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BUFFALO PUBLIC SCHOOLS

ايلول /سبتمبر ٢٠١٩
تحية طيبة آلباء  /أولياء األمور طالب مدارس بوفالو العامة ) (BPSفي الصفوف الرابع ،السادس ،والثامن:
إذا كنت ترغب في الحاق طفلك في مدرسة أولمستيد  Olmsted Middleالمتوسطة  /والثانوية (رقم  )156أو مدرسة ستي اونرز ( City Honors Schoolرقم

 )195لتعليم طفلك ،ها نحن نبلغكم بان  :االطفال في الصفوف الرابع  ،والسادس ،والثامن لديهم خيار إكمال اختبار القبول لتلك المدارس في مدرستهم خالل
اليوم الدراسي العادي لاللتحاق في العام الدراسي المقبل في  .٢٠٢١-٢٠٢٠االباء غير ملزمين بهذا الخيار .إذا كانوا راغبين ،ال يزال هناك خيار حضور
االختبار يوم السبت في مدرسة أولمستيد المتوسطة  /والثانوية (رقم  )156في السادس والعشرين من شهر تشرين اول  /اكتوبر في الساعة الثامنة صباحا ً
للطالب الذين هم حاليا ً في الصف الرابع و الساعة الواحدة ظهرا ً للطالب الذين هم حاليا ً في الصف السادس أوالثامن .للمزيد من المعلومات يمكنكم االطال
على موقعنا :
 www.buffaloschools.orgانقر على ”“Olmsted 156/City Honors 195 Admissions
يسممممل للطالب إكمال االختبار مرة واحدة فقط .يتم اسمممتخدام نف هذا االختبار للتأهل للقبول في كال المدرسمممتين .االختبار الذي يجرى في المدرسمممة هو متا
للطالب المنتقلين إلى الصمف الخام  ،والصمف السمابع ،والصمف التاسمع للعام  .٢٠٢١-٢٠٢٠اباء طالب مدارس بافلو العامة ( ) BPSالراغبين في الفرص
المحدودة التي تتوفر في مراحل دراسمممممية أخرى يتوجب عليهم اخذ اطفالهم الكمال االختبار يوم السمممممبت المقررلالمتحان .للمزيد من التفاصممممميل  ،ان ر الى
موقعنا في االنترنت.
ال يطلب من االباء اي استمارت اخرى الى جانب اختبار القبول إذا كان الطفل من طالب مدارس بافلو العامة  . BPSو تلقائيا سيتم تحديد تسلسل القبول على
المقعد المحتمل في كل من مدرسة ستي اونرز (رقم  )195و مدرسة أولمستيد االمتوسطة /الثانوية (رقم  .)156ألن المقاعد محدودة ،يجب على جميع طالب
مدارس بافلو العامة  BPSالذين هم حاليا ً في الصف الثامن استكمال االستمارة العادية للتقديم للمدرسة الثانوية مع مستشار المدرسة وذلك للحصول على

الخيارات المتوفرة للمدارس الثانوية

األخرى ألنهم سيغادرون المدرسة االبتدائية.

إذا كنت ترغب ان يكمل طفلك اختبار القبول في مدرسته ،يرجى إكمال وتوقيع نموذج السما باداء االمتحان في أدناه .يرجى أن يسلم ولي األمر أو أي شخص
مسؤول آخر هذا النموذج مباشرة إلى المكتب الرئيسي في مدرسة طفله في تاريخ  ٢٠سبتمبر /ايلول  .٢٠١٩وسيتم إخطار االباء بتاريخ االختبار في مدرسة
اطفالهم .االختبار سيجرى خالل شهري أكتوبر /تشرين االول ونوفمبر /تشرين ثاني.
لالستفسار او المساعدة  ،يرجى االتصال بالسيدة ووكر Ms. Walkerعلى رقم هاتف ثمانية واحد ستة -واحد خمسة ثمانية ثالثة
DETACH AND RETURN THIS SLIP to the MAIN OFFICE OF YOUR CHILD’S SCHOOL BY SEPTEMBER 20. ONE SLIP PER CHILD.
افصل هذا الجزء وارجعه الى المكتب الرئيسي لمدرسة طفلك في  ٢٠سبتمبر /ايلول .نموذج واحد لكل طفل

Frederick Law Olmsted Middle/High School P.S. #156 & City Honors P.S. #195
تسجيل اختبار القبول في مدرسة فردريك الو اولمستد المتوسطة  /الثانوية (رقم  )156ومدرسة ومدرسة ستي اونرز رقم()195
Admissions Testing Registration for Students Entering Grades 5, 7, or 9 in 2020-21
الطالب المنتقلين الى الصف الخام  ،و السابع ،أو التاسع للعام الدراسي ٢١-٢٠٢٠
اسم الطفلStudent Name

تاريخ الميالدDate of Birth

رقم هوية الطالبStudent ID Number
الصف الحاليCurrent Grade

المدرسة الحاليةCurrent School

الصف للعام(Grade Last Year (2018-19) )١٩-٢٠١٨

مدرسة الطفل في العام الماضي (Last Year’s School (2018-19))١٩-٢٠١٨

رقم الهاتفPhone Number

اسم االب /ولي االمرParent/Guardian Name

أشر ما يناسب طفلك -طفلي عندهCHECK ALL THAT APPLY – MY CHILD HAS::
_______ ENL (English as a New Language) Services

________ 504 ADA Plan

________ Special Education IEP
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