوائي اإللكتروني. 

 ختيار العشوائي في إحد  المدارس التي قدم  في حال تم قبول طفلك خالل عملية اإل

 . إليها  ، سوف يتم الطلب منك أن تقوم بقبول المقعد في تلك المدرسة 

  و سوف يتم وضع طفلك في قائمة اإلنتظار بالنسبة للمدارس األعلى في ترتيب األولوية

 . في استمارة التقديم من المدرسة التي تم قبول طفلك فيها 

 دنى في ترتيب األولوية في استمارة التتقديم من المدرسة التي تم قبول أما المدارس األ

  .طفلك فيها فسوف يتم إزالة اسمه منها 

  األسر التي تقدم إلى عدد أقل من المدارس اإلختيارية أو تقدم فقط للمدارس التي عليها

ارة استم إقبال كبير قد ال يتم قبول طفلها في أي مدرسة من المدارس التي أدخلوها في

 . التقديم 

  و في حال لم تقبل األسرة مقعد المدرسة التي تم قبول طفلها فيها ، فسوف يتم عرض

ذلك المقعد على طالب آخر من قائمة اإلنتظار في تلك المدرسة حسب الترتيب في قائمة 

 .اإلنتظار 

  س الخاميتم سحب الطالب من قوائم اإلنتظار لعرض المقاعد المتوفرة عليهم إلى اليوم

 .  2020-2019من بدء العام الدراسي 

و لكن ، نشجع األسر على التقديم على اإلنترن  في . نقبل بالتقديم على اإلستمارة الورقية  «

 .. www.mnpsschoolchoice.orgالموقع اإللكتروني

يجب إجراء جميع التغييرات التي ترغب في إحداثها على استمارة التقديم على اإلنترن  أي 

إذا كن  تحتاج الوصول لإلنترن  ، يمكنك زيارة أقرب فرع من فروع مكتبة . الين اون

 ,.Bransford Ave 2601ناشفيل العامة أو مركز معلومات األسرة الواقع في  

Nashville, TN 37204 . 

من الممكن أرسال إستمارة على اإلنترن  أيضا من أجل اإلستمرار في مسار تعليمي  «

 .للمزيد من التفاصيل  5راجعة األسئلة التي يكثر طرحها في الصفحة الرجاء م. مضمون 

مساء حسب  4:30طلبات التقديم على اإلستمارة الورقية التي يتم استالمها قبل الساعة  «

سوف تدخل في عملية اإلختيار  2019شباط ، /فبراير 1التوقي  المركزي القياسي من يوم 

نترن  ، فسوف يكون آخر وق  لقبولها هو الساعة أما طلبات التقديم على اإل. العشوائي 

جميع .  2019شباط ، /فبراير 1مساًء حسب التوقي  المركزي القياسي من يوم  11:59

الطلبات التي يتم استالمها بعد الموعد النهائي سوف يتم إضافتها إلى نهاية إلى نهاية قوائم 

 . اإلنتظار 

مدارس اإلختيارية و تقوم باختيار  مدروس للمدارس و لكي تستطيع األسر أن تقوم بمقارنة ال

على استمارة التقديم ، فإننا نشجعها كل التشجيع على القيام بالجوالت المدرسية في المدارس 

زيارة المدارس المبكرة سوف . التي تستهويهم بما فيها المدرسة التابعة لمنطقتها الجغرافية 

  .ها ، البرامج التي تقدمها تلبي احتياجات طفلك تعمل على ضمان أن بيئة المدرسة ، ثقافت

،  22،  15:  2019المدارس تكون مفتوحة للجوالت المدرسية في أيام الثالثاء التالية في عام 

الرجاء . آذار /مارس 19و  5شباط ؛ و /فبراير 26، و  12،  5كانون الثاني ؛ /يناير 29و 

فة إلى باإلضا. ت فيها للحصول على المواعيد اإلتصال بالمدارس التي ترغب في القيام بجوال

 .ذلك يمكنك أن تتصل بالمدرسة لتحديد موعد للجولة في المدرسة في يوم آخر عدا هذه األيام 

 المواصالت

في معظم الحاالت ، ال يتم توفير المواصالت للطالب الذين يحضرون مدرسة 

 لتقديم إليها في إستمارةاختيارية واقعة خارج منطقتهم الجغرافية و التي يتم ا

راجع قائمة األسئلة التي يكثر طرحها للمزيد من . التقديم للمدارس اإلختيارية

 .التفاصيل أو  تحقق مع المدارس لمعرفة إن كان  توفر المواصالت 

 WeGo Public Transitالباصات العامة عن طريق/يتم توفير المواصالت بالحافالت

حيث  StrIDeاناً لجميع طالب الثانوية من خالل برنامج يدعى مج( سابقاً  MTAكان  تسمى )

نفس البرنامج متوفر لطالب . باص المدينة /بادجات الطالب كتذاكر لحافلة/تعمل بطاقات

المتوسطة الذين يحضرون المدارس اإلختيارية باستثناء مدارس /المدارس اإلعدادية

Charter  .المتوسطة لكي /الب اإلعداديةيشترط الحصول على موافقة أولياء أمور ط

 .  StrIDeيحصل الطالب على تذاكر 

 الشروط الخاصة للقبول

 Hume-Fogg ، MLK: المدارس التالية لديها شروط أكاديمية للقبول فيها 

Magnet ، Meigs  و برنامج الكلية المبكرة في مدرسة ،Middle 

College High  . ل حول للمزيد من التفاصي 10و  9راجع الصفحتين

 .الشروط األكاديمية للقبول في هذه المدارس 

 .Isaiah T: أو مقابالت /المدارس التالية تشترط على الطالب تقديم عرض أدائي و

Creswell Middle School of the Arts, Nashville School of the 

Arts, MNPS Virtual School  وNashville Big Picture . تتواصل المدارس

 .الب لتحديد موعد العرض األدائي أو المقابلة مع الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

للمزيد من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في مدارس 

زيارة الموقع أو قم ب 615-259-4636 مترو على الرقم

 . WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORGاإللكتروني

تستطيع األسر معرفة المدرسة التابعة لمنطقتهم الجغرافية عن 

في الموقع اإللكتروني   ZONE FINDERطريق برنامج 

WWW.MNPS.ORG اإلتصال على الرقم   أو عن طريق

4636-259-615 . 

 

http://www.mnps.org/
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 2020-2019تقويم التقديم للمدارس اإلختيارية في مدارس مترو ناشفيل العامة 
 

   2019كانون الثاني ، /يناير 11الجمعة |  إرسال استمارات التقديم إلى المنازل

 و. نازل مع الطالب سوف ترسل جميع المدارس إستمارات التقديم إلى الم

 pathway continuation" )نماذج إستمرار المسار التعليمي" تشمل 

forms ) للطالب الذين سينتقلون من مدرسة إبتدائية إلى مدرسة

متوسطة إلى ثانوية في مسار تعليمي /متوسطة أو من إعدادية/إعدادية

على  إستمارة المدارس اإلختيارية متاحة على اإلنترن  أيضاً . مضمون 

بإمكان .  www.mnpsschoolchoice.orgالموقع اإللكتروني

 11أن يقدموا ابتداًء من  12و  11الطالب الذين سوف يلتحقون بالصف 

 (5راجع األسئلة التي يكثر طرحها في الصفحة . )كانون الثاني /يناير

كانون الثاني ؛ /يناير 29، و  22،  15|  الجوالت المدرسية أيام الثالثاء

 آذار /مارس 19و  5شباط ؛ و /فبراير 19، و  12 ، 5

تواريخ الجوالت المدرسية متوفرة لألسر للقيام بالجوالت المدرسية قبل و 

تقدم الجوالت المدرسية الفرصة ألولياء األمور . بعد الموعد النهائي للتقديم 

لإللتقاء بالمدرسين و المدراء ، مشاهدة الصفوف ، طرح األسئلة و معرفة 

 يتم إجراء الجوالت المدرسية عادة ما بين. رامج األكاديمية الب

ظهراً ، و لكن تستطيع األسر أن تتصل  1:00صباحاً و  10:00الساعة  

 تستطيع األسر أن تقوم بتحديد . بالمدرسة لتحديد مواعيد معينة 

 يوم أو وق  مختلف للجولة المدرسية عن طريق اإلتصال بالمدرسة 

 واتف المدارس متاحة على الموقع اإللكتروني أرقام ه. مباشرة  

www.mnpsschoolchoice.org  أو عن طريق اإلتصال على

 . 615-259-4636الرقم 

مساًء  4:30الساعة |  الموعد النهائي للتقديم إلى المدارس و المسارات

 *حسب التوقيت المركزي 2019شباط ، /فبراير 1الجمعة 

م بالنسبة ألولياء األمور لتقديم استمارات التقديم هذا هو الموعد النهائي للتقدي

على اإلنترن  أو تسليم اإلستمارات إلى مركز ( 10الصف -رياض اإلطفال)

معلومات األسرة في مدارس مترو و عنونتها لمكتب المدارس اإلختيارية 

Office of School Options  . اإلستمارات التي يتم تسليمها قبل

الموعد النهائي . تدخل عملية اإلختيار العشوائي الموعد النهائي سوف 

 pathway" )نماذج إستمرار المسار التعليمي" تضمن تقديم 

continuation forms ) للطالب الذين سينتقلون من مدرسة إبتدائية إلى

أو من إعدادية إلى ثانوية في مسار تعليمي معتمد ( متوسطة)مدرسة إعدادية 

  Preschoolينطبق على مراحل ما قبل المدرسة هذا الموعد النهائي ال . 

