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 اليانصيب العام لقطات الشاشة



األسئلة المتداولة  -اختيار المدرسة   

 االدارة 

 أين يقع قسم اختيار المدرسة؟

 Ft. Hayes ي مبنى  
ى
ف , ي مدارس مدينة كولمبوس  

ى
ي مركز التسجيل ف

ى
ف 430 Cleveland Avenue ي 

ى
. يقع قسم اختيار المدرسة ف  

 .(schoolchoice@columbus.k12.oh.us) .  ي
ونى يد االلكبر  رقم الهاتف 7459-365-614 أفضل طريقة للتواصل مع قسم اختيار المدرسة من خالل البر

 

ي منطقة مدارس مدينة كولومبوس
 
ي أعيش ف

ي مدارس مدينة كولومبوس ولكن 
 
؟ كيف أعرف أين سيذهب طفلي إىل المدرسة  . طفلي ليس حالًيا ف  

نتيمكن للوالدين / األوصياء زيارة مو  والنقر فوق عالمة التبويب "اعبر عىل مدرستك" ،  ccsoh.us/enroll قع مدرسة مدينة كولومبوس عىل اإلنبر

لمعرفة المدرسة  FACTIine (614221 -FACT)( أو يمكنهم االتصال بـ7459-365-614  أو يمكنهم االتصال / زيارة قسم اختيار المدرسة )

 المخصصة لهم عن طريق العنوان. 

ي المعينة حسب العنوان؟
 ماذا لو كنت أفضل مدرسة أخرى غير مدرسن 

للعام الدراسي  School Choiceة أو بديلة مختلفة من خالل عملية يانصيب يمكن للوالدين / األوصياء التقدم بطلب للحصول عىل مدرسة تقليدي
. يتم تشجيع اآلباء بشدة عىل التحقق من اختياراتهم من خالل زيارة المدرسة أو قراءة ملف تعريف المدرسة أو زيارة معرض اختيار  المدرسة قبل التالي

 تقديم الطلب. 

 

ي يانصيب اختيار المدرسة للعام الدراسي 
 
ي للتعيينات ف

  ؟ 2023 – 2022 ما هو الجدول الزمن 

 

ي للمدرسة الثانوية والمدرسة 
ونى ي سحب اليانصيب اإللكبر

ي بوابةمن أجل إدراج طلب فى
 اإلعدادية ، يجب تقديم الطلب عبر رابط اختيار المدرسة فى

ال نهاية قائمة االنتظار بعد أولئك  المتقدمون المتأخرون ي   5  اضافة. سيتم  
( 2022شباط  28 – 2022كانون الثانى )  Infinite Campus Parent Portal الوالدين 

ي لليانصيب. 
ي يمنح الطالب فرصةالذين تقدموا خالل الموعد النهان 

ي إحدى المدارس المرغوبة التقديم بحلول الموعد النهان 
.  أفضل للنظر فى  

 

ي بوابة 
ي للمدرسة االبتدائية ، يجب تقديم الطلب عبر رابط اختيار المدرسة فى

ونى ي السحب اإللكبر
ي الوالدين من أجل إدراج طلب فى

 فى

Infinite Campus Parent Portal  ى ى المتأخرين إل النهاية قائمة االنتظار بعد كل أولئك  2022أذار,  31و  2022شباط,  1بي  ستتم إضافة المتقدمي 

ي إحدى المدارس المرغوبة. 
ي يمنح الطالب فرصة أفضل للنظر فى

ي لليانصيب. التقديم بحلول الموعد النهان 
 الذين تقدموا خالل الموعد النهان 

 

ي مد
 لتقديم طلب يانصيب.  Infinite Campus Parent Portal، فيجب عليك إنشاء حساب مدينة كولمبوس  رساإذا كان طفلك يدرس حالًيا فى

ي يمكن الحصول عليها  GUID، يجب أن يكون لديك معلومات  Infinite Campus Parent Portalمن أجل إنشاء حساب 
)مفتاح الوصول( ، والنر

اختيار المدرسة. قم بزيارة صفحة ويب مدارس مدينة  طلب وة بخصوص بوابة الوالدين و من مدرسة طفلك. تتوفر مقاطع فيديو ووثائق خطوة بخط

 عىل الجانب األيرس من الصفحة.  Parent Portal، ثم انقر عىل رابط  والدينوانقر عىل ال wwu.ccsoh.usكولومبوس عىل 

 

 

 

ي مدرسة مدينة كولومبوس ، فستحتاج إل إ 
 حالًيا فى

ً
نت عبر إذا لم يكن طفلك مسجال من خالل زيارة  SpeedyPassكمال التسجيل عبر اإلنبر

http://ccsoh.us/Enrollment.aspx (http: /lccsoh.us/Enrollment.aspx) .  ، نت ة من التسجيل المسبق عبر اإلنبر أثناء الخطوة األخب 

mailto:schoolchoice@columbus.k12.oh.us


ي قاعدة البيانات ، ستتلقر ستحتاج إل تحديد موعد للقاء اختصاصي التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة. بمجرد اس
ى
تالم المستندات واكتمال التسجيل ف

 . Parent Portal)مفتاح الوصول( إلنشاء حساب  GUIDمعلومات 

 

  

 ما هو الفرق بير  المدرسة التقليدية والمدرسة البديلة؟

ي , نفس المنهجتستخدم جميع مدارس مدينة كولومبوس 
 
ي كيفية تدريس المواد )األساليب ، تصميم الفصل ، إلخ( أو ف

 
تختلف المدارس البديلة إما ف

 بؤرة التدريس )الفنون ، اللغة ، الرياضيات والعلوم ، إلخ.(

 

 ما هي أنواع االختالف بير  طلبات اليانصيب و كيف تعمل ؟ 

ي التقدم لاللتحاق بمدرسة أخرى غب  المدرسة المعينةلل الوصياء اور / يانصيب اختيار المدرسة: ألولياء األم
ى
.  طالب الذين يرغبون ف  

امج ي المدرسة التالية بنفس البر
ى
)يرجر مالحظة: إذا تم تقديم طلب  عمليات قبول الحجز: للطالب الذين يلتحقون حالًيا بمدرسة مؤهلة لحجز مقعد ف

ت رأيك فيما بعد بشأن الحجز ، فيجب عليك تقديم طلب يانصيب متأخر للحصول عىل حجز ، فسيتم إلغاء جميع الطلبات النش ,     طة األخرى. إذا غب 

( ,  31)بحلول و يجب تقديمها  ي
)  2022كانون الثانى ي   5

2022كانون الثانى ) ي ذلك مدرسة العنوان  
ى
متاحة( ستكون طلبات الحجز  فرصة لحضور مدرسة أخرى ، بما ف  

     . Infinite Campus Parent Portal ي بوابة الوالدين  
عبر رابط اختيار المدرسة فى  

 

