
  

  

GoTo.LAUSD.net   مراجعه کنید 

 

های مگنت برنامه  

حمل و نقلخدمات  مجوز با   

 برنامه
 

های چند زبانه چند فرهنگ  

فته  مدارس برای مطالعات پیشر

ط پذیرش دارایمدارس  شر  

 مدارس مستقل پیوسته 

 



م   ،Los Angeles Unifiedخانواده محتر
 

مناسب نیست.  همهبرای  برنامهدانیم که فرزندان ما نیازها و عالیق متفاوتی دارند و یک  ما یم

یس و  ز متنوع هستند و در حایل که تنوع خود را یم پذیریم، به عدالت در دسیی جوامع مدارس ما نی 

 Los Angelesرسد، های آموزیسر یمتکیفیت آموزیسر توجه یم کنیم. و وقتی نوبت به فرص

Unified ز صدها برنآموزان این گزینه را ارائه یمبه والدین و دانش امه برجسته، از دهد که از بی 

فته، خدمات ، مگنت، مجوز با برنامه دوزبانه  جمله حمل و نقل، مدارس برای مطالعات پیشر

طمدارس    .، یگ را انتخاب کنندمستقل پیوستهپذیرش و مدارس  دارای شر

ده برای  2024-2023برای سال  Choicesتقاضای  بروشور و ی گسیی شامل گزینه های یادگی 

انتقایل، زبان آموزان انگلییس و دانش آموزان همه دانش آموزان، از جمله دانش آموزان مهدکودک 

ی عالیق خود،  با استعداد است. ما معتقدیم که با دادن فرصت به دانش آموزان برای پیگی 

  هیم. یم د ءموفقیت جهاتز دانش آموز را ارتقا

این فرصت را از دست ندهید تا به فرزندتان کمک کنید از طریق یگ از برنامه های ابتکاری 

Choices  خود را کشف کند هعالقشور و . 

 ارادتمندم،

تو م. کاروالیو  آلیر

 شپرست
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رائه کنید یا به صورت آنالین تقاضا دهید.   تقاضای کتبی ا 
 

 اینجا را ببینید
GoTo.LAUSD.net 

 پنجره زمانی تقاضای به موقع 

 2022نوامبر    18  - اکتبر    3
 

پنجره تقاضای دیرموقع در این تاری    خ باز  

 شود م 

 2023فوریه    1

 



 
 

   | فهرست مطالب 

 

، فهرست کیل ق راهنمایی کیل در زمینه ت   ایط برنامه، تقاضای کتبی
   اضا، شر

 
 

های مگنتبرنامه 

 

  

 

 

(PWTحمل و نقل ) خدمات  مجوز با    

 تجربه مدرسه منسجم در مدارس از پیش شناساتی شده در ناحیه ما تاسیس گردیده است. 

  

 

 

  زبانه  چند   های  برنامه 
ی

(MMP)چندفرهنگ

 

  

 

 

فته    (SAS) مدارس برای مطالعات پیشر

 

  

 

ط مدارس با     (ACSپذیرش )  شر

  

 

مدارس مستقل پیوسته   

  

 

 

 L.A. Unifiedهای دیگر  برنامه 

 

  



     CHOICESرسانی  اطالع  هاینامه
/نوامبر   اکتبر

 
 پنجره  تقاضای به موقع 

متقاضیانکلیه  ی باید توجه کنم؟  ز  به چه چی 

 https://GoTo.LAUSD.netما به اینجا مراجعه کنید:  Choicesهای برای کسب اطالعات درباره برنامه ◼ 

ایط بودن و راهنمای تقاضا را بازبیتز کنید.  ◼   در صورت لزوم معیارهای واجد شر

 چه کاری باید انجام دهم؟ 

 پیش از ارائه تقاضانامه آن را بازبیتز کنید تا اشکایل نداشته باشد  ◼ 

 روز شده و دقیق است اطمینان حاصل کنید که اطالعات دانش آموز/والدین در سایت مدرسه به ◼ 

