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2019- الدراسي بالعام االلتحاق

2020 

  الطلب، لھذا رقم استالم وبغیة بالمدرسة طفلك التحاق طلب معالجة تتم لكي
 التالیة: بالمستندات مرفقًا الطلب تقدیم یجب

 
 االنتخابیة) البطاقة حكومیة، ھویة بطاقة قیادة، (رخصة اإلقامة لمحل األول اإلثبات •
 إیجار) عقاري/عقد رھن سند مرافق، (فاتورة اإلقامة لمحل الثاني اإلثبات •
 المیالد شھادة •
 التحصینات سجل •

 
 األمر/الوصي. لولي الحالي العنوان على اإلقامة لمحل إثباتًا باعتبارھا مستخدمة مستندات أي تحتوي أن یجب

 األمر/الوصي. ولي عنوان إلى تستند ما تعلیمیة منطقة ضمن اإلقامة
 

ن الطلب إرسال یُرجى  إلى: التحصینات وسجالت المیالد، وشھادة اإلقامة، محل وإثباتي صفحتین، من المكوَّ
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 المتحدة: بالوالیات البرید خدمة عبر
School High Charter City 

 القبول عنایة:
100 Suite Street, Stanwix 201 

15222 PA Pittsburgh, 
 
 
 
 

 اإللكتروني: البرید عبر
Admissions@CityHigh.org 

 
 

   اإللكتروني الموقع
www.cityhigh.org/admissions 
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  School High Charter City بمدرسة االلتحاق طلب 
  مرفقًا وإرسالھ الطلب ھذا ملء یُرجى

 إلى: التحصینات وسجالت المیالد، وشھادة اإلقامة، لمحل بإثباتین
 

 المتحدة: بالوالیات البرید خدمة عبر
School High Charter City 

 القبول عنایة:
100 Suite Street, Stanwix 201 

15222 PA Pittsburgh, 
 
 

 اإللكتروني: البرید عبر
Admissions@CityHigh.org 

 

 اإللكتروني الموقع
cityhigh.org/admissions 

 

 وسجل الطالب، میالد وشھادة اإلقامة، لمحل إثباتین بھ مرفقًا لیس أو مستوفى غیر طلب أي معالجة تجري لن
 أول: كإثبات یلي ما تقدیم یمكن الطالب). (عنوان الحالي وعنوانھ األمر/الوصي ولي اسم على اإلثباتان یحتوي أن یجب .تلقاھا التي التحصینات

 بطاقة مرافق، فاتورة عقاري، رھن سند إیجار، عقد ثاٍن: كإثبات یلي ما تقدیم یمكن ).DMV( المركبات إدارة من العنوان تغییر بطاقة القیادة، رخصة
 ائتمانیة مصرفي/بطاقة لحساب فكش انتخابیة،

 التالیة: الطالب بیانات تقدیم یُرجى
 العائلة: اسم األول: االسم

 (االبن، باالسم: ملحق األوسط: االسم من حرف أول
 الثالث)

 س) س س س-ي ي-ش (ش المیالد: تاریخ أنثى) (ذكر، الجنس:

 المطلوب الدراسي الصف الحالي: الدراسي الصف
 بھ: االلتحاق

 بھ: االلتحاق المطلوب الدراسي العام

 العرق: ال    نعم         إسباني: أصل من الطالب عتبرأ
 أسود        أبیض        األصلیین أالسكا سكان األصلیین/من الحمر الھنود من         آسیوي         الھادئ المحیط جزر سكان األصلیین/من ھاواي سكان من 

 :2 العنوان سطر العنوان:

 البریدي: الرمز الوالیة: المدینة:

 (المنزل): األساسي الھاتف رقم

 منزلیة مدرسة                     عامة غیر مدرسة                   خاصة مدرسة                مستقلة مدرسة                 عامة مدرسة                        ھي: الحالیة المدرسة

 الحالیة: للمدرسة التعلیمیة المنطقة الحالیة: المدرسة

               خاص؟ تعلیم على للحصول )IEP( فردي تعلیم برنامج في حالیًا مشترك الطالب ھل

 ال    نعم
ً  الطالب لدى ھل    ؟504 خطة حالیا

 ال    نعم                                                      
 مع: الطالب یعیش

  الوالدین كال             األم              األب                 القانوني الوصي             رعایة دار             ذلك___________________________ غیر 

 مستندات أو بالوصایة تتعلق مستندات أي توجد ھل
 قانونیة؟

 ال      نعم
   ال        نعم                                                  ؟High City بمدرسة حالیًا یدرس شقیق لدیھ الطالب ھل

 
 شقیقھ؟ اسم فما بنعم، اإلجابة كانت إذا

 ؟High City مدرسة عن سمعت كیف
 وسائل          اإللكتروني High City مدرسة موقع          الحافالت انتظار بالحافالت/محطات اإلعالنیة اللوحات         المباشر البرید