و الصف الحادي عشر و الثاني عشر   Pre-K، أو ما قبل رياض األطفال 

اإلستمارات التي يتم تسليمها بعد الموعد النهائي سوف توضع في نهاية . 

 .قوائم اإلنتظار  حسب الترتيب 

 2019شباط ، /فبراير 22الجمعة | يوم اإلختيار

اإلختيار العشوائي سوف تكون متاحة على اإلنترن  للصفوف  نتائج عملية

الصف العاشر على الموقع اإللكتروني -رياض األطفال

www.mnpsschoolchoice.org أو عن طريق اإلتصال على الرقم

الطالب في مرحلة ما قبل المدرسة أو ما قبل رياض .  615 -259 -4636

عشر و الثاني عشر غير األطفال و أيضا الطالب في الصفين الحادي 

 .للمزيد من المعلومات ، راجع األسئلة التي يكثر طرحها . مشمولين 

 27األربعاء  |إرسال رسائل القبول و قوائم اإلنتظار بالبريد إلى المنازل 

  2019شباط ، /فبراير

سوف يتم إرسال رسائل القبول و قوائم اإلنتظار بالبريد إلى عنوان الطالب 

 . تمارة التقديم المكتوب في اس

 | 12و  11الموعد النهائي للتقديم إلى المدارس بالنسبة لطالب الصف 

  2019آذار ، /مارس 1الجمعة 

اإلستمارات التي يتم تسليمها قبل الموعد النهائي سوف تدخل عملية اإلختيار 

استمارات التقديم التي يتم تسليمها .  12و  11العشوائي الخاص بالصف 

 .ذار سوف يتم إضافتها إلى نهاية قوائم اإلنتظار آ/مارس 2بعد 

 * 2019آذار ، /مارس 22الخميس  |الموعد النهائي إلرجاع رسائل القبول 

 Office ofيجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختيارية 

School Options  مساًء حسب  4:30في هذا التاريخ قبل الساعة

م أيضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فيها بإمكانك. التوقي  المركزي 

 على اإلنترن  

 مساًء حسب التوقيت المركزي 11:59يم على اإلنترنت ينتهي في الساعة التقد*



 

 | التقديم للمدارس اإلختيارية في مدارس مترو ناشفيل العامة  4

 Studentرقم الطالب . www.mnpsschoolchoice.orgعلى الرابط 

ID Number  اإلسم األخير ، و تاريخ الميالد مطلوب للدخول ،. 

 .2019آذار ، /مارس 29الجمعة |  12و  11يوم اإلختيار لطالب الصف 

أو زيارة  www.mnps.orgاإلنترن  على الموقع سوف تعلن النتائج على 

 ,Bransford Avenue 2601 اإلدارة التعليمية شخصياً و عنوانها 

Nashville, TN 37204 . 

اء األربع| السحبة األولى لقوائم اإلنتظار  -إرسال رسائل القبول بالبريد 

  2019نيسان ، /أبريل 10

اختياره من قوائم اإلنتظار  سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب يتم

 . في حال وجود مقعد شاغر 

 26الجمعة |  الموعد النهائي ألرجاع رسائل القبول من السحبة األولى

 *2018نيسان ، /أبريل

 Office ofيجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختيارية 

School Options  مساًء حسب  4:30في هذا التاريخ قبل الساعة

بإمكانكم أيضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فيها . وقي  المركزي الت

رقم . www.mnpsschoolchoice.orgعلى اإلنترن  على الرابط 

، اإلسم األخير ، و تاريخ الميالد  Student ID Numberالطالب 

 . مطلوب للدخول 

 8ء األربعا|  السحبة الثانية لقوائم اإلنتظار -إرسال رسائل القبول 

 . 2019أيار ، /مايو

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب يتم اختياره من قوائم اإلنتظار 

 . في حال وجود مقعد شاغر 

 / VERIFICATIONاستمرار المسار / إرسال رسائل التأكيد 

CONTINUATION 2019أيار ، /مايو 9الخميس | بالبريد إلى المنازل  

طالب للتأكد من المدرسة التي سوف يحضرونها يتم إرسال الرسائل لجميع ال

 .  2020-2019في العام الدراسي 

 24الجمعة |  الموعد النهائي ألرجاع رسائل القبول من السحبة الثانية

 * 2019أيار ، /مايو

 Office ofيجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختيارية 

School Options مساًء حسب  4:30 في هذا التاريخ قبل الساعة

بإمكانكم أيضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فيها . التوقي  المركزي 

رقم . www.mnpsschoolchoice.orgعلى اإلنترن  على الرابط 

، اإلسم األخير ، و تاريخ الميالد  Student ID Numberالطالب 

 .مطلوب للدخول 

 24الجمعة |  ار المسارالموعد النهائي إلرجاع رسائل التأكيد و استمر

  2019أيار ، /مايو

األسر التي ترغب في تغيير أو تصحيح المدرسة التي سوف يحضرها 

،  يجب عليها أن ترجع رسالة  2020-2019الطالب في العام الدراسي 

 . التأكيد إلى مكتب المدارس اإلختيارية قبل هذا الموعد 

 12األربعاء |  اإلنتظارالسحبة الثالثة لقوائم  -إرسال رسائل القبول 

  2019حزيران ، /يونيو

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب يتم اختياره من قوائم اإلنتظار 

 . في حال وجود مقعد شاغر 

 28الجمعة |  الموعد النهائي ألرجاع رسائل القبول من السحبة الثالثة

 * 2019حزيران ، /يونيو

 Office ofالمدارس اإلختيارية  يجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب

School Options  مساًء حسب  4:30في هذا التاريخ قبل الساعة

بإمكانكم أيضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فيها . التوقي  المركزي 

رقم . www.mnpsschoolchoice.orgعلى اإلنترن  على الرابط 

ريخ الميالد ، اإلسم األخير ، و تا Student ID Numberالطالب 

 . مطلوب للدخول 

 10األربعاء |  السحبة الرابعة لقوائم اإلنتظار -إرسال رسائل القبول 

  2019تموز ، /يوليو

سوف نقوم بإرسال رسالة القبول ألي طالب يتم اختياره من قوائم اإلنتظار 

 . في حال وجود مقعد شاغر 

 26الجمعة |  بعةالموعد النهائي ألرجاع رسائل القبول من السحبة الرا

 * 2019تموز ، /يوليو

 Office ofيجب إرجاع رسالة القبول إلى مكتب المدارس اإلختيارية 

School Options  مساًء حسب  4:30في هذا التاريخ قبل الساعة

بإمكانكم أيضاً قبول المدرسة التي تم قبول طفلكم فيها . التوقي  المركزي 

رقم . www.mnpsschoolchoice.orgعلى اإلنترن  على الرابط 

، اإلسم األخير ، و تاريخ الميالد  Student ID Numberالطالب 

 . مطلوب للدخول 

األربعاء |  آخر يوم للتقديم إلى المدارس اإلختيارية ذات المقاعد المحدودة

 . 201 9تموز ،/يوليو 31

عد ابعد عملية اإلختيار العشوائي ، يتم نشر قائمة بأسماء المدارس ذات المق

 . المحدودة على اإلنترن  

   2019آب ، /أغسطس 5األربعاء |     أول يوم من المدرسة

الموعد النهائي للطالب الحاليين في مدارس مترو ناشفيل العامة للتقديم 

 2019آب ، /أغسطس 30الجمعة |   للمدارس التي فيها مقاعد شاغرة

 فيل العامة التقديميجب على الطالب المسجلين حالياً في مدارس مترو ناش

األسر الجديدة في مدارس مترو .  2019آب ، /أغسطس 30قبل يوم 

ناشفيل العامة تستطيع التقديم على طول العام للمدارس التي فيها مقاعد 

 .شاغرة 

 

 

 مساًء حسب التوقيت المركزي 11:59التقديم على اإلنترنت ينتهي في الساعة *
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 األسئلة التي يكثر طرحها
 

 