 یا در آن روز ارائه کنید )آنالین یا از طریق پست(  2022نوامیر   18تقاضانامه خود را پیش از مهلت   ◼ 

های خاص فقط برنامه هوش/    ز فته(   SASتاییدیه مگنت با استعداد/تی   )مدارس مطالعات پیشر

هوش   ز  مگنت با استعداد/تب 

    

SAS 

 

 چه کاری باید انجام دهم؟

فته ) ◼ دولتی ناحیه ثبت نام شده( تقاضا یمSASاگر  برای یک مگنت با استعداد یا مدارس مطالعات پیشر )خصویص، مدرسه مستقل پیوسته(، تایید کنید که  اید دهید و در یک مدرسه غی 

ایط بودن را تا تاری    خ  ای که به آن یممدرسه که در حال   SASارائه کرده است )از طریق ایمیل یا پست(. )توجه: برای متقاضایان مگنت با استعداد/   2022نوامیر   18روید فرم تاییدیه واجد شر

ایط بودن الزم نیمنام شده ثبت  Los Angeles Unifiedحاضز در یک مدرسه   باشد. پس از دریافت تقاضا،  اند، از جمله تدریس آنالین توسط شورای شهر لس آنجلس، فرم تاییدیه واجد شر

ایط   کند.( برریس یم 2023را به صورت خودکار از طریق فرایند تایید ناحیه در ژانویه  بودن ناحیه واجد شر

  دسامبر 
 تایید/اصالحاطالعیه 

ی باید توجه کنم؟ کلیه متقاضیان ز  به چه چی 

 در تقاضانامه  اشکاالت ◼ 

  مراجعه نمایید(  19امتیازات اولویت مگنت، در صورت وجود )برای کسب اطالع به صفحه   ◼ 

 چک کنید که اطالعات خواهر و برادر درست باشد ◼ 

 چه کاری باید انجام دهم؟ 

 اصالحات را تا مهلت مشخص شده در نامه انجام دهید ◼ 

  فوریه 
ایط برنامه بودن  اطالعیه واجد شر

های خاصفقط برنامه  ی باید توجه کنم؟  ز  به چه چی 

های خاص فقط برنامه  
 

هوش  ز  مگنت با استعداد/تی 

   
 

 

SAS 
  

 
 

 

ACS 

  

  

 

ایط ◼  رودتقاضا به فرایند انتخاب پیش یم - واجد شر

ایط ◼ ایط حذف یم - فاقد شر  شود تقاضای برنامه برای هر انتخاب فاقد شر

 چه کاری باید انجام دهم؟

 هیچ اقدایم الزم نیست  ◼

ایط بودن ◼  به معنای انتخاب شدن نیست واجد شر

 

  مارچ
 اطالعیه انتخاب/لیست انتظار

ی باید توجه کنم؟ کلیه متقاضیان ز  به چه چی 

  انتخاب شده یا لیست انتظار  -وضعیت  ◼ 

 چه کاری باید انجام دهم؟ 

 نهاتی است. کلیه پاسخاطالع دهید. عدم پاسخ به معتز عدم پذیرش است.   تا مهلت مشخص شده به مدرسهپذیرش/یا عدم پذیرش را  -انتخاب شده  ◼ 
  های منفز

  دهد. اقدایم الزم نیست. اگر جای خایل برای پذیرش دانش آموز فراهم شود مدسه به شما اطالع یم -لیست انتظار  ◼ 

  مراجعه نمایید(.  6ها ارائه کنید. )برای کسب اطالعات به صفحه  کنیم تقاضای دیرموقع به سایر برنامهتوصیه یمبه شما  

 

 

متقاضیان پسبی از طریق پست ایاالت 
 متحده نامه دریافت خواهند نمود. 