 العائلة/صدیق          االجتماعي التواصل
 للطلب): مكملة مستندات تقدیم یلزم كان إذا ما لتحدید المعلومات إكمال (یُرجى السكن/اإلقامة عن معلومات

 ذلك غیر                              إیجار/ملك                              
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 (تتمة) School High Charter City بمدرسة االلتحاق طلب
 
 
 

 األمر/الوصي: ولي عن معلومات
 عنھ معلومات تقدیم یلزم فال الطالب، حیاة في موجوداً  األمر ولي یكن لم إذا

 
  األساسي/الوصي) األمر (ولي الطالب معھ یعیش الذي األول البالغ الشخص عن معلومات

 العائلة: اسم األول: االسم

 الھاتف رقم المنزل: ھاتف رقم
الجوال:

 
  

 العمل: ھاتف رقم

 علیھ: الحصول تم تعلیمي مستوى أعلى اإللكتروني: البرید

    الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات بین ترتیبھ فما بنعم، اإلجابة كانت إذا ال    نعم           الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات أحد البالغ الشخص ھذا ھل

   الخامس    الرابع    الثالث    الثاني     األول 
 بالطالب: الصلة العمل    الجوال     المنزل  أوالً؟ بھ االتصال لنا ینبغي الذي الھاتف رقم ما

 

 
  موجوداً) كان (إذا الطالب معھ یعیش الذي الثاني البالغ الشخص عن معلومات

 العائلة: اسم األول: االسم

 الھاتف رقم المنزل: ھاتف رقم
الجوال:

 
  

 العمل: ھاتف رقم

 علیھ: الحصول تم تعلیمي مستوى أعلى اإللكتروني: البرید

     الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات بین ترتیبھ فما بنعم، اإلجابة كانت إذا ال    نعم           الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات أحد البالغ الشخص ھذا ھل

 الخامس    الرابع    الثالث    الثاني     األول
 بالطالب: الصلة العمل    الجوال     المنزل  أوالً؟ بھ االتصال لنا ینبغي الذي الھاتف رقم ما

 

 
 الطوارئ: حاالت في االتصال جھة معلومات

 بھ؟ االتصال لنا ینبغي فمن الطالب، معھم یعیش الذین البالغین باألشخاص االتصال تعذر حالة في
 

  الطوارئ حاالت في االتصال جھات
 بالطالب: الصلة العائلة: اسم األول: االسم

 العمل: ھاتف رقم   الجوال: الھاتف رقم المنزل: ھاتف رقم

 في االتصال جھات أحد البالغ الشخص ھذا ھل
 الطوارئ؟ حاالت

 ال    نعم                        

 الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات بین ترتیبھ فما بنعم، اإلجابة كانت إذا
 الخامس الرابع    الثالث    الثاني     األول

 أوالً؟ بھ االتصال لنا ینبغي الذي الھاتف رقم ما

 العمل    الجوال     المنزل     

 
  الطوارئ حاالت في االتصال جھات

 بالطالب: الصلة العائلة: اسم األول: االسم

 العمل: ھاتف رقم   الجوال: الھاتف رقم المنزل: ھاتف رقم

 في االتصال جھات أحد البالغ الشخص ھذا ھل
   الطوارئ؟ حاالت

 ال    نعم                        
 الطوارئ؟ حاالت في االتصال جھات بین ترتیبھ فما بنعم، اإلجابة كانت إذا
 الخامس    الرابع    الثالث    الثاني     األول 

 أوالً؟ بھ االتصال لنا ینبغي الذي الھاتف رقم ما

 العمل    الجوال     المنزل     
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  وإجراءاتھ القبول سیاسة
 

 البیانات المدرسة. في الطالب بقبول المتعلقة الوالیة وقوانین الفیدرالیة القوانین بجمیع School High Charter City مدرسة تلتزم
 .13-1306 القسم - 13-1301 القسم العامة بالمدارس المعني 24 رقم بنسلفانیا قانون من التالیة

 

   التعلیم في الحق
 الحق ھذا یسري العامة. المدارس إحدى في التعلیم یتلقى أن التعلیمیة بنسلفانیا منطقة في ویقیم بالمدرسة االلتحاق سن في طفل لكل یحق

 غیر الطالب وعلى أمورھم)؛ (أولیاء أمرھم ولي مع یعیشون الذین المقیمین الطالب على المساواة قدم على االلتحاق ضمان ومتطلبات
 القسم 24 رقم بنسلفانیا قانون بموجب بالدراسة إللحاقھ ویسعى مقابل دون الطفل ویعیل لمنطقةا في یقیم شخص مع یعیشون الذین المقیمین
 دار في یعیشون الذین المقیمین غیر الطالب وعلى المنشآت؛ أو المرافق أحد في یعیشون الذین المقیمین غیر الطالب وعلى ؛1302-13
 األطفال إلحاق المستقلة المدرسة أو التعلیمیة المنطقة على یجب المستند، ھذا في ینةوالمب المطلوبة االلتحاق مستندات تقدیم شریطة رعایة.