ي ليست مدرسة عناوينهم. سيكون الطلب متاًحا للت
ي مدارس مدينة كولومبوس النر

ى بمدرسة فى لية: للطالب الملتحقي  ى
  قديم بدًءا العودة إل المدرسة المبى

ي   5
ي بوابةويجب تقديمه عبر رابط اختيار    2022كانون الثانى

   2022أذار   22 , بحلول    Infinite Campus Parent Portalالوالدين   المدرسة فى

 

ي مت 
: للطالب الذين تم تحديدهم عىل أنهم موهوبون ويستوفون المعايب  اإلضافية المطلوبة. سيكون طلب القبول االنتقان  ي

للطالب   اًحاالقبول االنتقان 

ى  ي   المؤهلي 
ي   10فى

ي بوابة    2022كانون الثانى
 , بحلول     Infinite Campus Parent Portalالوالدين ويجب تقديمه عبر رابط اختيار المدرسة فى

31, ي
 .  2022كانون الثانى

ى الم  ي مJOEالمفتوحة ) قاطعات التسجيل بي 
ي االلتحاق بمدرسة فى

 قاطعة(: للطالب الذين يعيشون خارج حدود مدارس مدينة كولومبوس والذين يرغبون فى

CCS تتبع المواعيد النهائية لتقديم طلبات .IOE  .نفس المواعيد النهائية مثل يانصيب اختيار المدرسة 

 

ي JROTCللقوات الجوية 
ي المشاركة فى

ي عرسر والذين يرغبون فى
فيلق تدريب ضباط القوات الجوية : للطالب الذين يلتحقون بالصفوف من التاسع إل الثانى

ى   ي    (JROTC)االحتياط المبتدئي 
ي  Fort Hayesفى

 (JROTCمن خالل )  Fort Hayes)يرجر مالحظة : سيتم اعادة الطالب الذين تم قبولهم فى

لية إل مدرس ى ي حالة اتخاذ قرار بإلغاء  تهم المبى
ي   5 بحلول ROTCستتوفر طلبات  (من جدول الطالب.  ROTCفى

  و يجب تقديمها  عبر رابط   2022 كانون الثانى

ي بوابة 
 .  2022شباط, 21, بحلول     Infinite Campus Parent Portalالوالدين اختيار المدرسة فى

  

 لها كخيارات عىل شاشة التطبيق طلبات ستظهر فقط ال , متعددة للطالبطلبات قد تتوفر 
ً
ي يكون الطالب مؤهال

.  النر  

 

 إجماىلي اليانصيب / السحب عل مستوى المدينة ، أو إجماىلي اليانصيب / السحب اإلقليمي ، أو هل تم تعيير  عدد 
ي  ما هو الفرق بير 

 
السكان ف

؟  السحب عل مستوى المدينة أو السحب اإلقليمي

الطالب  إجمالي اليانصيب / السحب عىل مستوى المدينة: لم يتم تخصيص أي طالب للمدرسة بناًء عىل عنوانهم. يمكن ألولياء األمور / األوصياء عىل
ي المقاطعة التقدم بطلب للحصول عىل المدرسة. 

إذا تم قبولهم ، فسيتم توفب  النقل إذا كانوا يعيشون عىل بعد أكبر من من أي من المجتمعات الست فى
ى من المدرسة.   ميلي 



ى أي طالب إل المدرسة بحكم عنوانهم. يجوز فقط ألولياء األمور /  : لم يتم تعيي  ي االوصياء إجمالي اليانصيب / السحب اإلقليمي
ى
للطالب الذين يعيشون ف

   المدرسة. المجتمعات المؤهلة التقدم بطلب إل

ي منطقة المهام العادية بالمدرسة ، يتم ملء أي وظائف شاغرة ال  المحدد  سكانالعدد 
ى
ى الطالب الذين يعيشون ف بسحب عىل مستوى المدينة: بعد تعيي 

ي المقا
ى
طعة التقدم بطلب للحصول تزال موجودة من خالل عملية اليانصيب. يمكن ألولياء األمور / األوصياء عىل الطالب من أي من المجتمعات الست ف

 عىل المدرسة. 

ي منطقة المهام العادية بالمدرسة ، يتم ملء أي وظائف شاغرة ال  المحدد  سكانالعدد 
ى
ى الطالب الذين يعيشون ف بسحب عىل مستوى المدينة: بعد تعيي 

ي المجتمعات المؤهلة التقدم بطلب إل المدرسة. للطالب الذين االوصياء يجوز فقط ألولياء األمور /  تزال موجودة من خالل عملية اليانصيب. 
ى
 يعيشون ف

ي عندما أتقدم بطلب للحصول عل مدرسة ابتدائية إقليمية بديلة؟ ي تحديد "المجتمع المؤهل" الخاص ب 
 كيف يمكنن 

ي تم تخصيص عنوان لك لها ثم حدد 
ي القائمة أدناه ، ابحث عن المدرسة النر

ى
ق ف ق ، جنوب ، غرب أو وسط المدينة(.  المجتمع )شمال غرب ، شمال شر  ، شر

ق شمال غرب ق   شمال شر  مركز المدينة الغرب الجنوب الرسر

Clinton 

Colerain 

Como 

Cranbrook 
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Hubbard 

Mastery 

Indian Springs 

Salem 

Weinland Park 
Winterset 

Alpine 
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East Linden 

E. Columbus 
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Huy 
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Linden STEM 
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Liberty 
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Orchard 
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Shady Lane 
Woodcrest* 
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Lincoln Park 
Moler 
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Southwood 

Watkins 
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Binns 

Burroughs 
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Georgian Hts 
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Starling 

Sullivant 

Valleyview 

West Broad 
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Livingston 

Ohio 

Siebert 

Stewart 
Trevitt 

 

 

ي أدناه لتحديد 
ي يحق لك التقديم لها. االقليم   بمجرد تحديد مجتمعك ، يرجر الرجوع إل الرسم البيانى

 المدارس البديلة النر

ا التقدم بطلب للحصول عىل أي من البدائل عىل مستوى المدينة
ً
 ,Hubbard Mastery Indianola K-8 ؛Duxberry Park يمكنك أيض

Ode Orchard( ,, Africentric, Columbus Spanish Immersion (CSIA  , Ecole Kenwood ي
ي الصف الثانى

 يجب أن الطالب فى

ي     
ي  (French)للفرنسية   Ecole Kenwoodأو  (Spanish)لالسبانية    CSIAأو  أعىل فى

ي اللغة ويجب أن يجتازوا مقابلة فى
ى فى ن يكونوا بارعي 

 وضع اليانصيب. للموافقة عىل ة المدرس

 

(1) ي  لالشما  الغرنر  (2) ي  لالشما 
فر الرسر  (3) (4)  قالرسر   (5)  بالجنو   (6)  بالغر   المدينة  ز مرك   
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 ؟كيف أعرف أي مدرسة ستكون جيدة لطفلي 

يده بتعليمات قم بتقييم كفاءات طفلك وقدراته واهتماماته. عىل سبيل المثال ، هل يبدو أن طفلك يتعلم المزيد عندما يكون موّجًها ذاتًيا أو عند تزو 