 

از طریق حساب آنالین متقاضیان آنالین 
 دریافت خواهند نمود.  خود نامه

 



 
 

 
 

اضا ق راهنمایی کیل در زمینه ت   |   

 چگونه است؟   CHOICESفرایند  

 به بخش یک فرایند انتخایی منحرص به Choicesبرای هر برنامه 
ً
 های زیر مراجعه نمایید: فرد وجود دارد. برای کسب اطالعات، لطفا

های مگنتبرنامه   فته        مدارس برای مطالعات پیشر

 
حمل و نقلخدمات مجوز با    طمدارس دارای       پذیرش شر   

 برنامه  
ی

های چندزبانه چندفرهنگ مستقل پیوستهمدارس        
 

 توانید در یک تقاضانامه به یک یا چند برنامه تقاضا دهید. شما م ▪ 

، سفرها، الزامات مربوط به یونیفورم، اطالعات مستر اتو  ▪  ید تا اطالعانر درباره جلسه آشنانی  با مدرسه تماس بگتر
ً

بوس )در صورت لزوم(، و سایر موارد پیش از درخواست، لطفا
 اطالعات کسب کنید. مرتبط 

ایط بودن برنامه را به دقت برریس کنند.  ▪   پیش از ارائه تقاضا، در صورت لزوم، والدین/شپرست باید فرآیندهای تایید و واجد شر

 از مدرسه ابتداتی به مدرسه  فرزند شما ارتقاء پیدا یمای به برنامه دیگر بروید، یا اگر  خواهید از برنامهاگر نام فرزند شما از سال قبل در لیست انتظار باقی مانده است، اگر یم  ▪ 
ً
کند )مثال

( یک تقاضای جدید ارائه دهید.   راهنماتی

 ثبت نام شده و مایل است همان برنامه را ادامه دهد، تقاضای جدیدی ارائه نکنید.  Choicesاگر فرزند شما اکنون در یک برنامه  ▪ 

دوقلوها یا سه قلوها( باید در یک آدرس سکونت داشته باشند و به یک برنامه )فقط انتخاب اول( در همان سال تقاضا دهند تا اینکه پشت  متقاضیاتز با تاری    خ تولد یکسان )مانند   ▪ 
 قرار داده شوند.  Choicesش هم در فرایند انتخاب 

روند از اولویت خواهر و برادری برخوردار نخواهند اند، یا در این سال تحصییل به مقطع باالتر یمرفته اند، به سطح باالتر  خواهران و برادران دانش آموزاتز که مدرسه را ترک کرده  ▪ 
د که محل سکونت خواهر  نحاصل کنبود. خواهر و برادر باید در زمان تقاضا در یک آدرس سکونت داشته باشند. این مسئولیت والدین/قیم است که تا زمان مهلت تقاضا اطمینان  

 رود وجود دارد. فعیل که فرزند دیگر یم Los Angeles Unifiedدر همان آدریس است که در پرونده در مدرسه یا برا

اولویت   لیست کند.   Applyتمام خواهران و برادران را در حساب    و مشخص کند    Choicesبرای دریافت اولویت خواهر و برادری، والدین/قیم باید هرکدام از فرزندان را در تقاضای   ▪ 
د که خواهر یا برادر آنها در حال حاضز در همان مدرسه/برنامه که به آن تقاضا یم خواهر و برادری به متقاضیاتز تعلق یم  دهند ثبت نام شده باشند. گی 

تا پایان مهلت مشخص شده در نامه انتخاب/لیست انتظار پذیرش یا عدم   باید در صورت انتخاب شدن، والدین/قیم شوند. والدین در اواسط ماه مارچ از انتخاب شدن مطلع یم ▪ 
 پذیرش را اعالم کنند. 