 من الذي يحق له التقدم للمدارس اإلختيارية ؟

يفيدسون في وق  التقديم يحق له التقديم أي طالب يسكن والداه مقاطعة د

 .لمدرسة اختيارية 

 حتى يلتحق بهذه المدارس ؟ IDهل يحتاج طفلي إلى رقم هوية للطالب 

 IDيجب أن يكون لكل طالب مسجل في مدارس مترو  رقم الطالب . نعم 

يمكنك أن تجد رقم الطالب .  190أرقام و يبدأ باألرقام  9الذي يتكون من 

أو عن   report cardمسجلين حالياً في شهادة درجات الطالب للطالب ال

طريق طلب هذا الرقم من مدرسة طفلك ؟ يمكن الحصول على رقم الطالب 

بالنسبة للطالب الجدد في مدارس مترو من أي مركز  من مراكز التسجيل 

enrollment center   العشرة عن طريق تقديم شهادة ميالد الطالب مع

مة ولي أمر الطالب باالضافة الى نسخة من رخصة قيادة ولي إثبات محل إقا

 .  األمر 

 كيف يمكنني التقديم ؟

يُشجع العائالت على التقديم على اإلنترن  في الموقع اإللكتروني 

www.mnpsschoolchoice.org .  يمكنك استخدام الكمبيوترات

 إليك أو و اإلنترن  مجاناً في أقرب فرع من فروع مكتبة ناشفيل العامة

 ,.Bransford Ave 2601 مركز معلومات األسرة الواقع في  

Nashville, TN 37204  . بعد اإلنتهاء من التقديم ، سوف يكون لك

يمكن تقديم . خيار طباعة التأكيد أو إرساله إلى بريدك اإللكتروني 

 إذا كن  سترسل. اإلستمارات الورقية شخصياً أو إرسالها عن طريق البريد 

تمارة عن طريق البريد ، احصل على نموذج طلب وصل اإلستالم  اإلس

“Return Receipt Requested  ” من مسؤولية . من مكتب البريد

ولي األمر أن يضمن استالم  إستمارة التقديم من قبل مكتب المدارس 

في حال أرسل  اإلستمارة بدون طلب الحصول على وصل . اإلختيارية 

 ،  return receiptاإلستالم 

 

 

 

 

قبل لن ن. فلن يكون باستطاعة اإلدارة التعليمية تأكيد استالم اإلستمارة 

 .باإلستمارات التي ترسل عن طريق الفاكس 

يجب على من يرغب بإدخال طلباتهم في عملية اإلختيار العشوائي أن يكملوا 

 1من مساء يوم الجمعة  11:59التقديم على اإلنترن  قبل الساعة 
أو تسليم اإلستمارة الورقية في مركز معلومات  2019،  شباط/فبراير

 Bransford Ave., Nashville, TN 2601األسرة الواقع في 
مساء من نفس  4:30قبل الساعة  Berry Roadمدخل شارع  37204

 .اليوم حسب التوقي  الشرقي 

 كيف تسير عملية اإلختيار؟

رة في المدارس سوف نجري عملية سحب عشوائية لملء المقاعد المتوف

سوف يتم إدخال فقط طلبات . الموجودة في إستمارة المدارس اإلختيارية 

في  2019شباط ، /فبراير 1التقديم الكاملة و المقدمة قبل الموعد النهائي 

 .عملية اإلختيار العشوائي 

نتائج عملية اإلختيار العشوائي سوف تكون متوفرة على اإلنترن  يوم 

سوف ننشر نتائج يوم اإلختيار  على .  2019شباط ، /فبراير 22اإلختيار  

و أيضاً يمكنكم  www.mnps.orgاإلنترن  على الموقع اإللكتروني 

الحصول عليها عن طريق اإلتصال بمركز معلومات األسرة على الرقم 

سوف نرسل نتائج يوم اإلختيار الخاصة بطفلك يوم .  4636-259-615

 .نوان المكتوب في اإلستمارة إلى الع 2019شباط ، /فبراير 27

أعلى أولوية  1يجب أن ترتب الخيارات حسب األولوية ، حيث يمثل الخيار 

إذا تم قبول طفلك في إحد  المدارس ، سوف نقوم . أدناها  7و الخيار 

بإرسال رسالة القبول عن طريق البريد و يجب عليك إرجاعها بعد التوقيع 

.  2019آذار ، /مارس 22سة قبل يوم عليها و قبول المقعد في تلك المدر

 .يمكنك أيضاً أن تقبل مقعد طفلك على اإلنترن  و سوف تستلم تأكيداً بذلك 
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سوف يتم وضع طفلك في قائمة اإلنتظار في المدارس التي تأتي في ترتيبها قبل 

و سوف يتم سحب .  2020-2019المدرسة التي تم قبول طفلك فيها للعام الدراسي 

 .ع المدارس التي تأتي في ترتيبها بعد المدرسة التي تم قبول طفلك فيها طفلك من جمي

تم تصميم هذه العملية بحيث تعطي الخيار لألسر بحضور طفلها للمدارس التي تأتي 

 .  في أعلى قائمة أولوياتهم في حال توفر المقاعد 

يها ، تياره فمتى ما وافق الطالب على قبول مقعده في المدرسة اإلختيارية التي تم اخ

فسوف نقوم بإزالة اسمه من المدرسة التي يحضرها حالياً إو التي قبلها في السابق 

يجب أن يحضر الطالب المدرسة في اليوم األول .  2020-2019للعام الدراسي 

 .و يمنح مقعده لطالب آخر "  No show"للمدارس و إال سيعتبر الطالب غائباً 

يمرون خالل عملية مراجعة الدرجات  سوف 12و  11الطالب في الصفوف 

transcript review process  نتائج اإلختيار . للقبول في المقاعد المتوفرة

يجب تسليم استمارات .  2019آذار ، /مارس 29العشوائي سوف تكون متوفرة يوم 

لكي  2019آذار ، /مارس 1التقديم الكاملة مع نموذج مراجعة الدرجات قبل يوم 

 . إلختيار العشوائي تدخل عملية ا

سوف يتم إجراء عملية إختيار عشوائي منفصلة لمرحلة ما قبل رياض األطفال 

Pre-K  هناك إستمارة تقديم منفصلة تستخدم للتقديم لمرحلة .  2019في ربيع عام

 Stanford Montessoriلكل المدارس بما فيها   Pre-kما قبل رياض األطفال 

 . Hull-Jackson Montessoriو مدرسة 

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

 12إلى الصف الثاني عشر   Kكال ، الطالب الملتحقون بالصفوف رياض األطفال 

في  .ال ينبغي عليهم إعادة التقديم للبقاء في مدرستهم اإلختيارية التي يحضرونها 

استمرار المسار  من مدرسته للتأكيد /لتأكيدأيار ، سوف يستلم طفلك رسالة ا/مايو

ال تحتاج أن تقوم باي اجراء .  2020-2019على مقعده الدراسي في العام الدراسي 

وم ال تق.  نفس المدرسةإذا كان طفلك سينتقل من صف إلى الصف الذي يليه في 

 يجب Pre-Kطالب برنامج ما قبل رياض األطفال الحاليين . بملء إستمارة جديدة 

أن يتم تسجيلهم في صف رياض األطفال حتى و إن كان قسم التعليم اإلستثنائي قد 

الطالب الذين يحضرون مدرستي . وضغهم في برامج ما قبل رياض األطفال 

Hull-Jackson Montessori  وStanford  Montessori  ال يتوجب

 . عليهم إعادة التقديم 

المتوسطة أو الثانوية مضموناً إن /ةهل سيكون مسار طفلي إلى المدرسة اإلعدادي

 كان يحضر مدرسة إختيارية ؟

يكون لد  جميع طالب مدارس ناشفيل العامة مساراً مضموناً إلى المدرسة التابعة 

أما بالنسبة للطالب الذين يحضرون مدرسة إختيارية خارج . لمناطقهم الجغرافية 

راجع القائمة )نة أخر  مناطقهم الجغرافية ، يكون لديهم مسارات إضافية مضمو

و لكن ، و بسبب محدودية الطاقة اإلستيعابية ، فإن ( .  الموجودة أسفل السؤال التالي

اإلدارة التعليمية ال يمكنها ضمان المسار التعليمي إلى جميع المدارس 

المتوسطة و الثانوية التابعة للمناطق الجغرافية بالنسبة للطالب الذين /اإلعدادية

خارج المنطقة الجغرافية و المقبولين فيها من خالل التسجيل المفتوح  يحضرونها من

إذا كان طفلك من خارج المنطقة الجغرافية و يحضر مدرسة إبتدائية أو . 

 pathwayمتوسطة إختيارية و هذه المدرسة ال يوجد لديها مسار تعليمي /إعدادية

 جغرافية و سوف تكون له، يجب على طفلك أن يقدم إلى المدرسة التابعة للمنطقة ال

 cluster"و هذا يسمى أفضلية القطاع . األولوية استناداً إلى المقاعد المتوفرة 

preference . " إذا كان  المدرسة التابعة للمنطقة  الجغرافية غير موجودة في

إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية ، فهذا يعني أن المدرسة ليس لديها طاقة 

ة لقبول الطالب من خارج المنطقة الجغرافية و لن يكون باستطاعتك استيعابية كافي

 .التقديم لهذه المدرسة 

 

 

 

 

 

 