ي أشي
ى
ي الفنون ، باللغات أو الثقافات األجنبية؟ فكر ف

ى
اء أخرى مهمة مفصلة؟ هل لدى طفلك موهبة خاصة أو اهتمام خاص بالقراءة والكتابة ، ف

ي كل طفل ، إال أنه ليست كل مدرسة هي األفضل لكل طفل. 
ى
 لطفلك. عىل الرغم من أن جميع مدارسنا ستعزز التعلم ف

هل  حدد األشياء األخرى المهمة بالنسبة لك. هل النقل بالحافلة أمر بالغ األهمية بالنسبة لك أم أنك تخطط لتوفب  وسيلة النقل الخاصة بك؟

قبل المدرسة أو بعد المدرسة؟ هل تحتاج إل مدرسة بالقرب من  Latchkeyالخاص؟ هل تحتاج إل برنامج عليم ل خدمات التيحتاج طفلك إ

 الخاص بك؟روضة االطفال 

اضية للقاء إدارة المدرسة. اطرح أسئل ي واحضى معرض اختيار المدرسة االفبر
ونى ة حول شاهد عروض الفيديو الخاصة بالمدرسة عىل الموقع اإللكبر

 ك . أي اهتمامات معينة قد تكون لديك واستخدمها لتقييم إمكانيات

 كيف أجد معلومات عن المدارس المختلفة؟

ي قد 
ت كل مدرسة من مدارسنا مقطع فيديو يقدم معلومات قيمة حول المبنى الخاص بهم. قم بزيارة موقع الويب الخاص بالمدارس النر  تكون مهتًما بها. نرسر

ونية ستستضيف مدارس مدينة كولومبوس معرض اختيار المدرسة  ي   13يوم الخميس االلكبر
بعد  2:15حنر الساعة بعد الظهر  1:00الساعة كانون الثانى

  6:00الظهر .للمدارس الثانوية . و الساعة 
ً
  للمدارس االعدادية و الثانوية .  7:30 –مساءا

ً
 3سيقام معرض اختيار المدرسة االبتدائية يوم الخميس  مساءا

 .  7:30 – مساءً  6:00من الساعة شباط 
ً
 CCSجر زيارة صفحة ويب هذه طريقة رائعة لمقابلة المدير وطرح أي أسئلة إضافية قد ترغب فيها ير  مساءا

ي .   للحصول عىل روابط
ونى  معرض اختيار المدرسة االلكبر

ي كل 
ا كتاب فى

ً
ى عن كل مدرسة. فرع  يوجد أيض  من مكتبات كولومبوس بعنوان ، حقائق شيعة عن مدارس كولومبوس ، والذي يتضمن صفحة أو صفحتي 

 

 

 

 

ي الح
 ضور إىل المدرسة ألخذ جولة؟هل يمكنن 

ي تواريــــخ وأو ا
قات تصل بالمدرسة المرغوبة. يمكن العثور عىل أرقام الهواتف لكل مدرسة ضمن ملفات تعريف المدرسة. تقدم معظم المدارس جوالت فى

ي وقت مبكر. لن تعقد غالبي
تيبات فى ي محددة فقط ، لذلك من األفضل االتصال بمكتب المدرسة الفردي إلجراء البر

ألنها أذار  أو شباط ة المدارس جوالت فى
ا إعالم

ً
ي أقرب وقت ممكن. تقدم العديد من المدارس بيوت

ى بشكل كامل عىل التحضب  الختبار الربيع ، لذلك اتصل بالمدرسة فى كب 
ية مفتوحة لآلباء تحاول البر
ى  . المهتمي   

 

 

 من  تقام معارض اختيار المدرسة أو االجتماعات اإلعالمية األخرى؟

ي  هذا العام ، سيقام معرض المدرسة الثانوية والمدرسة اإلعدادية 
ونى ي    13يوم الخميس بشكل الكبر

بعد  2:15-بعد الظهر  1:00من الساعة كانون الثانى

  6:00الظهر , للمدارس الثانوية ,و الساعة 
ً
 للمدارس االعدادية و الثانوية . مسا  7:30 –مساءا

ً
 3سيقام معرض اختيار المدرسة االبتدائية يوم الخميس  ءا

 حنر الساعة مساء 6:00من الساعة شباط 
ً
 .  7:30ا

َ
ونية  سيتم نرسر روابط  مساءا عىل الويب قبل تاريــــخ معرض اختيار  CCSلكل مدرسة عىل موقع االلكبر

 الخاص بهم لإلجابة عىل األسئلة المتعلقة بمدرستهم. سيحضى جميع المديرين المعرض  المدرسة. 

 

ي جميع المدارس الثانوية
ي التدريب فى

ي بالمدرسة الثانوية من خالل مستشاري التوجيه ومنسقر
ستتوفر معلومات عن  .يتم الوصول إل دورات المركز المهنى

ي معرض
ي بعد التخرج من المدرسة الثانوية فى

 المدرسة الثانوية أو من أي مستشار توجيه بالمدرسة الثانوية.  المراكز المهنية والتدريب المهنى



ي هذه األ 
ى
. يامنأمل أن تتمكن من االنضمام إلينا ف  

 

 ما هي إجراءات التنسيب المحتمل من خالل اليانصيب؟

ي لكل مدرسة و 
ونى ي الوقت المحدد فصل سيتم االنتهاء من السحب اإللكبر

ى
ي لتقديم الطلبات ف

اء مكالمة تلقائية سيتلقر اآلباء / األوصي .بعد الموعد النهان 

ي 
ى
ي عندما تتوفر نتائج اليانصيب ليتم عرضها من خالل بوابة الوالدين ف

ونى إذا  سيتمكن اآلباء / األوصياء من معرفة ما . Infinite Campusوبريد إلكبر
ي تقدموا إليها. الكان تم تقديم 

 عرض و / أو رقم قائمة االنتظار لكل من المدارس النر

ي يجب قبولها لملء الشواغر لكل مدرسة. اختيار المدرسة يعمل طاقم 
سيتم إرسال  مع جميع مدارس مدينة كولومبوس لتحديد عدد العروض النر

ي المعروض عىل  شعارات اإل 
ونى يد اإللكبر  أمام الوالدين يومان لقبول . Infinite Campus Parent Portalالالحقة بالعروض إل رقم الهاتف والبر

ي وأرقام الهواتف ومراجعتها بشكل متكرر. العرض ، لذلك 
ونى يد اإللكبر وري أن يتم تحديث البر ي لم يتم قبولها  من الضى

سيتم رفض العروض النر
ي قائمة االنتظار للتنسيب. 