 نهایی است. اگر پاسخ والدین/قیم تا پایان مهلت مقرر دریافت نشود، پاسخ منفز تصور خواهد شد. کلیه پاسخ
 های منفز

 پذیرش یا عدم پذیرش را اطالع دهند.  و یا با تماس با مدرسه تا قبل از مهلت مشخص شده در نامه انتخاب خود  apply.lausd.netد شدن به حساب توانند با وار والدین/قیم م ▪ 

اند، و به  اند، انتخاب شدهاند، تقاضا دادهنام نوییس کرده   Choicesمتقاضیاتز که در حال حاضز در یک برنامه    منتخب را بپذیرید.   Choicesتوانید تنها یک برنامه  شما فقط یم ▪ 
 اند به طور خودکار از برنامه فعیل خود خارج خواهند شد. دیگر پاسخ مثبت داده  Choicesبرنامه 

، نام فرزند شما در ود برای هر برنامه مرتبط خود قرار خواهد گرفت.  برای انتخاب اول خفقط  اگر دانش آموز انتخاب نشود، در لیست انتظار   ▪  اگر برنامه دیگری را بپذیرید یا خی 
ند. اند قرار یممتقاضیان مدارس مستقل پیوسته که انتخاب نشده باشند در لیست انتظار برای هر مدرسه مستقل پیوسته که به آن تقاضا داده لیست انتظار باقی خواهد ماند.   گی 

د. اگر جای خایل در مدرسه فراهم شود، یک نماینده از مدرسه)ها( با دانش آموزان درون لیست انتظار به صورت مستقیم تماس م ▪   گتر

یک درخواست کتتر تا تاری    خ  ایمیل بزنید یا   ApplyforSchools@lausd.netبه آدرس اید و مایلید تقاضای خود را از فرایند انتخاب خارج کنید، باید ای تقاضا دادهاگر به برنامه  ▪ 
 : ارائه کنید به این آدرس  2023ژانویه  20

Unified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90017 

 توان تغیی  داد. یم 2022نوامیر   18را تا تاری    خ  Choicesتقاضاهای آنالین  ▪ 

ز تقاضای  Choicesاگر چندین تقاضای به موقع  ▪  د و بقیه مورد توجه قرار نخواهد گرفت. مورد برریس قرار یم دریافت شدهبرای یک دانش آموز ارائه شود، اولی   گی 

 باشد. موجود یم Los Angeles Unifiedیا در مدارس و دفاتر  goto.lausd.netو تقاضانامه کتتر به صورت آنالین در آدرس  CHOICES بروشور  ▪ 

 
 
  



 

اضا ق راهنمایی کیل در زمینه ت   |   

 
 و سال اول  انتقایل  ، مهد کودکمتقاضیان مهد کودک 

ایط برای انتقال از مهد کودک ) ، دانش آموزان 1381و الیحه سنا شماره  48010، 48000،  46300مطابق با قانون آموزش کالیفرنیا مواد   ز  (TKواجد شر که  ساله شوند. دانش آموزاتز   5 آوریل 2سپتامیر و  2باید بی 
 ساله شوند.  6سپتامیر  1شوند باید تا یم اول ساله شوند، و دانش آموزاتز که وارد سال  5سپتامیر  1تاری    خ  شوند باید تا وارد مهد کودک یم 

 

آموزا م دانش  برنامه  ن  آن  به  تنها  ایط ستز    که  Choicesتوانند  ز سطشر ایط ستز را داشته باشند. کلیه تصمیمات برای تعیی  ز سطح فعیل، دانش آموزان باید شر ح تحصیل توسط  آن را دارا هستند تقاضا دهند. ضف نظر از تعیی 

لیست شده   Choicesکنند در بروشور را ارائه یم  TKهای که کالس   Choicesهای کنند. برنامهرائه نیم کالسهای انتقایل از مهد کودک را ا  Choicesها یا مدارس  شود. همه برنامه کنید گرفته یمای که در آن نام نوییس یم مدیر مدرسه 

 است. 