هل احتاج أقدم على هذه اإلستمارة إذا كان طفلي في مدرسة إختيارية ذات مسار 

 تعليمي مضمون إلى مدرسة إختيارية أخرى ؟ 

المدرجة أدناه و ترغب أن إذا كان هذا العام آخر عام لطفلك في إحد  المدارس . نعم 

، يجب عليك أن ترجع نموذج إستمرار ( المسارات مبينة أدناه)تضمن مسار طفلك 

 يمكنك. المسار التعليمي ، و الذي سوف تقوم مدرسة طفلك بإرساله إلى المنزل 

أيضاً أن تؤكد على استمرار مسارك التعليمي عن طريق ملء استمارة التقديم 

نموذج إستمرار المسار التعليمي يجب أن يرسل . لى اإلنترن  للمدارس اإلختيارية ع

 . 2019شباط ، /فبراير 1في موعد اقصاه 

 المتوسطة/المدارس اإلبتدائية إلى اإلعدادية

» 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 الثانوية/المدارس اإلعدادية

» Brick Church students who want to go to LEAD Academy 

High  

» Cameron students who want to go to LEAD Academy High 

» Isaiah T. 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 @ the Crossings students who want to 

go to Knowledge Academy 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 
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» Meigs Magnet Middle students who qualify to go to Hume-

Fogg Magnet High 

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

Magnet 

سوف تكون هناك سحبة إضافية بعد ظهرو نتائج امتحان تي إن ريدي 

TNReady  . هذه السحبة ستكون مقتصرة على المسار التعليمي المؤدي

 Head, Roseلطالب مدارس  Hume-Foggو  MLKإلى مدرسة  

Park, John Early , Meigs  الذين لم يكونوا مؤهلين في الخريف .
حبة سوف تنشر على الموقع اإللكتروني  التواريخ المتعلقة بهذه الس

(www.MNPSschoolchoice.org ) متى ما تم تحديدها . 

 هل يمكنني تقديم طلب ألكثر من مدرسة إختيارية واحدة ؟

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

.  ضلية لديكإختيارية ، و قم بترتيب المدارس على حسب األولوية و األف

األسر التي تقدم لعدد قليل من المدارس أو التي تقدم فقط للمدارس التي يكثر 

 عليها الطلب قد ال يتم قبولها في أي من تلك المدارس 

 ؟ CHARTERما هي المدرسة الشارتر 

يتم تمويلها من قبل األموال العامة و تدار من قبل جهات  charterمدارس 

ية تينيسي الساري ، يجب أن تكون مدارس بموجب قانون وال. خاصة 

 . الشارتر منظمات غير ربحية 

 في هذه اإلستمارة ؟ CHARTERهل يمكنني التقديم على مدرسة 

التي إختارت أن تشارك في عملية   charterيمكنك التقديم لمدارس . نعم 

تختار أن  charterو لكن بعض مدارس . التقديم للمدارس اإلختيارية 

غير موجودة  charterو للتقديم لمدرسة . ملية تقديم خاصة بها تستخدم ع

  .في إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية ، اتصل بتلك المدرسة مباشرة 

 ماذا يحدث لو أن استمارتي غير كاملة ؟

إذا قدم  استمارة ورقية غير كاملة عن . لن تقبل اإلستمارات غير الكاملة 

و نحن غير . إرجاعها إليك عن طريق البريد طريق البريد ، سوف نقوم ب

مسؤولين في حال عدم وصول اإلستمارة إليك في الوق  المناسب إلكمالها و 

 1في حال تسليم اإلستمارة بعد الموعد النهائي . تقديمها مرة أخر  

، سوف لن يدخل طفلك في عملية اإلختيار العشوائي  2019شباط ، /فبراير

 .  10الصف  -ألطفال بالنسبة للصفوف رياض ا

-PRE  رياض األطفاللألسر التقديم على مرحلة ما قبل هل يمكن 
KINDERGARTEN   في هذه اإلستمارة ؟ 

هناك إستمارة منفصلة تستخدم للتقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال . كال 

Pre-k  و هذه تشمل أيضاً جميع برامج ما قبل . في جميع المدارس

في مدرستي ( أعوام 4)و ما قبل رياض األطفال  (أعوام 3)المدرسة 

Stanford Montessori  وHull-Jackson Montessori  .
سوف تكون هناك عمليتين منفصلتين للتقديم و اإلختيار العشوائي لمرحلة ما 

 . 2019في ربيع عام   Pre-Kقبل رياض األطفال 

لثاني عشر ما هي متطلبات التقديم إذا كنت في الصف الحادي عشر أو ا

 الثانوي ؟

و  11يجب أن يأخذ جميع المتقدمين من الطالب الذين سيلتحقون بالصف 

، أحدث شهادة درجات  transcriptنسخة من وثيقة الدرجات  12

report card  و استمارة التقديم للمدارس اإلختيارية إلى مدير المدرسة ،

يكون للمدير .  التي يرغبون في اإلنتقال إليها High Schoolالثانوية 

بعد اإلنتهاء من . ثالثة أيام عمل لمراجعة وثيقة درجات الطالب و اإلستمارة 

المراجعة ، يقوم المدير بإرفاق نموذج المراجعة الموقع باستمارة التقديم 

 سليم يمكنكم ت. للمدارس اإلختيارية الخاصة بطفلك قبل أن تقوم بتسليمها 

 

 

جميع .  2019كانون الثاني ، /يناير 11إستمارات التقديم ابتداًء من 

،  2019آذار ، /مارس 1 إستمارات التقديم الكاملة التي يتم تسليمها قبل يوم

 11سوف تدخل عملية اإلختيار العشوائي بالنسبة للطالب الملتحقين بالصف 

 . 12و 

 ما هي المتطلبات األكاديمية لإللتحاق بمدارس الماجنت ؟ 

 Magnetين لكي يكون مؤهالً للتقديم لمدرسة يجب أن يلبي الطالب شرط

. الدرجات األكاديمية و درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة : أكاديمية 

للمعلومات المفصلة عن شروط القبول  10و  9الرجاء مراجعة الصفحات 

 . 2020-2019في العام 

 ما هي عملية اإلختيار للمدارس المتخصصة ؟

و Nashville School of the Arts (NSA )تشترط مدرستي 

Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts  على

 .Isaiah Tو  NSAستقوم مدرستي . الطالب بالقيام بعرض أدائي 

Creswell Middle School of the Arts  باخبار جميع الطالب

مقعداً للطالب  30بحجز  NSAتقوم مدرسة . المتقدمين بمواعيد األداء 

 Isaiah T. Creswell Middleينتقلون إليها من مدرسة الذي س

School of the Arts . 

 Middle College Highيشترط برنامج الكلية المبكرة في مدرسة

School  المدرسة اإلفتراضية في مدارس مترو ناشفيل العامة ،MNPS 

Virtual School  و مدرسة ،Nashville Big Picture  الثانوية

تتصل هذه المدارس بالطالب لتحديد موعد و . مع الطالب إجراء مقابلة 

 Middleكما أن لبرنامج الكلية المبكرة في مدرسة . ترتيب المقابلة 

College High School  (10راجع الصفحة )شروطاً أكاديمية 

 كيف تعمل أفضلية القبول بالنسبة لألشقاء ؟

يحضرون المدرسة  تعطى ميزة أفضلية القبول للطالب الذين لديهم أشقاء

التي يتم التقديم إليها ، طالما أن الشقيق سيبقى في المدرسة في العام الدراسي 

و الشقيق المتقدم للطلب ليس طالباً في برنامج ما قبل رياض  2019-2020

 . Pre-Kاألطفال 

باإلضافة إلى ذلك ، ففي حال قدم شقيقين لنفس المدرسة و تم قبول فقط 

األمر على القبول فإن الشقيق اآلخر سوف يوضع في أحدهما و وافق ولي 

ستكون أفضلية القبول . قائمة اإلنتظار ذات األولوية في تلك المدرسة 

 .لألشقاء عندما يتم إجراء السحبة التالية لجميع المقاعد المتوفرة 

 East Nashville :المدارس التالية ال يوجد فيها أفضلية القبول لألشقاء 

Magnet High School, East Nashville Magnet Middle 

School, Head Magnet Middle School, Haynes Middle 

School, Hume-Fogg Magnet High School, Isaiah T. 