ى
ي وسيتم تقديم الطالب التالي ف

 بحلول الموعد النهان 

ي لم ينجح ماذا يحدث إذا  ي مدارس مدينة كولمبوساليانصيب الخاص با بعد قبول عرض اليانصيب؟ طالن 
ى
فسيتم  لطالب ،لم ينجح اإذا  , لفصول ف

ي مدرسة الحضور السابقة. 
ى
إذا اختار الطالب التسجيل ، فستتاح لهم الفرصة إلكمال  إلغاء عروض اليانصيب المقبولة ، وسيعاد تسجيل الطالب ف

ي طلب اليانصيب ، فسيتم إعادة وضع القرعة عند االنتهاء من المدرسة الصيفية ، إذا تمت ترقية  المدرسة الصيفية. 
ى
الطالب إل مستوى الصف المقدم ف

 المقبول. 

 

 

 

ف األ  - خوة أولوية األ  عرَّ
ُ
ل مع  الوالدين  خوة ي ي نفس المي  

 
 . بأنهم طالب يعيشون ف

 

ي حالة حدوث أي 
ي قائمة االنتظار بالطريقة التالية: للعروض البعد نتائج اليانصيب األولية ، يجب تقديم شاغر فى

 طالب فى

ي خوة ردود اليانصيب األصلية ، سيتم عرض أي مقاعد غب  مقبولة عىل األ . لجميع المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية التقليدية: بمجرد معالجة 1
فى

تيب الذي تم فيه سحب األ  ي اليانصيب.  خوة قائمة االنتظار بالبر
ي قائمة االنتظار ، سيتم استئناف قائمة االنتظار لغب  خوة بمجرد وضع جميع األ  فى

 االخوة فى

 

خوة ة اإلجمالية: بمجرد معالجة استجابات اليانصيب األصلية ، سيتم عرض أي مقاعد لم يتم قبولها لل . بالنسبة للمدارس المتوسطة والثانوية البديل2

ي قائمة االنتظار بنمط بديل مع قائمة االنتظار لغب  األ 
ي اليانصيب.  خوة الموجودين فى

تيب الذي تم سحبهم به فى لن تكون هناك أولوية إخوة للطالب  بالبر
. الذين تم وضعهم من خالل  ي

 عملية القبول االنتقان 

 

 

ي التقديم عليها؟
ي يمكنن 

 كم عدد المدارس الن 

ي أي مجموعة من المدارس التقليدية والبديلة.  3، يمكنك التقدم لما يصل إل طلب بالنسبة ألي 
ى
يجوز اختيار ال  اختيارات مدرسية مختلفة ف

التقدم بطلب للحصول عىل مستوى الصف غب    2023- 2022سي اللفصل الصحيح للعام الدر  تأكد من التقدم المدرسة إال مرة واحدة. 

ي أي عروض
 . الصحيح يلغى

ي يجب أن أقبل فيها أو أرفض العرض؟
 ما هي المدة الن 

ى من العرض. ال يجوز للوالدين / األوصياء االحتفاظ بأي عرض قيد االنتظار. يجب عليهم اتخاذ قر  ي غضون يومي 
ار بشأن يجب إدخال إجابات العروض فى

ي رد عىل أحد العروض بحلول جميع العروض المقدمة لهم. إذا تم قبول عرض ما ، فسيتم رفض جميع الطلبات ا
لنشطة المتبقية للطالب. إذا لم يتم تلقر

ي قائمة االنتظار. إذا تم رفض عرض ما ، فسيظل طفلك عىل
ي المحدد ، فسيتم رفض العروض وسيتم تقديم العرض للطالب التالي فى

 قائمة الموعد النهان 

ي تقدمت لها. 
 االنتظار للمدارس األخرى النر

ي المدرسية ، فكيف سيتم إ
 
ي قائمة االنتظار لجميع اختياراب

 
ا ف

ً
ي إذا كنت مدرج

 
 إذا تم تقديم عرض؟ بالغ

ى سيتلقر اآلباء / ا ي ورقم الهاتف الصحيحي 
ونى يد اإللكبر ط أن يكون البر ونًيا عند تقديم عروض اليانصيب ، برسر ا إلكبر

ً
ألوصياء مكالمة هاتفية آلية وبريد

ي حساب
ى فى   بوابة الوالدين .  مسجلي 

 

 



ي القيام به للتأكد من سير 
ء يمكنن  ي

؟هل هناك أي س   العملية بسالسة لطلب طفلي

ي 
ى
ي  Infinite Campus تأكد من أن بوابة الوالدين ف

ونى يد اإللكبر  ,وأرقام الهواتف الصحيح  تعكس البر

ي "بوابة الوالدين",إذا كانت هناك حاجة إل تصحيحات 
ى
جر تحديث معلوماتك عبر عالمة التبويب "المعلومات السكانية" ف  فب 

ى ، يرجر تقديم تحديث سنوي عبر بوابة الوالدين. إذا كان العنوان أو أفراد   األشة غب  صحيحي 

 

ي االنتظار بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يتم 
؟ لماذا ال يمكنن  ي غضون يومير 

 
لماذا يجب أن أقرر المدارس المعروضة ف

؟  عرض مدرسة أخرى علي

ى اآلخرين. عن ي من المقاعد المتاحة لتقديم المتقدمي 
دما يتم رفض عرض ما ، فإنه يسمح لنا بتقديم المقعد إذا تم قبول عرض ما ، فإنه يقلل من العدد المتبقر

ي قائمة االنتظار إل أعىل حنر نتمكن من توفب  
ى
ي قائمة االنتظار. إذا لم يقدم أحد إجابة ، فلن ينتقل أي شخص ف

ى
. لمقدم الطلب التالي ف مقعد للطفل التالي

 . ستتوقف عملية التنسيب

ي قائمة االنتظار.  تذكر ، إذا كنت ال تزال عىل قائمة االنتظار 
ى
ي تريدها من أجل رفع طلبك إل أعىل ف

، فأنت تأمل أن يرفض اآلخرون العروض للمدرسة النر

ي مواقف مماثلة. 
 يرجر تفهم أن اآلخرين فى

ا من خالل اليانصيب؟م
ً
 اذا يحدث إذا قبلت عرض

 

ي إذا اكتمل التسجي
ى
ي مدرسة العنوان ، BlendED ل ف

ى
 فسوف يتخىل الطالب عن مقعده المقبول من خالل اليانصيب وسيتم تسجيله ف

لي 
ى  . المبى

لي إذا كانت مدرسة العنوان 
ى ي سعتها ، فسيتم نقل الطالب إل أقرب مدرسة مع توافرها. المبى

ى
 ف

تسجيل الطالب لبدء اليوم الدراسي التالي بعد القبول )سيحتاج الوالد إل إذا تم قبول عرض اليانصيب بعد اليوم األول من المدرسة ، فسيتم 

ي اليوم األول لطلب وسيلة النقل 
ى
 إن أمكن( -اصطحاب الطالب إل المدرسة ف

ي 
ى
 ف
ً
وم والتسجيل لبدء الي BlendEDثم قبل عرض اليانصيب بعد بداية العام الدراسي ، فسيتم سحبه من  BlendEDإذا كان الطالب مسجال

ي مدرسة القبول. 
ى
ي  التالي ف

ى
ى إلعادة التسجيل ف  للعام الدراسي الحالي بعد قبول اليانصيب.  BlendEdلن يكون الطالب مؤهلي 