 

ایط ستز را مطابق با قانون برای نام نو انتقایل، مهد کودک پیش از پذیرش کودک در مهد کودک  ییس در آن برنامه دارد. ارائه مدارک جعیل منجر به یا سال اول، والدین/قیم باید مداریک ارائه کنند که نشان دهد کودک حداقل شر
 این مسئولیت والدین یا قیم قانوتز است که تقاضانامه را به طور صحیح تکمیل کنند.  خارج کردن متقایصز از برنامه خواهد شد. 

 

 نحوه اجرای فرایند تقاضای خارج از موعد چگونه است؟ 

 

 خارج از موعد ارائه کنید.   تقاضای 2023فوریه  1توانید از اگر موفق به ارائه تقاضا در پنجره زمانی تقاضای به موقع نشوید، م  ▪ 

  

 باید ارائه شود. توانند به هر تعداد برنامه که مایل هستند تقاضای خارج از موعد دهند. برای هر مدرسه، یک تقاضای خارج از موعد جداگانه والدین/قیم م ▪ 

  

 Unified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90051ارائه کنید یا به این آدرس ارسال نمایید:  https://apply.lausd.netتقاضای خارج از موعد را به صورت آنالین در این آدرس  ▪ 

  

 کند. قبول نیم( تقاضای خارج از موعد PWTمجوز با خدمات حمل و نقل ) ▪ 

  

 شود. برای تقاضاهای خارج از موعد هیچ امتیاز، ارجحیت یا اولویتی مد نظر قرار داده نیم  ▪ 

  

با والدین/قیم تماس از طرف مدرسه  شود. اگر/زماتز که جای خایل ایجاد شود،  شود و با متقاضیان به ترتیب دریافت تقاضا تماس گرفته یملیست انتظار اضافه یم پایان  تقاضاهای خارج از موعد، در صورت امکان، به   ▪ 
تقاضیان تحصیل دوزبانه و مدارس مستقل پیوسته تا پایان سال تحصییل که به آن تقاضا  دوم با والدین/قیم تماس گرفته شود. موارد استثناء: ماول یا هفته دوم ترم  ترم    مچهار هفته  شود. ممکن است تا  گرفته یم

 مانند. اند در لیست انتظار باقی یم داده 

  

ی ندارد. اگر تقاضای به موقع ارائه کرده  ▪   دارید الزم نیست که تقاضای خارج از موعد برای همان برنامه ارائه دهید. ای قرار اید و در لیست انتظار مدرسه تقاضاهای خارج از موعد روی فرایند تقاضای به موقع تاثی 

  

فته )تقاضاهای خارج از موعد به برنامه ▪  هوش و مدارس مطالعات پیشر ی ایط بودن در محل  SASهای مگنت دانش آموزان با استعداد/تتر ایط خاص آن برنامه را دارا باشد. با اینحال، تایید واجد شر مدرسه صورت ( باید شر
د. در صورت لزوم، فرمم ایط بودن باید زمانی که با والدین درباره جای خایل در مدرسه تماس گرفته مگتر برای کسب اطالعات بیشتر به اینجا مراجعه  شود به مدرسه مورد نظر تحویل داده شود. های تایید واجد شر

 https://echoices.lausd.netکنید: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



   | راهنمایی کیل در زمینه تقاضا 

فته معیارهای انتخاب برنامه  هوش و مدارس برای مطالعات پیشر ز  های مگنت برای دانش آموزان بااستعداد/تی 

 را مطالعه نمایید.   Cو    A  ،Bهای  بخش   UNIFIED LOS ANGELESکلیه متقاضیان فعیل 
ل تحصیل کرده   را مطالعه کنید.   Dو    A  ،Bهای  بخش   UNIFIED LOS ANGELESکلیه متقاضیان مدارس خصویص، مدارس مستقل پیوسته، و مدارس غی  از  ز  را مطالعه کنید   E، و  A  ،Bهای  اند: بخش متقاضیایز که در میز