Creswell Middle School of the Arts, Martin Luther King 

Jr. Magnet High School, Meigs Magnet Middle School, 

the Early College Program at Middle College High 

School, MNPS Virtual School, Nashville School of the 

Arts and Rose Park Magnet Middle School . جميع المدارس

 .تقبل بأفضلية القبول لألشقاء  charterاألخر  بما فيها مدارس 

 GEOGRAPHIC PRIORITYما هي منطقة األولوية الجغرافية 

ZONE ؟ 

منطقة األولوية الجغرافية تعطي األفضلية في القبول للطالب الساكنين في 

ضموناً القبول ليس م. منطقة جغرافية محددة حول المدرسة اإلختيارية 

هم و لكن تكون لدي" . منطقة األولوية الجغرافية"للطالب الذين يسكنون في 

 Zoneاستخدم أداة . األولوية في القبول في عملية اإلختيار العشوائي 

Finder  على الرابطwww.mnpsschoolchoice.org  أو اتصل بالرقم

لكي تعرف إن كن  تسكن ضمن منطقة األولوية  4636-259-615

 .رافية لمدرسة ما الجغ
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 ؟ CLUSTER PREFERENCEما هي أفضلية القبول لطالب القطاع 

بعض المدارس تمنح أفضلية القبول للطالب الذين يسكنون في القطاع التابع 

باإلضافة إلى ذلك ، الطالب الذين يحضرون مدرسة . للمدرسة الثانوية 

ر تمرار في المساإختيارية من خارج منطقتهم الجغرافية و يرغبون في اإلس

ن يقدم يجب أ. التعليمي لتلك المدرسة اإلختيارية سوف تكون لهم األفضلية 

 .أولياء األمور قبل الموعد النهائي للتقديم لكي يحصلوا على أفضلية القطاع 

 ؟  KINDERGARTENما هي شروط القبول في رياض األطفال 

لكي  2019،  آب/أغسطس 15يجب أن يبلغ الطفل الخامسة من عمره يوم 

أما إذا كان طفلك سوف يبلغ . يكون مؤهالً للقبول في رياض األطفال 

 30و  2019آب ، -أغسطس 16الخامسة من العمر في المدة ما بين 

، فبإمكانك أن أن تتصل باإلدارة التعليمية للسؤال  2019أيلول ، /سبتمبر

 Kidergarten Readinessعن اختبار  اإلستعداد لرياض األطفال 

يجب أن تقدم رسالة من قسم ما قبل رياض .  615-259-4636على الرقم 

 .األطفال و التي سوف تزودك بها المدرسة في حال تجاوز طفلك اإلختبار 

 1هذه الرسالة يجب أن ترفق مع استمارة التقديم قبل الموعد النهائي للتقديم 

 .لكي تدخل عملية اإلختيار العشوائي  2019شباط ، /فبراير

لقبول المبكر في رياض األطفال متوفر للطالب الذين يتلقون خدمات ا

للموهوبين  Encoreإذا كان طفلك مسجالً في برنامج . الطالب الموهوبين 

 إوإذا لم يكن. ، يجب إرفاق رسالة مع إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية 

على ، فيمكنك أن تطلب إجراء تقييم  Encoreطفلك مسجالً في برنامج 

طفلك من قبل قسم علم النفس في مدارس مترو ناشفيل العامة لتحديد إن كان 

 . الطفل مؤهالً لتلقي خدمات األطفال الموهوبين 

 GLENDALE SPANISHما هي شروط القبول في مدرسة 

IMMERSION  ؟ 

يستطيع أي طالب يدخل رياض األطفال أو الصف األول أن يقدم لمدرسة  «

GLENDALE . 

لمتقدمين من الصف الثاني و الثالث اإلبتدائي يجب أن يأخذوا الطالب ا «

 . إختبار إجادة للغة قبل أن يتم قبولهم إلى المدرسة 

 . لن تقبل طلبات للطالب المتقدمين من الصف الرابع اإلبتدائي  «

 كم المدة التي سيبقى فيها اسم الطالب في قائمة اإلنتظار ؟

يبقون في قائمة اإلنتظار إلى  12ى الطالب في الصفوف رياض األطفال  إل

بعد اليوم الخامس .  2020-2019اليوم الخامس من بدء العام الدراسي 

 charterسوف نقوم بشطب قوائم اإلنتظار  باستثناء قوائم إنتظار مدارس 

 .   charterتستمر قوائم اإلنتظار طوال العام الدراسي في مدارس . 

 المدارس اإلختيارية ؟هل يتم توفير خدمة المواصالت في 

باص المدرسة إلى /في معظم الحاالت ال تتوفر خدمة المواصالت بحافلة

يتم توفير . المدارس الموجودة في إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية 

المواصالت للطالب الساكنين في منطقة األولوية الجغرافية لمدرسة 

Glendale Elementary Spanish Immersion School  .

المواصالت  Charterباإلضافة إلى ذلك ، توفر العديد من مدارس 

 .اتصل بكل مدرسة على حدة لمعرفة إن كان  توفر المواصالت . لطالبها 

 WeGoالباصات العامة عن طريق/يتم توفير المواصالت بالحافالت

Public Transit ( كان  تسمىMTA  ًسابقا ) مجاناً لجميع طالب

بادجات /حيث تعمل بطاقات StrIDeبرنامج يدعى الثانوية من خالل 

نفس البرنامج متوفر لطالب المدارس . باص المدينة /الطالب كتذاكر لحافلة

 المتوسطة الذين يحضرون المدارس اإلختيارية باستثناء مدارس/اإلعدادية

Charter  . يشترط الحصول على موافقة أولياء أمور طالب

بإمكان .  StrIDeلطالب على تذاكر المتوسطة لكي يحصل ا/اإلعدادية

على   WeGoأولياء األمور اإلتصال بمكتب خدمة العالء لمواصالت 

لتخطيط   www.nashvillemta.orgأو زيارة  615-862-5960الرقم 

 . WeGoمسار جولة أو مد  توفر مواصالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

للمزيد من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في مدارس مترو على 

أو قم بزيارة الموقع  615 -259 -4636الرقم 

 . WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORGاإللكتروني

 يقع مكتب معلومات األسرة في

  2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 

37204   .  

 . BERRY ROADالرجاء استخدام مدخل شارع 
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  2020-2019للعام الدراسي Magnetالشروط األكاديمية للقبول في مدارس 
 

 

 :المدارس التالية لديها شروط أكاديمية للقبول 

» Meigs Middle School ( 8-5الصفوف) 

» MLK Junior High School ( 12-7الصفوف) 

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

 Middle College Highبرنامج الكلية المبكرة في مدرسة  «

School ( 12- 9الصفوف) 

التي لديها  magnetؤهالً للتقديم إلحد  مدارس لكي يكون الطالب م

 :شروط أكاديمية للقبول ، يجب تحقيق الشروط التالية 

يجب أن يكون ولي أمر الطالب مقيماً في مقاطعة ديفيدسون لكي يستطيع  «

 SBOpأعاله في  1التقديم لمدرسة إختيارية كما مبين في الجزء 

 .اإلقامة القانونية  1.117

طفل رقم الطالب الصادر من مدارس مترو ناشفيل العامة يجب أن يكون لل «

 .من قبل أحد مراكز التسجيل 

يجب أن يلبي الطالب شرط معدل الدرجة األكاديمية و المادة المبينة فيما  «

 .يلي 

 يجب أن يلبي الطالب شرط درجات اإلمتحانات  «

 : المدرجة فيما يلي 

 المواد الدراسيةمعدل الدرجات األكاديمية و  الشروط المتعلقة ب

أو أكثر لجميع المواد  85يجب أن يكون معدل درجات الطالب األكاديمية   «

التيرم الربيعي من العام الدراسي السابق مع أول فترة /مجتمعة في الفصل

 (سواء أكان  ستة أسابيع أو تسعة أسابيع)تقييم في العام الدراسي الحالي 
ادة و في أي فترة تقييم ، على أن ال يكون الطالب قد رسب في أي م

 .في هذه الفترة الزمنية ( سواء أكان  ستة أسابيع أو تسعة أسابيع)

 

،  Head ، John Early ، Meigsالطالب الذين يحضرون مدارس  «

المتوسطة و الذين يرغبون في التقديم /اإلعدادية Rose Parkأو /و

أو أكثر  85للمسار في الصيف يجب أن يكون معدل درجاتهم األكاديمية 

لجميع المواد مجتمعة في ثاني ، ثالث ، و رابع فترة تسعة أسابيع من العام 

الدراسي الحالي ، على أن ال يكون الطالب قد رسب في أي مادة و في أي 

ترة في هذه الف( سواء أكان  ستة أسابيع أو تسعة أسابيع)فترة تقييم 

 .الزمنية 

 شروط درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة

لقد تم تعديل شروط درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة لفترة التقديم 

لتقديم فرص أكبر للطالب لتلبية شروط درجات اإلمتحانات  2017-2018

ر بسبب التغييرات المهمة التي لقد أجري هذا التغيي. القياسية الموحدة 

حصل  على المعايير األكاديمية في والية تينيسي و إدخال امتحانات جديدة 

رسال سوف نقوم بإ. في اإلدارة التعليمية التي تقدم بيانات وطنية مقياسية 

رسالة إلى أولياء األمور  لبيان فيما إذا كان أطفالهم يلبون شروط درجات 

تتضمن هذه الرسالة جميع درجات اإلمتحانات . الموحدة اإلمتحانات القياسية 

 .ذات الصلة 

األكاديمية في العام  magnetلكي يتم قبول الطالب في إحد  مدارس  «

، يجب أن يلبي الطالب شروط درجات  2020-2019الدراسي 

 :اإلمتحانات بإحد  الطريقتين التاليتين 

  إذا أخذ الطالب امتحان تي إن ريديTNReady ن برنامج ضم

خالل العام الدراسي  TCAPاإلمتحانات الشاملة في والية تينيسي 

 onأو ( اإلتقان) Masteredو كان  درجته  2017-2018

Track (على المسار )آداب اللغة /في كل من مادتي اللغة اإلنجليزية

 .اإلنجليزية و الرياضيات 
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 ونون الطالب المسجلون حالياً في مدارس مترو ناشفيل العامة يك