 

 

 

يجوز للوالدين / األوصياء إكمال طلب العودة إل  . 2024-2023، سيتم قبول طلبات اليانصيب للعام الدراسي  2023اعتباًرا من شتاء 

Homeschoolلية ( )المدرسة ى  ، ومع ذلك ، قد ال يكون من الممكن دائًما تقديم التنسيب.  المبى

ي البداية
ى
ي اختاروها ف

ا التقدم بطلب للحصول عىل مدرسة مختلفة من خالل اليانصيب إذا كانت المدرسة النر
ً
 ال يمكن للوالدين / األوصياء أيض

ي احتياجاتهم بالكامل.   . CCSسيتم نرسر تواريــــخ تقديم طلبات اليانصيب عىل موقع ويب  تلنر

 

ى من أنهم يريدون  قبل قبول وضع اليانصيب. المدرسة المقدمه لهم , من المهم أن يكون اآلباء / األوصياء والطالب عىل يقي 

 بعد قبول العرض ، اتصل بالمدرسة لمعرفة المزيد عن أي توجيهات أو ليالي معلومات. 

 

 
 

ل" ي المدرسة المختارة من خالل القرعة ، هل يمكن لطفلي العودة إىل مدرسته "المي  
 
 بالعنوان؟ بعد إكمال سنة واحدة ف

 
ي أوائل شهر لي

ي   س تلقائًيا. فى
. يمكن للوالدين  كانون الثانى ي كل مبنى مدرسي

نت وفى لية عىل اإلنبر ى من كل عام ، يتم توفب  نموذج طلب العودة إل المدرسة المبى

ي حالة توفر مكانإكمال 
 قبل إجراء أي إعادة الطالب إل مدرسة العنوان، يتم  النموذج وإرساله إل قسم اختيار المدرسة. هذا ال يضمن العودة ، ولكن فى

 مواضع يانصيب. إذا تعذر إعادة الطالب إل مدرسة العنوان ، فسيتم االتصال بالوالد. 

 

ي نهاية العام الدراسي ، سيتم تسجيل طالب التعليم العام  الكندركاردن –صف ما قبل 
ي فى

ي مدرستهم المخصصةكندركاردن ما قبل الفى
 . للكندركاردن  فى



ي نفس المدرسة ، إذا لم تكن مدرسة العنوان 
ى
ي البقاء ف

ى
ي ترغب ف

لي يجب عىل العائالت النر
ى ، للعام التالي ، التقدم من خالل اليانصيب للحصول عىل المبى

 فرصة للبقاء. 

 

 

 إذا التحقت بالمدرسة من خالل اليانصيب ، هل يجب أن أتقدم كل عام للبقاء؟

ي تلك المدرسة 
ى
 ما لم تتقدم بطلب للحصولهذه المدرسة ,تقدمه  دراسي عام ال أخر بمجرد قبولك من خالل اليانصيب ، سيتم تعيينك ف

لي . وتختار التغيب  عىل الفور إل مدرستك الجديدة  CCSعىل مدرسة أخرى وتقبلها ، أو تنتقل إل عنوان جديد داخل 
ى إذا  حسب عنوانك المبى

ى الم ، فستحتاج إل تقديم طلب للبقاء.  CCS عنوان خارج حدود انتقلت إل ا األسئلة الشائعة المتعلقة بالتسجيل المفتوح بي 
ً
 قاطعاتانظر الحق

(IOE .) 

ي تقدم روضة أطفال ليوم كامل مقابل روضة نصف يوم؟ CCSا هي مدارس م
 االبتدائية الن 

ي جميع مدارس الكندركاردن طالب 
ى
ون ساالبتدائية  CCSف  ليوم كامل. صف الكندركاردن  يحضى

ي التقدم بطلب للحصول عل اليانصيب إذا لم يكن طفلي يبلغ من العمر 
 
 ؟ 20 23أيلول  30سنوات بحلول  5هل ال يزال بإمكاب

ي EETما لم يجتاز الطفل اختبار الدخول المبكر )أيلول  30سنوات حنر بعد  5بول طلبات األطفال الذين لن يبلغوا من العمر لن يتم ق
( ، والذي يكتمل فى

 . ى ى والمتفوقي   يونيو من قبل قسم الموهوبي 

 

 

ية كلغة ثانية كماذا لو كان طفلي لديه احتياجات خاصة مثل التعليم الخاص أو اللغة اإلن ي التقدم بطلب للحصول عل  (ESL)لير 
 
، أو كنت أرغب ف

؟  أكاديمية الموهوبير 

 

نامج. كقسم اللغة اإلن,  قاطعةقد يزودك قسم التعليم الخاص بالم ى بمعلومات عن خيارات البر ى والمتفوقي  ية كلغة ثانية أو مكتب الموهوبي  ى يمكن  لب 

ى عىل األرقام التالية:   للوالدين / األوصياء االتصال بالموظفي 

ى ا ى والمتفوقي      6626-365-614  =   لموهوبي 

ESL   =  614-365-8802 

  

  5206-365-614 =  التعليم الخاص

 

 

 
ESL, و كيف أحصل عليه ؟   ما هو برنامج 

ESL   ي اللغة اإلن
ية كلغة ثانيةكتعنى ى ي بلد آخر غب  الواليات المتحدة ، أو لغتهم األم ليست اإلن .لب 

ية كسيتم تقييم األطفال الذين ولدوا أو كانوا يعيشون فى ى لب 

ي كمتحدة ، الكتساب اللغة اإلن، أو الذين ولد أحد الوالدين أو كالهما خارج الواليات ال
ية فى ى  (. K-12 وقت التسجيل )الصفوف لب 

 

ي المدرس
 
ة ؟ما الذي يجب علي إحضاره لتسجيل طفلي ف  

قائمة بالمستندات المطلوبة للتسجيل للحصول عىل ,يرجر زيارة صفحة التسجيل عىل موقع مدرسة مدينة كولومبوس  

                                                              (http://www.ccsoh.us/EnroIlment.aspx (http://www.ccsoh.us/EnrolIment.asp 

من خالل قسم اختيار المدرسة؟متاحة  هل رعاية األطفال   

http://www.ccsoh.us/EnroIlment.aspx


بدء قبل  لسنةال. مواضع رعاية األطفال عىل أساس الحاجة األبوية المثبتة متوفرة فقط من قسم المسجل خالل العام الدراسي بعد اكتمال عملية القرعة ل
بعد بدء العام الدراسي ، يمكن للوالدين  المدرسة ، يجب عىل اآلباء التقدم بطلب للحصول عىل مكان من خالل عملية اختيار مدرسة اليانصيب العادية

  نقل رعاية الطفلفقط إذا تم مسح قائمة انتظار اليانصيب للصف والمدرسة المطلوبة ، يمكن الموافقة عىل . التقدم بطلب من خالل تحويل رعاية الطفل