 فیھ تقدم الذي للیوم التالي الدراسة یوم في المدرسة إلى بالحضور للطفل السماح یجب المدرسة. إلى بالحضور لھم والسماح المقیمین غیر
 22 رقم بنسلفانیا قانون المطلوبة. للمستندات التعلیمیة المنطقة استالم من عمل أیام )5( خمسة خالل الحاالت جمیع وفي لاللتحاق، الطفل
  (ب) 11.11 القسم

 
  المنزل في بھا المتحدث اللغة استبیان

ً  المنزل في بھا المتحدث اللغة استبیان المدارس بإحدى مرة ألول لاللتحاق یسعون الذین الطالب جمیع یُمنح  الحقوق مكتب لمتطلبات وفقا
  المنزل. في بھا المتحدث اللغة استبیان إجراء لحین بالمدرسة الطالب التحاق تأجیل یجوز ال األمریكیة. والتعلیم التربیة لوزارة التابع المدنیة

 
  طلبھا یجوز ال التي األمور

 الطالب وضع عن المدرسة تستعلم أن یجوز ال بالھجرة. المتعلق الطفل بوضع مشروًطا بالمدرسة االلتحاق في الطفل حق یكون أن یجوز ال
  بالمدرسة. التحاقھ قبول عملیة من كجزء بالھجرة المتعلق

 
 والخلفیة العرق عن النظر بصرف الطالب لجمیع أبوابھا تفتح فھي ولھذا عامة مدرسة ھي School High Charter City مدرسة إن

 مالئمة بشأن مستنیر قرار التخاذ للعائالت الفرصة تتوفر اختیاریة، رسةمد وباعتبارھا ذلك. من أي أو والقدرات والدین والجنس اإلثنیة
   بعینھ. لطالب الثانویة المدارس من وغیرھا المدرسة ھذه

 
 بدایة من موعد تحدید عبر حالیًا والثامن السابع الصف لطالب جوالت إجراء یتاح األنسب، القرار اتخاذ على العائالت مساعدة وبھدف

 خالل الجولة. ھذه خالل األمر/الوصي ولي مصاحبة للطالب ینبغي عام. كل من مایو/أیار شھر نھایة حتى األول رینأكتوبر/تش شھر
  االستفسارات. وتوجیھ الدراسي المنھج بشأن معلومات على والحصول الفصول لزیارة للعائالت الفرصة تتاح الجولة،

 
  .412-690-2489 بالرقم االتصال یُرجى بجولة، للقیام موعد لتحدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  التاسع الصف طالب قبول إجراءات
 التاسع بالصف لاللتحاق المتقدمین الطالب على ویجب الثامن. صفھم عام من الخریف فصل في بالمدرسة االلتحاق بطلب الطالب یتقدم

   التاسع. الصف إلى والترقي بنجاح الثامن الصف إكمال
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  2019 – 2020 الدراسي العام في للقبول الزمني الجدول
 الذین الثامن الصف لطالب یمكن بالمدرسة. یدرسون أشقاء لدیھم الذین للطالب األفضلیة تُمنح – 2018 األول أكتوبر/تشرین 1

 .2018 األول أكتوبر/تشرین 1 من بدًءا التحاقھم طلب تقدیم High City مدرسة في حالیًا أشقائھم أحد یدرس

 

  .2018 األول أكتوبر/تشرین 31 بعد أفضلیة أي األشقاء یُمنح ال

 

 الصف لطالب یجوز ببیتسبرغ. العامة المدارس منطقة في المقیمین للطالب األفضلیة تُمنح – 2018 الثاني نوفمبر/تشرین 1

 .2018 الثاني نوفمبر/تشرین 1 من بدًءا االلتحاق بطلب التقدم ببیتسبرغ العامة المدارس بمنطقة المقیمین الثامن

   جدیًدا. طالبًا 180 إجمالي قبول سیتم ،2019-2020 الدراسي العام في

 

 3 الموافق االثنین یوم بحلول طلبًا 180 على االلتحاق طلبات عدد إجمالي زاد ما إذا – 2018 األول دیسمبر/كانون 3

 یبلغ صباًحا. 10 الساعة في عامة قُرعة إجراء فسیتم بالمدرسة، أشقاء لھم َمن طلبات ذلك في بما ،2018 األول دیسمبر/كانون