مؤهلين عن طريق تقديم نتائج أحد اختبارات التفوق الوطنية و كان  

 .درجتهم أعلى من الحد األدنى للدرجة المطلوبة 

في مادتي  stanineعلى مقياس  14الحد األدنى للدرجة هو  -

 .القراءة و الرياضيات مجتمعتين 

 طالب مقاطعة ديفيدسون الذين هم جدد في مدارس مترو ناشفيل العامة

طالب مقاطعة ديفيدسون الذين هم جدد في مدارس مترو ، والية تينيسي ، 

أو مسجلون حالياً في مدارس خاصة قد يكونون /أو يدرسون في البي  ، و

 :مؤهلين في الحالتين التاليتين 

إذا لبوا  شروط معدل الدرجات األكاديمية و  الشروط المتعلقة بالمواد  «

 .الدراسية المذكورة أعاله 

لبوا شرط درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة عن طريق تقديم نتائج  إذا «

أحد اختبارات التفوق الوطنية و كان  درجتهم أعلى من الحد األدنى 

 :و هذه يتم تحديدها من خالل ما يلي . للدرجة المطلوبة 

  ، في معظم الحاالت ، قد يكون أحد امتحانات الوالية القياسية الموحدة

ختباراً يأخذه الطالب و يكون قياسياً على المستو  الوطني و قد يكون ا

في  stanineعلى مقياس  14و يكون الحد األدنى للدرجة هو 

 .آداب اللغة اإلنجليزية و الرياضيات مجتمعة /اللغة اإلنجليزية/القراءة
و للحصول على هذه النتائج ، سوف يحتاج ولي األمر أن يتصل 

 .ارته التعليمية بمدرسة طفله السابقة أو إد

  ، ًو في حال لم يكن الطالب قد أخذ أحد اختبارات التفوق الوطنية حديثا

 الحد. بإمكان الوالدين دفع الرسوم لكي يأخذ الطالب إختبارا خاصاً 

اللغة /في مادتي القراءة stanineعلى مقياس  14األدنى للدرجة هو 

بار تمعتين في اإلختآداب اللغة اإلنجليزية و الرياضيات مج/اإلنجليزية

 .الخاص 

 متعلمي اللغة اإلنجليزية

الطالب المتعلمون للغة اإلنجليزية المسجلون حالياً في مدارس مترو  «

ناشفيل العامة يمكنهم تلبية شرط درجة اإلمتحانات القياسية الموحدة في 

آداب اللغة /اللغة اإلنجليزية/إما القراءة: إحد  المواد بدال من مادتين 

 .يزية أو الرياضيات اإلنجل

األكاديمية في العام  magnetلكي يتم قبول الطالب في إحد  مدارس  «

، يجب أن يلبي الطالب المتعلم للغة اإلنجليزية  2020-2019الدراسي 

 :شروط درجات اإلمتحانات بإحد  الطرق الثالثة التالية 

 إذا أخذ الطالب المتعلم للغة اإلنجليزية امتحان تي إن ريدي/TCAP 

 Masteredو كان  درجته  2018-2017خالل العام الدراسي 

آداب /في إما مادة اإلنجليزية( على المسار) on Trackأو ( اإلتقان)

 . 2018لعام  TCAPاللغة اإلنجليزية أو الرياضيات في إمتحان 

  إذا كان الطالب المتعلم للغة اإلنجليزية مسجالً في مدارس مترو ناشفيل

من أحد  stanineأو أكثر على مقياس  7جته العامة و كان  در

 .اختبارات التفوق الوطنية التي أخذها مؤخراً 

  يكون الطالب المتعلم للغة اإلنجليزية الجديد في مدارس مترو ناشفيل

العامة أو والية تينيسي مؤهالً  إذا قدم نتائج من أحد اختبارات التفوق 

في إما مادة  stanineأو أكثر على مقياس  7الوطنية و كان  درجته 

 .آداب اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات /اإلنجليزية
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 تعريف الخيارات األكاديمية ، المواضيع ، و البرامج
 

 

 أكاديميات ناشفيل

بعد أن نال  التقدير من البي  األبيض كنموذج للتحويل في المدارس الثانوية 

يل أحد أفضل برامج اإلعداد للجامعة و المهن في البالد ، تقدم أكاديميات ناشف

أكاديمية مختلفة و المتوزعة  39حيث يستطيع الطالب أن يختار من بين . 

ثانوية و الواقعة في أكبر األحياء السكنية و تقدم منهجاً تطبيقيا و  12على 

لى إلتعلم في اإلختصاصات التي تستهويه و التي تتراوح من الهندسة لعملياً 

. شريك من ارباب العمل و المجتمع  300الرعاية الصحية مع أكثر من 

جميع المسارات األكاديمية تتواز  مع فرص الحصول على وحدات دراسية 

credits  و  .مبكرة للكلية بفضل الشراكة مع معاهد ما بعد الثانوية المحلية

لتي تكون لد  الطالب الفرصة أيضاً في اكتساب شهادات صناعية و ا

ي قم بجولة ف. تجعلهم منافسين في إقتصاد قائم على المعرفة و المهارات 

أو  YouTube.com/MetroSchoolsاألكاديميات على الموقع 

 .لمعرفة الخيارات المتوفرة  615-259-4636اتصل بالرقم 

 المواد األكاديمية المتقدمة

 ية للطالب فيتقدم مدارس مترو ناشفيل العامة سلسلة من البرامج األكاديم

و التي تبني على نقاط القوة  12الصفوف ما قبل رياض األطفال إلى الصف 

ا برامجن.  الفردية لد  الطالب و تزيد من القدرات األكاديمية لد  الطالب 

 :تشمل 

  APالمقررات المتقدمة 

تركز المقررات المتقدمة على التدريس و التقييمات على مستو  الكلية من 

طالب المقررات المتقدمة لديهم الفرصة . راسي مصادق عليه خالل منهج د

 للتعمق أكثر في المواضيع التي

 

 

تستهويهم ، تنمية مهارات البحث المتقدم و التواصل ، تعلم حل المسائل  

 .اإلبداعية ، و اإلنخراط في العمل الدقيق على مستو  الكلية 

  AVIDالفردية  رادةالتطور من خالل اإل

هي غلق فجوة التحصيل العلمي عن طريق إعداد  AVIDامج وظيفة برن

أحد المبادئ اإلرشادية . جميع الطالب للكلية و النجاح في المجتمع العالمي 

هو تحميل الطالب مسؤولية الوصول إلى المعايير العليا  AVIDفي برنامج 

 .، في الوق  الذي يتم تقديم الدعم األكاديمي و اإلجتماعي لهم 

 Cambridge Internationalالدولي كامبريدج 

طالب برنامج كامبريدج الدولي يتعلمون أكثر من مجرد الفهم العميق 

فهم يقومون بتنمية مهارات التفكير عالية المقام لكي . لموادهم الدراسية 

حيث يطلب من طالب كامبريدج . يكونوا قادرين على تطبيق ما تعلموه 

تعلمون كيف يجادلون و كيف يقيمون الدولي أن يفكرون بشكل نقدي ، و ي

أيضاً بتطوير نظرة دولية و يكون مواطنا واثقاُ و  البو يقوم الط. الدليل 

 .عالمياً 

 Dual Enrollmentالتسجيل المزدوج 

التسجيل المزدوج يمنح الفرصة للطالب للحصول على وحدات دراسية 

انوية مدرسة الثفي الوق  الذي يكونون فيه مسجلين في ال( كريدي )جامعية 

و هذا قد يشمل الدراسة في الحرم المدرسي أو خارجه ، الدراسة على . 