   .       1-380-997-7683   عىل الرقم:  التسجيلقسم بيجب عىل الوالدين االتصال 

للتقدم للمدرسة من خالل القرعة؟  مؤهل و ماذا لو تم طرد طفلي من المدرسة ، هل ه  

ي تم طردهم من
أيام أو  10الطالب الذين تم طردهم لمدة , ا هالطالب الذين تم طردهم من خالل النقل ، ال يجوز لهم التقدم بطلب للعودة إل المدرسة النر

. ٪ فقط للعام الدراسي التالي 100اليانصيب أكبر خالل العام الدراسي الحالي ، يمكنهم التقديم من خالل اليانصيب لمدارس   

 

 

ي من
 
ما الذي أحتاج إىل معرفته؟ ,ة مدارس مدينة كولومبوسقاطعأنتقل إىل عنوان جديد ف  

ي وقت االنتقال. ي
ى
: لديك خيارانجب اتخاذ قرار بشأن التسجيل ف  

ت   عن النقل. مالحظة: إذا اخبر
ً
ي المدرسة الحالية. ومع ذلك ، بناًء عىل مكان اإلقامة الجديدة ، قد تكون مسؤوال

ي مدرستك يمكنك إبقاء الطفل فى
البقاء فى

ة المتبقية من العام الدراسي ، فستحتاج إل تقديم طلب من خالل اليانصيب لحضور "مدرستك الجدي " للعام الجديد دة حسب العنوانالحالية للفبر

ض أن ي.  التالي الدراسي  ي العام الدراسي التالي من قبل مدرسة العنوان الجديد الخاص بك , يرجر االتصال بقسم اختيار ال تفبر
 فى
ً
تم تسجيلك تلقائيا

ي هذا الموقف . 
ي التحويل للسنة التالية يمكننا أن نقدم لك تقديًرا المدرسة للحصول عىل نصيحة اذا كنت تعتقد أنك ستكون فى

 اذا كان لفرص نجاحك فى

614-365-7459 ي العام الدراسي ، فقد تكون هناك خيارات أخرى ممكنة 
ا فى
ً
اتصا باختيار المدرسة عىل :  إذا كان لديك أسئلة ، الوقت متأخًرا جد  

ي المدرسة الجديدة 
ي مركز التسجيل الجديد  العنوانحسب الخيار اآلخر هو أنه يمكنك تسجيل الطفل عىل الفور فى

المركزي الذي يقع عىل  فى  

430 Cleveland Avenue 

schoolchoice@columbus.k12.oh.us. ي عىل  
ونى 7459-365-614  او ابعث بريد الكبر كان لديك أي أسئلة, اتصل باختيار المدرسة عىل  اذا   

     عرفتها؟( ؛ هل هناك أي معلومات خاصة أحتاج إىل مIOE) قاطعاتأحتاج للتقدم بموجب التسجيل المفتوح بير  الم

 قديم الطلب   األهلية العامة لت 

ي الصفوف • 
ي التسجيل بدوام كامل فى

ي مدرسة مدينة كولومبوس ) K-12فقط الطالب الذين يرغبون فى
   ( هم وحدهم المؤهلون للتقدم بطلب CCSفى

ى  . IOEللحصول عىل  ي فهم غب  مؤهلي 
       . IOEالطالب الذين يذهبون ال المدرسة بشكل جزن 

                                                        IOEصف الكندركاردن للتقدم إل أيلول  30سنوات بحلول  5يجب أن يكون عمر الطالب • 

       يجب أن يكون مكان إقامة الوالد الحاضن / الوصي خارج حدود مدارس مدينة كولومبوس. • 

mailto:schoolchoice@columbus.k12.oh.us.اذا


ى للتقدم للقبول من  10أو طردهم لمدة مدرسة توقيفهم بالذهاب ال الالطالب الذين تم •  أيام متتالية أو أكبر خالل العام الدراسي السابق غب  مؤهلي 

 للعام الدراسي القادم.  IOEخالل 

  :  ترتيب حدوث المواضع

ي قائمة االنتظار من خالل التسجيل المفتوح داخل الم CCSطالب  .1
ى
ا باسم "اليانصيب" قاطعة المدرجون ف

ً
ي )المعروف أيض

ى
( والذين قدموا طلًبا ف

       الوقت المحدد. 

2.  . ي العام التالي
ى
ي الوقت المحدد للعودة ف

ى
ى والذين قدموا طلًبا ف ى المناطق المفتوحة والذين هم أبناء الموظفي  ى بي   عودة الطالب المسجلي 

ي الوقت الم .3
ى
ى المناطق والذين قدموا طلًبا ف . الطالب العائدين من برنامج االلتحاق المفتوح بي  ي العام التالي

ى
       حدد للعودة ف

ي قائمة االنتظار من خالل التسجيل المفتوح داخل الم CCSطالب  .4
ى
ا باسم "اليانصيب"( والذين قدموا طلًبا بعد  قاطعةالمدرجون ف

ً
)المعروف أيض

 . ي
   الموعد النهان 

ى المالتسجيل  طالب .5 ي الم قاطعاتالمفتوح الجديد بي 
ي الوقت المحدد لحضور مدرسة الم قاطعةوالذين هم أبناء موظقى

ى
 قاطعة ، والذين قدموا طلًبا ف

ى الم .6 ي الوقت المحدد لحضور مدرسة قاطعات و  طالب التسجيل المفتوح الجدد بي 
ى
 المقاطعة .  الذين قدموا طلًبا ف

ى المالتسجيل أي من طالب  .7 .معلومات إضافيةقاطعات المفتوح بي  ي
 IOEبخصوص  والذين قدموا طلًبا بعد الموعد النهان 

 

 

 IOEمعلومات إضافية بخصوص 

ا  قاطعات تتبع التطبيقات نفس األطر الزمنية مثل التسجيل المفتوح داخل الم . IOEيجب تقديم طلب كل عام للنظر فيه لمواصلة تعيير  
ً
)المعروف أيض

ي نفس المدرسة إذا كانوا قد حصلوا عىل االعتمادات باسم "اليانصيب"(. عىل مستوى المدرسة الثانوية ، سيحصل المتقدمون عىل موافقة تلقائية لل
بقاء فى

ي الوقت المحدد IOEالمطلوبة لالنتقال إل مستوى الصف التالي وتقديم طلب 
ى
ي  ف

 Infinite Campus Parentمن خالل رابط اختيار المدرسة فى

Portal ي ، يتم  بالنسبة لطالب المدارس الثانوية الذين لم يربحوا اعتمادات كافية لالنتقال
ى المتوسط واالبتدان  إل مستوى صف واحد ، وبالنسبة للمستويي 

 CCSا لسكان مدارس السعة  إعطاء األولوية القصوى لتوافر المساحة وبناء 

أخرى خالل العام الدراسي ، وتم السماح لهم بإنهاء العام الدراسي بدون رسوم ، تقديم طلب  قاطعة مالحظة: يجب عل الطالب الذين انتقلوا إىل م

