
 التحق بمدرسة الحي االبتدائية

بين الختيار المدرسة قدم طلبا 
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 .2018-2017للسنة األكاديمية 

مدارس بحسب  5ادرج لغاية  

عملية تستخدم . ترتيب التفضيل

 المتطلبات العامة للتسجيل المتوفرةالمقاعد القرعة لملء 

بالبريد انتظر رسائل اإلشعارات 

.  الربيعترسل أوائل ، اإللكتروني

مقبول، مدرج على قائمة : النتائج

 مرفوضأو االنتظار، 

جولة القرعة الثانية للطالب 

 المدرجين على قائمة االنتظار 
إذا تم قبول الطفل في مدرسة من 

اختيارك، اطبع األثبات على 

قبوله وخذه إلى المدرسة إلتمام 

 عملية التسجيل

 
قم بتسجيل الطفل في المدرسة 

المقبولة أو قم بااللتحاق بمدرسة 

 الحي إذا تم رفض جميع الخيارات

 الطالبتسجيل وقبول  بمكتبالتي أغلقت االتصال  المدرسة المتخصصة طالب يجب على   :هام

 

على اإلعدادية المدارس 

يوجد ال  –نطاق المدينة 

معايير  6أل المدارس هذه ل

للطالب من يجوز . قبول

تقديم  المدينةجميع أنحاء 

اختيار الطالب يتم . الطلب

 .القرعةبعملية 

التحق بمدرسة 

 الحي اإلعدادية

المدارس الثانوية ذات القبول 

الخاص أو المدارس المغناطيسية 

لطالب عموم المدينة تقديم يجوز  –

معايير مدرسة لدى كل . الطلب

 . الخاصة قبولها

 المعلوماتمن المزيد 

المدارس الثانوية طالب يستطيع 

جميع ن م على نطاق المدينة

كل لدى . تقديم الطلبنحاء أأل

.   الخاصة هامعايير قبولمدرسة 

قابلة مالطالب يلزم حضور قد 

 .في الموقع

 المعلوماتالمزيد من  

 التحق بمدرسة الحي الثانوية

 مدرسة ابتدائية
 (الصف الخامس –الروضة )

 مدرسة ثانوية
 (الصف الثاني عشر –الصف التاسع )

 
 

 قرر
قدم طلبا إلى مدرسة أو بمدرسة حييك االلتحاق أما 

خارج حدود الحي من خالل عملية اختيار المدرسة 

 على اإلنترنت

 

 ابحث
اإلعدادية على نطاق المدينة وذات القبول /المدارس االبتدائية، الحيمعلومات عن  -اإلعدادية /االبتدائيةدليل المدرسة  ؛(12الصف  –الروضة ) كحيمدارس إيجاد قم ب –المدارس مكتشف 

قم بزيارة بحثك، نطاق لكي تضيق ( SPR)تقارير تقدم المدرسة قراءة قم ب؛ المدارس الثانوية على نطاق المدينة وذات القبول الخاص، الحيمعلومات عن  – المدرسة الثانوية دليلالخاص ، 

 ...المدارس، المعلمين، األهالي مع مديري اجتمع مواقع المدارس، 
 

الختيار المدرسة قدم طلبا 

و  9/29/16بين 

61/411/1 

-2017 للسنة األكاديمية  

تقديم اختيار يمكنك . 2018

الطلب إلى المدارس 

اإلعدادية على نطاق المدينة 

القبول أو المدارس ذات /و

 الخاص

 مدرسة إعدادية
 (الصف الثامن –الصف السادس )

 

الختيار المدرسة قدم طلبا 

و  9/29/16بين 

61/411/1 

-2017للسنة األكاديمية   

يمكنك اختيار تقديم . 2018

الثانوية الطلب إلى المدارس 

أو /على نطاق المدينة و

 المدارس ذات القبول الخاص

 
 

اإلعدادية المدارس 

 –القبول الخاص ذات 
  8أل المدارس هذه 

مدارس مغناطيس هي 

معايير منها كل لدى و

 الخاصة  هاقبول

المتطلبات العامة 

 للتسجيل

 المتطلبات العامة للتسجيل
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