جيل للتسجيل لمقررات التس. أو العمل في فصل الصيف ( أونالين)اإلنترن  

 . المزدوج ، يجب على الطالب أن يقدموا على أحد معاهد ما بعد الثانوية
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 برنامج الموهوبين و المتفوقين

برنامج الموهوبين و المتفوقين خبرة تدريسية مصممة خصيصاً للطالب  يقدم

و المنهج هو منهج عملي ، تفاعلي ، . الموهوبين فكريا و المتفوقين أكاديمياً 

و يستند إلى حل المسائل مع التركيز على تطوير قدرات الطالب النقدية و 

 .قدراته في التفكير اإلبداعي 

 IBالبكالوريا الدولية 

اء يستند إلى اإلستعالم و يركز على كز البكالوريا الدولية على منهج بن  تر

يكون التعليم حسب السياق ، و تعاونياً ، و متمايزاً لكي . المفهوم النظري 

و من خالل إستراتيجيات و مواقف مدروسة . يلبي إحتياجات جميع الطالب 

حكم جتماعية ، الت، يقوم الطالب باستكشاف مهارات التفكير ، التواصل ، اإل

 .بالنفس ، و البحث 

 التعليم المهني و التقني

التعليم المهني و التقني هو التعليم الذي  ارس مترو ناشفيل العامة ،في مد

يعمل على إعداد الطالب للوظائف ذات الدخل المرتفع ، المهارات العالية ، 

 مجموعة 16و المهن األكثر طلباً من خالل برامج صعبة يتم تنظيمها بين 

 :مهنية 

 الصناعات المتقدمة 

 الزراعة ، الغذاء و الموارد الطبيعية 

 الهندسة المعمارية و اإلنشاء 

 التكنولوجيا و اإلتصاالت السمعية و البصرية 

 إدارة األعمال و اإلدارة 

 التدريس و التدريب 

 المال 

 الحكومة و اإلدارة العامة 

 علوم الصحة 

 الضيافة والسياحة 

 يةالخدمات البشر 

 تكنولوجيا المعلومات 

 القانون ، السالمة العامة ، اإلصالح و األمن 

 التسويق 

  المواصالت على أساسSTEM 

 التوزيع و اللوجستيات 

 MIDDLE COLLEGEبرنامج الكلية المبكرة في مدرسة 

HIGH SCHOOL 

 MIDDLE COLLEGE HIGHفي برنامج الكلية المبكرة في مدرسة 

SCHOOL يمكنهم متابعة خططهم الجامعية بسرعة  ، الطالب المقبولون

على شهادة الثانوية و شهادة جامعية  أو البدء بمهنة من خالل الحصول

"associate’s " يقدم . و بدون تكلفة لولي األمر  -في أربع أعوام

البرنامج منهجاً شامال من خالل تقديم التعليم العالي و خبرات الشراكة 

ذه المدرسة مفتوح لطالب الصف الثامن التقديم له. الصناعية للطالب 

 . 2020-2019 الحاليين الذين سيدخلون الصف التاسع في العام الدراسي

الطالب مسؤولون عن توفير . مقعد متوفر  للطالب المؤهلين  100يوجد 

 . المواصالت من و  إلى المدرسة 

 MAGNETبرامج ماجنت 

ذب الطالب من خالل مدارس ماجن  هي مدارس مثالية و إبداعية حيث تج

 .، الفنون ، البكالوريا الدولية ، و غيرها  STEM: المواضيع الفريدة مثل 

تسعى مدارس ماجن  إلى جذب مجموعات طالبية متنوعة حيث يحدث 

المهارات الشخصية ، العمل المشترك ، قبول تجعل . التعليم األكثر إشراكاً 

ئة حيوية لتطوير األطفال و اآلخر ، اإلبداع ، و اإلشراك مدارس ماجن  بي

داد هذا اإلع. إعدادهم للوظائف في المستقبل و اإلشتراك الناجح في المجتمع 

الواقعي ال يمكن الطالب من التفاعل مع أقرانهم من جميع الخلفيات و حسب 

، بل أيضاً إكتساب خبرة عملية من خالل العمل مع أرباب العمل ، 

  .و منظمات المجتمع المدني المنظمات الثقافية ، الجامعات ، 

 MONTESSORIمونتيسوري 

تشجع بيئة التعلم مونتيسوري على إحترام اآلخرين و التعليم المستقل في 

تم  .الوق  الذي تدعم فيه األطفال و هم يكتسبون المتعة الفطرية من التعلم 

تصميم الصفوف متعددة األعمار لدعم التطور الطبيعي للطفل من خالل بيئة 

تصميمها و إنشائها بعناية و التي تكون مسلية و جذابة من الناحية الجمالية تم 

يلتزم مدرس مونتيسوري بضمان تقدير األطفال و دعمهم كأفراد و . 

تشجيعهم من خالل خبرات إثرائية و ممتعة و التي ترشد األطفال 

 .لإلستكشاف و التفاعل مع وسائل ، مواد ، و موارد مونتيسوري التعليمية 

 PAIDEIAمدارس 

التعليم حول فهم ان التعليم يعمل على إعداد  Paideiaركز مدارس مت

تركز خبرة مدارس . الطالب للمواطنة ، التطور الذاتي و كسب الرزق 

Paideia  على فهم األفكار ، القيم ، ندوات سقراط ، المشاركة الفعالة ، و

 . مناقشة الكتب و األعمال الفنية

STEAM ( ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الفنون ، الرياضياتالعلوم) 

العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الفنون ، ) STEAMمهمة برنامج 

في مدراس مترو ناشفيل العامة هي إلهام كل طالب في كل يوم ( الرياضيات

العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الفنون ، ) STEAMمن خالل تعليم 

صيل الطالب من خالل التعاون ، التواصل ، ، و ضمان تح( الرياضيات

هو منهج تدريسي في التعلم حيث يتم  STEAM. التفكير النقدي ، و اإلبداع 

استخدام العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، الفنون ، و الرياضيات كنقاط دخول 

 .للتشجيع على اإلبداع ، التفكير النقدي ، التعاون ، و التواصل 
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 2020-2019المدارس اإلختيارية للعام الدراسي  
 

 

رمز المدرسة مكتوب . في هذا الكتيب  16و  15الرجاء استخدام قائمة المدارس اإلختيارية فيما يلي و في الصفحة التالية إلكمال إلستمارة التقديم على الصفحتين 

إذا كن  تحناج إلى مساعدة أو  إذا . ء اكتب اسم و رمز  جميع المدارس التي ترغب في التقديم لها عندما تقوم بملء استمارة التقديم ، رجا. على يسار اسم المدرسة 

 . 615-259-4636كان  لديك أية أسئلة حول عملية اختيار المدارس ، الرجاء اإلتصال بمركز معلومات األسرة على الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4-رياض األطفال)المدارس اإلبتدائية 

1 ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL 

2 AMQUI ELEMENTARY SCHOOL 

3 ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

4 BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL 

5 BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL 

6 CARTER LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL 

7 CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL 

8 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL 

9 COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL 

10 CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL 

11 DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL 

12 DUPONT ELEMENTARY SCHOOL 

13 EAKIN ELEMENTARY SCHOOL 

14 EXPLORE! COMMUNITY SCHOOL* 

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 

16 GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL (M( 

17 GLENGARY ELEMENTARY SCHOOL 

18 GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL 

19 GOWER ELEMENTARY SCHOOL 

20 HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL 

21 HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL 

22 HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

23 IDA B. WELLS ELEMENTARY SCHOOL 

24 INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL (M( 

25 JOELTON ELEMENTARY SCHOOL 

26 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL (M( 

27 JONES ELEMENTARY SCHOOL 

KIPP NASHVILLE 

28 KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY* 

29 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-3 (*  

30 LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL 

31 MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL 

32 NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 

33 NASHVILLE CLASSICAL (K-6 (*  

34 NEELY’S BEND ELEMENTARY SCHOOL 

35 NORMAN BINKLEY ELEMENTARY SCHOOL 

36 PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

37 PENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL 

38 PURPOSE PREP* 

39 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL 

40 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL 

ROCKETSHIP NASHVILLE 

41 ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY* 

42 ROCKETSHIP UNITED ACADEMY* 

43 ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL (M( 

44 RUBY MAJOR ELEMENTARY SCHOOL 

45 SHWAB ELEMENTARY SCHOOL 

46 SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL 

47 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY* 

48 STANFORD ELEMENTARY SCHOOL 

49 SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL 

50 TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL 

51 TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL 

52 WARNER ELEMENTARY SCHOOL (M( 

53 WAVERLY-BELMONT ELEMENTARY SCHOOL 

 (8-5المدارس اإلعدادية/المتوسطة )

54 CROFT MIDDLE SCHOOL 

55 DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL 

56 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL (M( 

57 GRA-MAR MIDDLE SCHOOL 

58 HAYNES MIDDLE SCHOOL 

59 HEAD MIDDLE SCHOOL (M( 

60 ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL 

61 ISAIAH T. CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS 

 magnetتشير إلى أن المدرسة  Charter    Mتشير إلى أن المدرسة *
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 2020-2019يارية للعام الدراسي المدارس اإلخت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL 

63 JOELTON MIDDLE SCHOOL 

64 JOHN EARLY MIDDLE SCHOOL (M( 

65 JOHN TROTWOOD MOORE MIDDLE SCHOOL (5th Grade Only) 

KIPP NASHVILLE 

66 KIPP ACADEMY NASHVILLE MIDDLE* 

67 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE* 

KNOWLEDGE ACADEMIES 

68 KNOWLEDGE ACADEMY* 

69 KA @ THE CROSSINGS* 

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS 

70 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS* 

71 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS* 

72 LEAD SOUTHEAST MIDDLE* 

73 NEELY’S BEND – LEAD MADISON CAMPUS* 

74 MADISON MIDDLE SCHOOL 

75 MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL 

76 MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 

77 MEIGS MIDDLE SCHOOL (M( 

78 ROSE PARK MIDDLE SCHOOL (M( 

79 STRIVE COLLEGIATE ACADEMY* 

80 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL 

81 TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL 

82 WEST END MIDDLE SCHOOL 

83 WRIGHT MIDDLE SCHOOL 

 (12-9المدارس الثانوية )