  بالمدرسة. یدرسون أشقاء لدیھم َمن طلبات عدد باستثناء كانًام 180 للقُرعة المتوفرة األماكن عدد

 

 القُرعة. إجراء یتم فلن ،2018 األول دیسمبر/كانون 3 الموافق االثنین یوم بحلول طلبًا 180 من أقل الطلبات عدد كان إذا أما

 استالمھا. بترتیب الطلبات معالجة مواصلة سیتم

 

 بالصف طالب ألي یجوز السواء. على وضواحیھا بیتسبرغ في للمقیمین التسجیل یستمر – 2018 األول دیسمبر/كانون 4

  .2018 األول دیسمبر/كانون 4 من بدًءا بطلب التقدم بنسلفانیا في یعیش الثامن

 

  وبة.المطل المستندات مع المستوفاة الطلبات استالم بترتیب االنتظار قائمة على جدیدة طلبات أي تُوضع طلبًا، 180 استالم بعد

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  العاشر الصف طالب قبول
  الثاني. الدراسي الفصل بدایة وفي الدراسي العام بدایة في العاشر بالصف الجدد الطالب یلتحق

 
 العاشر. الصف انتظار قائمة إلى تلقائیًا نقلھ فسیتم االنتظار، قائمة في التاسع الصف طالب أحد ظل ما إذا ،2019 فبرایر/شباط 1 بعد

  القائمة. ھذه نھایة إلى العاشر بالصف لاللتحاق جدیدة طلبات أي وتُضاف
 

 الطالب حصول یلزم للمراجعة. تقریرال ھذا سیخضع حیث التاسع الصف لدرجات نھائي تقریر تقدیم الجدد العاشر الصف طالب جمیع على
 .High City مدرسة في المطبقة الدرجات تقدیر سیاسة وفق الدرجات جمیع وقبول التقریر بطاقة مراجعة بعد معتمدة وحدات 6 على
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 یفي نھفإ درجاتھ، كل أو أغلب في نجاح) درجة D تعتبر ال High City (مدرسة أعلى أو C درجة على الطالب حصل ما إذا عموًما،
 المطلوبة. الدرجات بمتطلبات

 
  عشر. والثاني عشر الحادي بالصفین مطلقًا الطالب یلتحق ال

 
  القبول باقة

  مطلوبة: التالیة والمعلومات النماذج الطلب. معالجة في البدء یمكن أن قبل مستوفاة قبول باقة تقدیم یلزم

 

 االنتخابیة) البطاقة حكومیة، ھویة بطاقة قیادة، (رخصة اإلقامة لمحل األول اإلثبات •
 إیجار) عقاري/عقد رھن سند مرافق، (فاتورة اإلقامة لمحل الثاني اإلثبات •
 المیالد شھادة •
 التحصینات سجل •

 

  التوجیھیة الجلسة
  .High City في الدراسة بدء أجل من توجیھیة جلسة في األمر/الوصي، ولي بصحبة الطالب، جمیع یشارك أن یجب

 
  .2019 یونیو/حزیران 15 في 2019 – 2020 الدراسي للعام الجدد التاسع الصف لطالب التوجیھیة الجلسة تُقام

 
  .2019 مایو/أیار 18 في 2019 – 2020 الدراسي للعام الجدد العاشر الصف لطالب التوجیھیة الجلسة تُقام

 
 التوجیھیة الجلسة حضور أجل من التاسع الصف طالب لجمیع محدد وقت سیُخصص ،2019 مایو/أیار من األول األسبوع في مالحظة:
ً  240 أول إلى والتذاكر الدعوات تُرسل یونیو/حزیران. في المقررة   القائمة. في طالبا

 
 

  اإلقامة معلومات
 على یجب جدیدة، تعلیمیة منطقة إلى وعائلتھ طالب انتقال حالة في إقامتھم. محل یتبعھا التي التعلیمیة بالمنطقة التسجیل الطالب على یجب

   التغییر. بھذا High City مدرسة إبالغ ثم الجدیدة التعلیمیة المنطقة في التسجیل الطالب
 

  .High City بمدرسة االلتحاق یمیةتعل منطقة في المسجلین غیر الطالب یستطیع ال
 

 ال اإلقامة. لمحل جدیدین إثباتین تقدیم یجب بالتغییرات. High City مدرسة إبالغ إقامتھا محل معلومات غیرت التي العائالت على یجب
  اإلقامة. لمحل الجدیدین اإلثباتین المدرسة تستلم لم إذا High City مدرسة إلى الحضور الطالب یستطیع

 
 ھذا استیفاء یجب الرئیسي. المكتب وفي الویب على High City مدرسة صفحة في العنوان بتغییر اإلخطار نماذج على العثور كنیم

  أیام. 10 خالل الجدید بالعنوان اإلقامة إثباتي مع وتقدیمھ النموذج
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