ى الجدد جديد للعام التاىلي  وا  IOE. ومع ذلك ، سيكون لديهم أولوية أعىل من المتقدمي  ي  CCSالذين لم يحضى
ي  2019-2018فى

طالما يتم تقديم الطلب فى

ا بشأن "الف
ً
 .(7459-365-614) رص" للعام التالي ، فاتصل بقسم اختيار المدرسة الوقت المحدد. إذا كنت قلق

  مواصالت

.  IOEتقع مسؤولية النقل للطالب الملتحق بمدرسة من خالل  يخدم المدرسة باص إذا كان هناك مكان عىل طريق ال عىل عاتق الوالدين / الوصي

بسبب زيادة عدد الركاب  الباص  كولومبوس إذا امتل مدينة   بمدارس  صالخاباص المقبولة بالفعل ، فيمكنهم الوصول إل وسائل النقل بال

ى تلقائًيا من قبل  ي مدينة  قاطعةيتلقر سكان الم النقل ، فسيحتاج الوالد / الوصي مرة أخرى إل توفب  وسيلة النقل. قسم المعيني 
ى
التعليمية ف

ى   . CCS باص  كولومبوس أولوية قصوى للمساحة المتوفرة عىل مير



 : ألهلية الرياضيةا

ي  الجدد  لطالبلوجود اقد يؤثر عىل األهلية الرياضية ,( OHSAA)الرياضية للعاب لهناك حكم صادر عن جمعية أوهايو الثانوية 
ى
المدارس ف

ى الم كة بي  ة من الوقت الذين يدخلون بعد بداية الصف التاسع. قاطعات الثانوية المشبر قبل استعادة  قد يحتاج هؤالء الطالب إل الجلوس لفبر

المدرسة  من  الفصول العليا  IOEسيواصل طالب  . IOEتأكد من السؤال عن حالة طفلك قبل قبول مدرسة جديدة من خالل  األهلية الرياضية. 

ي مدارس مدينة كولمبوس العائدين إل نفس الثانوية 
ى
ي تلك المدر المدرسة الثانوية ف

ى
ي التسجيل ف

ى
 سة. أهليتهم نظًرا لعدم وجود انقطاع ف

 

 

 

 

 

لية تلقائًيا إذا قمت بتقديم طلب للعودة إل المدرسة ا هل تتم الموافقة ى  ؟لمبى

ي 
ي مستوى الصف / الوحدة المطلوبة. تحقق من رابط اختيار المدرسة فى

ي  Infinite Campus Parent Portalال. يجب أن تتوفر المدرسة فى
، فى

 أيام من تقديمك لحالة طلب العودة إل المدرسة الرئيسية.  3غضون 

 كيف أحصل عل إجابات ألسئلة إضافية؟

جر االتصال بإذا كانت لديك أسئلة إضافية ،  ي عىلقسم فب 
ونى يد اإللكبر    schoolchoice@columbus.k12.oh.us اختيار المدرسة عبر البر

                    7459-365-614أو اتصل 

mailto:schoolchoice@columbus.k12.oh.us
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 في نطاق الوقت و التاريخ 

 
 تسجيل اليانصيب مفتوح 

  12الى  6صفوف  
  5صفوف الكندركاردن الى 

الكندركاردن  -قبل  
 

 اختيار اليانصيب 
  12الى  6صفوف  
  5صفوف الكندركاردن الى  

الكندركاردن -قبل   

 
 اليانصيب البديل

الى  6 فصفو   
الى  5 فصفو   
الكندركاردن  – لقب  
 

ROTCللقوات الجوية    اليانصيبفريق  
  ROTC 12الى  9صفوف  -

 
سيتم اعتبار جميع الطلبات التي لم يتم تقديمها خالل نطاقات التواريخ أعاله متأخرة  * 

 
 

 اليوم االخير لتقديم الطلب ل:
:CCS الطالب الحاليين المسجلين في     

 الطالب المسجلين حديثا
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الشروط و االتفاقية  –طلب يانصيب اختيار المدرسة   

 
  توافق على شروط 

 انقر فوق موافق في الجزء السفلي إلرسال الطلب
 

-365-614قدم على الفور دلياًل على أي تغييرات في العنوان إلى المدرسة الحالية للحضور أو إلى مركز التسجيل المركزي إذا كانت لديك 
7459 أسئلة حول كيفية تأثير تغيير العنوان على طلب اليانصيب الخاص بك ، فيرجى االتصال بشعبة اختيار المدرسة على   

       Infinite Campus Parent Portal اآلباء مسؤولون عن الحفاظ على عنوان البريد اإللكتروني الحالي ورقم الهاتف في   

وأرقام الهواتف المقدمةسيتم تقديم العروض عبر البريد اإللكتروني   

 
(و االعدادية / ةابتدائيالمدارس ألهلية لوسائل النقل )ا  

 

: إذا كان طفلك يعيش على بعد أكثر من ميلين من المدرسة ، فستوفر مدارس مدينة كولومبوس وسائل النقل إلى ما يلي  

 

المدرسة المنزلية على أساس العنوان  •  

  • في مجتمع وسط المدينةأي مدرسة تقليدية في مجتمعك أو   

  • أي مدرسة بديلة يكون طفلك مؤهالً للتقدم إليها 
 

 وسائل النقل ) المدرسة الثانوية(
 

:يتم توفير المواصالت لطالب المدارس الثانوية المؤهلين بموجب اإلرشادات التالية  

 CCS مقاطعة  ميل من المدرسة داخل حدود  2من يجب أن يعيش الطالب أكثر   • 

 CCS لطالب المدرسة الثانوية عادة تكون أقرب لمدارس   محطة صعود الباص    • 

 
يتقدمون الى اليانصيب العام فقط  –االخوة ) في المرحلة االبتدائية(   

العروض األولية المقاعد التي لم يتم قبولها من خالل  . هم أطفال في نفس المنزل ، ولهم نفس العنوان ، ويشتركون في وصي قانوني مشترك خوةاأل
 خوة ، سيُعرض على الطالب الذين ليس لديهم أ خوةبعد تعيين جميع األ .الموجودين في قائمة االنتظار بالترتيب الذي تم سحبهم به الخوة سيتم تقديمها ل

. مواضع في قائمة االنتظار  

 
يتقدمون الى اليانصيب العام فقط  –االخوة ) في المرحلة االعدادية/الثانوية(   

سيتم تقديم أي مقاعد شاغرة بعد العروض  . هم أطفال في نفس المنزل ، ولهم نفس العنوان ، ويشتركون في وصي قانوني مشتركاالخوة 

لألفراد  خوةسيتم تقديم المقاعد المتبقية بعد مواضع األ .الموجودين في قائمة االنتظار بالترتيب الذي تم سحبهلالخوة األولية للمدارس التقليدية 

بترتيب بديل بين قائمة انتظار األخوة وقائمة المبدئي بعد اليانصيب  المدارس البديلة الباقين في قائمة االنتظارسيتم تقديم المقاعد المتبقية في