 
 بخش 

ً
ز شوید که تقاضا به درستی و در زمان مقرر تکمیل شده است. اگر معیا پیش از ارائه تقاضا، لطفا رهای مد نظر تا پایان مهلت در زمینه تفاضا رعایت  هاتی را که در زیر به آنها اشاره شده است با دقت بخوانید تا مطمی 
 شود. نتخاب حذف یما نشود، آن تقاضا از فرایند 

 

فتهگهای م: متقاضیان برنامهAبخش     نت برای دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات پیشر

 

ایط مختص برنامه را آنطور که در بخش  د کهمدرسه فعیل از داشته است. مسئولیت والدین/قیم است که پیش از تقاضا توضیح داده شده  Bدانش آموز شر ایط بوده  تاییدیه بگی  متقایصز واجد شر

 تکمیل و ارائه شده است. تا پایان مهلت در صورت نیاز  تایید صالحیت است و اینکه فرم

(1) 

  

 (2) سکونت دارد.  Los Angeles Unifiedدانش آموز در زمان ارائه تقاضا و در زمان مشارکت/نام نوییس در برنامه در محدوده 
  

 ) دوباره نماید توسط مدرسه فعیل که در آن تحصیل یم باید کند، دانش آموز یم  به مدرسه/برنامه جدید تقاضا ارائهاگر دانش آموز از کالس پنجم/ششم یا هشتم )پایان مقطع دبستان یا راهنماتی

دمورد برریس قرار   فته ستعداد یا مدرسهتا مشخص شود صالحیت ادامه در برنامه مگنت برای دانش آموزان باا  گی   را دارد.  (SAS) مطالعات پیشر

(3) 

  

 (4) توصیه نامه ارائه شده توسط مدیر مدرسه فعیل نهاتی است.  برریس صالحیت خارج از موعد مورد پذیرش نیست و نماید که متقایصز تایید یم 

 

 : معیارهای تشخیص صالحیت مختص هر برنامهBبخش   

فته   ایط مورد نیاز برای متقاضیان برنامه های مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدارس برای مطالعات پیشر  شر

فته ) برنامه ز رشته ( محیط SASهای مگنت برای دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات پیشر ز یمای ارائه های علیم غتز و بی  ز و چالش برانگی  های است و دانش آموزان را به استفاده از مهارت کنند که هیجان انگی 

ایط زیر را داشته  گ یدهد که تواناتی یا پتانسیل قوی برای کار کردن در دو سطح باالتر در دروس علیم را از خود نشان دهند و کند. هر دو نوع مدرسه به دانش آموزاتز خدمات یمفکری خالقانه/انتقادی تشویق یم از شر

یس مساوی،  باشند. )  ایط از اهمیت مساوی در فرایند انتخاب برخوردار است.( برای حصول اطمینان از دسیی  کلیه شر

فته باشد، باید  ایط برای برنامه مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدارس برای مطالعات پیشر  برای اینکه متقایصز واجد شر
ایط زیر را دارا یم 5، ساعت 2022وامیر ن 18قبل از جمعه   باشد. بعد از ظهر، تایید شده باشد که دانش آموز یگ از شر

 

دستاورد باال، توانایی علیم توانایی های توانایی فکری، در یگ از دسته  Los Angeles Unifiedمشخص شده توسط  GATEدانش آموز به عنوان دانش آموز با استعداد توسط روانشناس )الف(  

ی شناسایی یم  ، توانایی خالقیتخاص  شود. یا توانایی راهیی

 

   ▪ کند. برریس یم  Los Angeles Unifiedپس از دریافت تقاضا، ناحیه به صورت خودکار صالحیت متقایصز را از طریق سوابق مدرسه 

