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BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
 

 2018 ايلول )سبتمبر(

 ( للصفوف : الرابع، والسادس، والثامن:BPS/ مقدمي الرعاية / لطالب مدارس بفلو العامة )  اعزائي االباء / اولياء االامور
 

 ِخيارالفلك ( لتعليم طفلك، 195)رقم  تي اونرزيس( أو مدرسة 156 رقمالثانوية )و/  المتوسطةأولمستيد  ترغب في الحاق طفلك في مدرسةإذا كنت 

المقبل  الدراسيخالل اليوم الدراسي العادي لاللتحاق في العام تهم في مدرس قبول الختبار االصفوف الرابع ، والسادس، والثامن االطفال  في في ان يكمل 

ة )رقم الثانويو/  المتوسطةأولمستيد مدرسة السبت في االختبار يوم حضور  ِخيارهناك زال يال  ، ترغب نتك. إذا ِخيارالهذا ب وانت غير ملزم    .20-9201

 الواحدةالسرراعة و الصرر  السررادس و في  الرابع الصرر  في  الذين هم حالياطالب للصررباحا  الثامنة   السرراعة في /تشرررين الثاني نوفمبر الثالث من ( في 156

لذين هم يا ظهرا  للطالب ا ثامن.في الصرررررر   حال بار ومعايير القبول االخرى للمزيد من المعلومات ال ناطاليمكنكم اال عن مواعيد االخت عل    ع عل  موقع

 :االنترنيت
 “Olmsted 156/City Honors 195 Admissions” : انقر عل  www.buffaloschools.org 

 
سة هو متاح حاليا في المدراالختبار الذي يجرى . المدرستين القبول في كللللتأهل  ختبارهذا االإكمال االختبار مرة واحدة فقط. يتم استخدام نفس الب يسمح للط

 اغبين في الفرصالر (BPS اباء طالب مدارس بافلو العامة). 2020-2019للعام   والص  التاسع، والص  السابع ،الص  الخامسإل   المنتقلينللطالب 

ال  موقعنا  للمزيد من التفاصيل ، انظر. لالمتحانختبار يوم السبت المقرريتوجب عليهم اخذ اطفالهم الكمال االمراحل دراسية أخرى  فيالتي تتوفر محدودة ال

 .في االنترنيت
 

عل  القبول  تحديد تسلسل تلقائيا يتماذ . BPS ارس بافلو العامة من طالب مد الطفل كان إذا الى جانب اختبار القبول  استمارت اخرى أيةال يطلب من االباء 

ع طالب ألن المقاعد محدودة، يجب على جمي(. 156)رقم / الثانوية المتوسطةأولمستيد امدرسة  ( و195)رقم  مدرسة سيتي اونرزفي كل من ل مقعد المحتمال

على  للحصولوذلك مدرسة الثانوية مع مستشار المدرسة للتقديم للالعادية االستمارة استكمال الثامن الصف الذين هم حالياً في    BPSمدارس بافلو العامة 

 .يغادرون المدرسة االبتدائيةهم سنألخرى األ ارس الثانويةمدلل المتوفرةالخيارات 
 

شخص  أي  ولي األمر أو يسلمأدناه. يرج  أن  تحان فينموذج السماح باداء االمكمال وتوقيع يرج  إ، تهرساختبار القبول في مدان يكمل طفلك  إذا كنت ترغب

الختبار في ا موعدب االباء  وسيتم إخطار سبتمبر/ ايلول. واحد وعشرون من في تاريخ  همدرسة طفلفي وذج مباشرة إل  المكتب الرئيسي النمهذا آخر مسؤول 

 .2018ر/ تشرين ثاني ونوفمب / تشرين االول خالل شهري أكتوبرسيجرى . االختبار اطفالهم ةرسمد
 ثالثة ستة واحد سبعة -ثمانية واحد ستة -سبعة واحد ستة هات :عل  رقم Ms. Calandra اللالستفسار او المساعدة ، يرج  االتص

 

  ذجفي كل نموطفل واحد اسم . /ايلولسبتمبرالثالث والعشرين من   فيإلى المكتب الرئيسي لمدرسة طفلك  هذا الجزء وارجعهفصل إ

City Honors School (#195) and Olmsted Middle/High School (#156) Admissions Test Registration 
Students Going Into 5th, 7th, or 9th Grade for 2018-2019 

  (156) ( ومدرسة اولمستد المتوسطة/ والثانوية رقم195في مدرسة سيتي اونرز)رقم ختبار القبول لتسجيل الا

2019-2018الطالب المنتقلين ال  الص  الخامس، و السابع، أو التاسع للعام الدراسي   
Student Nameاسم الطفل Date of Birthتاريخ الميالد 

Current School اليةالمدرسة الح  Current Gradeالصف الحالي 

Last Year’s School (2017-18)المدرسة في العام الماضي Grade Last Year (2017-18)الصف الماضي 

Parent/Guardian Nameاسم االب /ولي االمر Phone Numberرقم الهاتف 

طفلي عنده:  -أشر ال  ما يناسب طفلك  

___ a Special Education IEP         ___ a 504 Plan       ___ ELL Services (English Language Learner) 
504خطة رقم    تعليم خاص     تعليم اللغة االنجليزيةخدمة     

 

Arabic 

http://www.buffaloschools.org/