، االخوة ر غير وبالتالي ، سيتم تقديم المقعد األول في قائمة انتظار األخوة ، وسيتم تقديم العرض التالي من قائمة انتظاخوة االنتظار لغير األ

، وما إلى ذلك االخوة  والثالث من قائمة انتظار ا  
 

 يتطلب شرط سن الكندركاردن ) االبتدائية( 

الذي قدمه أيلول , أولئك الذين ال يستوفون متطلبات العمر قد ال     30بحلول سنوات  5 لصف الكندركاردن يجب أن يكون عمر المتقدمين األطفال
Early Entrance Test (EET)قسم    يتقدمون اال اذا تمت الموافقة عليهم من خالل اختبار القبول المبكر

عند تقديم الطلب أو ال يمكن معالجته .   EET .الخدمات النفسية في حزيران.  يجب تسليم نسخة من رسالة الموافقة    

 
(ESL)   التعليم الخاص و اللغة االنكليزية كلغة ثانية

ليزية والذين يرغبون في تقديم طلب كوالطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنالذين لديهم عجز من المستحسن أن يقوم أولياء أمور الطالب 
اوية للتقدم إلى سيتم منح الطالب ذوي اإلعاقة ، وكذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية ، فرصة متس, االلتحاق بمدرسة بديلة أو تقليدية بزيارة المدرسة أوالً 

. بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقة ، سيتم تحديد الخدمات التي سيتم  المدارس التي يختارونها من خالل اليانصيب IEP تقديمها في المدرسة من قبل فريق   

 
 التحويالت التأديبية

ال يجوز للطالب الذين تم طردهم من خالل  ,المدرسةال يجوز للطالب الذي تم نقله ألسباب تأديبية من أي مدرسة أن يتقدم مرة أخرى لتلك 
. للمدارس التقليدية للعام الدراسي التالي يانصيب أيام متتالية أو أكثر خالل العام الدراسي الحالي الوصول إلى عملية ال 10مكتب االستماع لمدة   

 
(IOE) اطعات التسجيل المفتوح بين المق   

عنوان الحالي ) عبر بوابة الوالدين (و اثبات ال   IOE  عليهم بتقديم طلب CCS تقديم  عام . كل حدود يجب على هؤالء الطالب الذين يعيشون خارج 

. الطلب ال يضمن التسجيل   



 

15 
 

 اليانصيب العام لقطات الشاشة

.النقل هو مسؤولية الوالدين•    
 

 االلعاب الرياضية بين المدارس 

و الذين يغيرون المدارس الثانوية لن يكونوا  12, أو  11, 10أو يلتحقون بالصف  9! الطالب الذين يٌعيدون الصف  مهم جدا    • 

% من الموسم الرياضي الذي شارك فيه الطالب سابقاً ,بما في ذلك الطالب 50رس ل بين المدا رياضية مؤهلين للمشاركة في ألعاب ال  
 
 

ال يتأثر الطالب في السنة االولى من المدرسة الثانوية و الذين لم يثبتوا أهليتهم  من مدرسة خاصة أو مجتمعية ,  CCS الملتحقين ب   
المدير الرياضي غير قادر على بدء عملية إثبات األهلية حتى يكمل الطالب إجراءات , إذا كانت لديك أسئلة ، فحدد موعًدا للقاء مع المدير الرياضي

.لثانوية ويتم تسجيله وحضوره بالفعل في هذه المدرسة الثانويةالتسجيل الرسمية لمدرستهم ا  
 

سنوات في المدرسة الثانوية التي تم تسجيلهم فيها وحضورهم  4للمرة األولى سيثبتون أهليتهم لمدة  9الطالب الذين يلتحقون بالصف •     
مباراة ,قبل بدء الفصول الدراسية أيهما يحدث أوالً . فيها من اليوم االول, أو في المدرسة التي يُشارك الطالب في المشاجرة أو ال  

 

)CAHS / Fort Hayes الثانوية التي ال تٌقدم االلعاي الرياضية بين المدارس )   CCS الملتحقون بمدارسIOE طالب   • 

 لن يكون لديهم أهلية رياضية مع مدارس مدينة كولومبوس

 

المشاركة فقط في المدرسة الثانوية     (VCAP أو DeVry  وظيفيأو مركز   • يمكن للطالب المسجلين عبر موقع أخر)  
. التي التحقوا بها  

على األهلية يرجى مالحظة أن جمعية أوهايو الثانوية الرياضية لديها قيود على الفصل الدراسي والسن للمشاركة التي تؤثر   .• 
عبر االنترنت للحصول على   OHSAA  راجع قائمة التحقق من األهلية,  رياضي لطرح أسئلة محددةحدد موعًدا للقاء مع المدير ال  

 تفاصيل محددة .                                                                                                                            

  
يجب على الطالب الرياضيين تحديد موعد  .  NCAA تتعارض مع فرص االهلية ل    VCAP -  CCS  • يرجى مالحظة دورات  

 . VCAP  اجتماع مع مستشار التوجيه قبل التفكير في التسجيل في دورة 
 

 عملية التطبيق 

 يجب وضع المتقدمين الذين يتقدمون بعد الموعد النهائي في نهاية قائمة االنتظار الخاصة بهم بالترتيب الذي تم استالمهم به
إذا لم يتم تلقي رد بحلول الموعد النهائي ، فسيتم إلغاء الطلب وسيُعرض على  , ُعرض عليك التنسيب ، يلزم الرد بحلول الموعد النهائي المحدد إذا

اء جميع يؤدي قبول عرض لمدرسة ما إلى إلغ ,بشكل عام ، يتم منح يومين للرد على العروض الالحقة , الطالب التالي في قائمة االنتظار التنسيب
إذا رفضت عرًضا وكنت على قوائم االنتظار الختياراتك  ,سيتم تقديم المقعد في المدرسة السابقة أو المدرسة المنزلية لطالب آخر ,الطلبات األخرى

ة توفر المقاعد وتقديم ستتم مراجع أيلول , سيتم تقديم العروض خالل األسبوع األول الكامل من شهر , األخرى ، فستظل تطبيقات قائمة االنتظار نشطة
إذا غيرت رأيك بشأن  , العروض مرة أخرى في األسبوع الذي يلي نصف المدة األول والثاني ، ونهاية الربع األول واألسبوع الذي يسبق عطلة الشتاء

االلتزام   كطفل و على  , عنوانيجب عليك إعادة تقديم طلب للحصول على مكان آخر ، بما في ذلك المدرسة المنزلية للطالب عن طريق ال القبول ،

إذا لم يتم وضع الطالب في اليوم األول من المدرسة ، فإن المهمة  ,بالمدرسة األصلية التي تم قبولها حتى تتم الموافقة على إلحاقه بالمدرسة الجديدة
 .األصلية تظل صالحة

.حول اختيار المدرسةالشائعة  إذا كانت لديك أي أسئلة قبل اإلرسال ، فيرجى مراجعة األسئلة  
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