PERRY TOWNSHIP SCHOOLS
6548 Orinoco Avenue
Indianapolis, Indiana 46227

Inter-District Transfer for Secondary Students
قد تقبل مدارس بيري تاونشيب الطالب غير المقيمين  ،إذا طلب أحد الوالدين  /الوصي أو الطالب التحويل ووافقت عليه مدارس بيري تاونشيب .يتعين
على مدارس  Perry Townshipالتعليمية تضمين الطالب المنقولين في عدد  ADMللمؤسسة للعام الدراسي.
*

الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى المدرسة للصفوف من  6إلى  12مايو .2022 6

.يجب إرفاق نسخة من أحدث تقرير عن الطفل وتقرير الحضور والتقرير التأديبي بهذا الطلب للصفوف * 8-6
يجب أن تتضمن طلبات المدرسة الثانوية نسخة من نسخة الطالب المحدثة والحضور والتقرير التأديبي

اسم الطالب
رقم معرف المدرسة # ID
___________________________________________
تاريخ الوالدة ______________________________  2022-2021مستوى الصف
الدراسي
ولي األمر  /الوصي
عنوان الشارع
رمز والية المدينة
رقم هاتف
المنطقة التعليمية المقيمة

_________________________________________

اسم المدرسة المطلوبة
يتفق الوالد  /ولي األمر والمدير والمشرف بشكل مشترك على نقل الطالب .يوافق جميع األشخاص على منح التحويل وف ًقا للشروط التالية:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

لن تقبل مدارس  Perry Township Schoolsالطالب المفصولين أو الموقوفين حاليًا.
سيوفر ولي أمر الطالب  /الوصي عليه وسيلة نقل الطالب من وإلى مدرسة  Perry Townshipالمذكورة أعاله.
يحصل أطفال موظفي المنطقة بدوام كامل على األفضلية
يجب توفير مساحة البرنامج والفصول الدراسية دون اكتظاظ الطالب بالتسوية القانونية.
يجب أال يخلق التسجيل ضائقة مالية للمنطقة.
ال يمكن تقديم هذا الطلب ألسباب رياضية في المقام األول.
إذا كان الطالب في المدرسة الثانوية  ،يجب أن يكون على المسار الصحيح للتخرج ( 10أرصدة مكتسبة في السنة).
يجب على ولي أمر الطالب  /ولي أمره التوقيع على إصدار من السجل للسماح للمدرسة المطلوبة بمراجعة سجل الطالب األكاديمي والحضور
والتأديب.
سجل أكاديمي يوضح النجاح األكاديمي.
سجل السلوك اإليجابي والمواطنة المتميزة.
سجل بالحضور إلى المدرسة يتوافق مع الخطة اإلستراتيجية للمنطقة التعليمية.
إذا تمت الموافقة على طلب التحويل  ،يجب على الطالب  /األسرة تقديم التزام لمدة عام واحد .يجوز سحب التحويل بعد العام الدراسي الحالي
وفي أي وقت ال يلتزم الوالد  /ولي األمر بهذه االتفاقية.

تاريخ

ولي األمر  /الوصي

أوافق ☐
☐ أنا ال أوافق
تاريخ

مدير مدرسة

☐ وافق
☐ أنا ال أوافق
تاريخ

مساعد المشرف