84 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL (M( 

85 GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Hospitality 

 The Ford Academy of Business & Innovation 

 Hands on Nashville Academy of  

     Environmental & Urban Planning 

86 HILLSBORO HIGH SCHOOL 

 Academy of Global Health & Science 

 Academy of International Baccalaureate Diploma Programme 

 US Community Credit Union Academy of  

     International Business & Communication 

87 HILLWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Art, Design & Communication 

 Academy of Business & Hospitality 

 Academy of Health Sciences  

88 HUME FOGG HIGH SCHOOL (M( 

89 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Human Services   &  

     International Baccalaureate 

 Academy of Hospitality, Marketing & Business 

 Academy of Design & Technology 

90 JOHN OVERTON HIGH SCHOOL (9th Grade Only) 

91 KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH* 

92 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH SCHOOL* 

93 LEAD ACADEMY HIGH SCHOOL* 

94 LEAD SOUTHEAST HIGH SCHOOL (9-11 (*  

95 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Energy & Power 

 Academy of Entrepreneurship & Innovation 

 Academy of Sports Medicine & Wellness 

96 MARTIN LUTHER KING JR .SCHOOL (7-12) (M( 

97 MCGAVOCK HIGH SCHOOL 

 Academy of Aviation & Transportation 

 Aegis Science Corporation Academy  

     of Life Science & Law 

 The CMT Academy of Digital Design & Communication 

 The Gaylord Opryland Academy of Hospitality  &  

     US Community Credit Union Academy of  

     Business & Finance 

98 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL (EARLY COLLEGE PROGRAM) 

99 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12( 

100 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL 

101 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS 

102 PEARL-COHN HIGH SCHOOL (M( 

 Academy of Entertainment Industry 

 Academy of Health Science & Personal Care 

103 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12( 

 Academy of National Safety & Security Technologies 

 Academy of Science & Engineering 

104 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
 Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics 

 Academy of Community Health Academy of Education & Law 

 magnetتشير إلى أن المدرسة  Charter    Mتشير إلى أن المدرسة *
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MNPS OPTIONAL SCHOOLS APPLICATION 2019-20 

    2020-2019للعام الدراسي اإلختيارية مدارس التقديم للإستمارة            
                                         مكتب إلى ارجعها و باللغة اإلنجليزية اإلستمارة هذه امأل أو https://schooloptions.mnps.orgعلى الموقع  اإلنترنتقّدم على 

 .2019،   فبراير/شباط 1يوم حسب التوقيت المركزي من مساءاً  4:30 في موعد أقصاه Bransford Ave 2601  العنوان على اإلختيارية المدارس

 
 

Student ID (required)  )رقم الطالب )مطلوب :    

 

Applicant Name: Last First Middle 
الطالباسم                     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 2019-20 School Year:     

Twin or multiple birth? Yes No 

؟         توائم متعددةتوأم أو   2020 -9201الصف في العام الدراسي                     ال        نعم 
Mother/Guardian (Print) األم / الوصي  : ___________________________________  Email Address   __________________________ : البريد اإللكتروني 

Home Phone البيت هاتف : _____________________  Daytime  Phone Cell   ____________________ : بالنهار هاتفال 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  القبول لألشقاءأفضلية  

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 2019-20 school year 9201- 2020  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

 ( Pre-K نامج ما قبل رياض األطفالالخيارات 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.    

 

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

Martin Luther King Jr. Magnet  ،Meigs Middle Magnet  ،  the Early College Program at Middle College High المدرسة اإلفتراضية في مدارس مترو ناشفيل العامة  ، أو

Virtual School . أن يقدموا نسخة من شهادة الدرجات   12و  11و يجب على جميع الطالب الذين يقدمون للمدارس الثانوية  للصفين  ، يجب أن تكمل الجزء المتبقي على ظهر هذه اإلستمارةtranscript 

لمدير مهلة الرجاء إعطاء ا. الذي يجب أن يصادق عليه المدير قبل تسليم إستمارة التقديم للمدارس اإلختيارية . يقوم مدير المدرسة بتزويدك بنموذج مراجعة الدرجات و مدير المدرسة التي يتم التقديم إليها .إلى 

ثالثة أيام عمل لمراجعة 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 

The Early College Program at Middle College High School Grades 9 - 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  •

 . 10و  9أن تكون درجات اإلمتحانات القياسية الموحدة تلبي واحد أو أكثر من شروط اإلمتحانات القياسية الموحدة المبينة في الصفحة  •

للفصل/التيرم الربيعي من العام  report cardة الدرجات ذا كنت تستخدم اإلستمارة الورقية للتقديم لمدرسة لديها شروط أكاديمية للقبول ، الرجاء إرفاق نسخة من درجة اإلمتحان القياسي و شهادإ •

 السابق و أول فترة تقييم من العام الحالي .

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

Specialty Schools المدارس التخصصية 

The Early College Program at  

Middle College High School    Grades 10 - 12 

MNPS Virtual School    Grades 5 - 12 

 
 

Isaiah T. Creswell Middle Prep School of the Arts Grades 5 - 8 

Nashville School of the Arts       Grades 9 - 12 

 
 MIDDLE COLLEGE HIGHيشترط برنامج الكلية المبكرة في مدرسة 

SCHOOL  و مدرسةMNPS Virtual   إكمال حزمة أوراق إضافية . الرجاء
 التواصل مع المدرسة لطلب حزمة األوراق اإلضافية .

 

 
 

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

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

 العرض في كال المجالين .سوف تقوم بأداء  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 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 بيانو 

   Dance الرقص 

  Instrumental Band – Which instrument(s)? 
 ؟ /آالتأية آلة –آلة في الفرقة الموسيقية                                                     

 

 _____Instrumental Orchestra – Which instrument(s)? 
 ؟  /آالتأية 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   الوالد/ةتوقيع  

 
 
 

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

Service   .ة من مسؤولية ولي األمر أن يضمن استالم  إستمارة التقديم من قبل مكتب المدارس اإلختياريOffice 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 -4636للمزيد من المعلومات اتصل بمركز معلومات األسرة في مدارس مترو على الرقم 

يجب أن يجتاز جميع الطالب .  اثنين أكثر من مجالين تذكر ، ال يمكنك إختيار

و  Nashville School of the Artsاختبار العرض األدائي للقبول في مدرسة 

 . Isaiah Creswell Middle School of the Artsمدرسة 

  ئياألداالعرض بإبالغ المتقدمين بطلبات عن أوقات إختبار  مدرسةالستقوم .

إذا كانت لديك أية أسئلة ، الرجاء زيارة الموقع 

http://nashvilleschoolofthearts.com  6600أو اإلتصال بالرقم-

291-615 . 

  يجب أن يختار الطالب المتقدمين لمدرسةCreswell إذا كان  مجالين اثنين .

 Isaiah T. Creswell  بمدرسةالرجاء اإلتصال أسئلة ،  ةلديك أي

Middle School   615-291-6515على الرقم . 

 القراءة     درجة اإلمتحان القياسي الموحد                     معدل الدرجات           هل الطالب مؤهل؟                         الرياضيات    نعم    كال          



 

 

 

  



 

 

الرجاء مراجعة قائمة المدارس 

اإلختيارية في هذا الكتيب لمعرفة 

جميع المدارس  اإلختيارية المتوفرة ، 

و المدرجة حسب الرموز التي تدل 

عليها لرؤية الخريطة الكاملة لإلدارة 

التعليمة ، الرجاء 

 . .www.mnps.orgمراجعة

 2020-2019المدارس اإلختيارية للعام الدراسي  

 

مي ، اللون وال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ، األصل الق 

 .كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف . ، أو أنشطتها أو تشغيلها  أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها/، العمر و

بيان طلب المساعدة . 2. لطلب هذه المعلومات في صيغة أخر  بديلة  ، الرجاء التواصل مع مدير المبنى أو رئيس اإلدارة . طلب صيغ بديلة . 1

دة و الخدمات أن يقدموا طلب الحصول عليها إلى مدير المبنى أو رئيس القسم قبل الموعد على األفراد الذين يحتاجون المساع. في بناية المدرسة 

يجب تقديم طلب الحصول على مترجمي الصم أو ثقيلي السمع قبل ثمان و أربعين ساعة من بدء . الذي يحتاجون فيه إلى تلك المساعدة و الخدمات

 .المناسبة 

Northwest Northeast 

Southwest Southeast 

 مدرسة
 إبتدائية

 مدرسة
 إعدادية/متوسطة

 مدرسة
 ثانوية