 Los Angelesای غی  از بااستعداد تشخیص داده شود اما در حال حاضز به یک مدرسه خصویص، مدرسه مستقل پیوسته یا مدرسه  Los Angeles Unifiedاگر متقایصز توسط 

Unified  یاهای ناحیه قرار دارد. را ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که متقایصز در پایگاه داده  تایید صالحیترود، والدین/قیم باید فرم یم 
▪   

 

  

% یا باالتر در سطح میل در یک تست استاندارد مورد تایید  85 نمره باالی استاندارد کسب کرده یا  2022در سال   Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC)در  دانش آموز )ب(  

 یا  زمونها به فرم تایید صالحیت مراجعه کنید. برای اطالع از زیرمجموعه آ . کسب کرده باشد   هیز زبان انگلییس و ریایصز )فقط در این سال(در ناحیه 

 

 یا دهد: مهارت تفکر انتقادی و حل مشکالت را  )در زبان اصیل( نشان یم  چهاردانش آموز توانایی خود در هر ج. 

 

 را نشان یم
ی
ز حقایق، اطالعات، یا مفاهییم که عمق و پیچیدگ  یا ارتباطات بی 

 الف( دهد. توضیح دادن معایز

 ب(  های جدید و توضیح دادن در مورد اطالعات. ها یا راه حل تنظیم ایده 

. استفاده از روش   ج( های متنوع در برخورد با مسائل ناآشنای ریایصز

ده کلمات به آسایز برای بیان ایده   د( های خالقانه. استفاده از دایره گسیی
 

ز یم   مدرسه . متقاضیاتز که از طریق معیار چهار مهارت تفکر انتقادی  های تفکر انتقادی و حل مشکالت( را از خود نشان یمکند که آیا فرزند شما هر چهار مهارت معیار )به عبارت دیگر مهارت مورد نظر تعیی  دهد یا خی 
 تواناتی بالقوه قوی بو حل مسائل تایید صالحیت شده 

ز ز باید با استفاده از معیارهای مخصوص   SASرای کار با دروس در دو سطح باالتر از سطح دریس خود نشان دهند. نکته: متقاضیان مهدکودک اند باید همچنی  نی 
 آمده است تایید صالحیت شوند.  (SAS )مهدکودک تایید صالحیت فرمکه در   SASمهدکودک 

 

ایط مورد نیاز برای متقاضیان برنامه مگنت برای   هوش شر ز   دانش آموزان تی 

هوش دانش آموزان را گروه بندی یم ز انه جامع فراهم کنند که فرصتمراکز مگنت دانش آموزان تی  فتهکنند تا امکان ارائه برنامه آموزیسر سختگی  ای را که متناسب با نیازها، عالئق، و اهداف دانش آموزان های آموزیسر پیشر
هوش طرایح شده است ارائه  ز ز رشد اجتمایع و عاطفز است. های حل مشکالت و تقویت مهارتنماید. تاکید روی مهارتتی   های فکری با سطح باالتر و همچنی 

 
ایط برنامه ز دانش آموزان واجد شر هوش ساکنی  ز ایط زیر را دارا یمیم Los Angeles Unifiedهای مگنت برای دانش آموزان تیر  باشند: باشند که شر

 
ه  ▪ ز ایط معیار تی  ز  GATEروانشناس در تست تواناتی فکری که توسط یک  99.9( با نمره HGویسر )شر  یا انجام شده است  Los Angeles Unifiedشده توسط  تعیی 
هویسر ) ▪ ز ایط معیار قابل کاربرد برای تی  ز HGAشر ز  GATE ان روانشناس در تست تواناتی فکری که توسط  99.8و  99.5( با نمره بی   انجام شده است.  Los Angeles Unifiedشده توسط  تعیی 

 

هوش باید پیش از جمعه  ز ایط تقاضای به موقع و انتخاب بودن، کلیه متقاضیان عالقمند به برنامه مگنت دانش آموزان تی   ارزیایی و شناسایی شده باشند.  2022نوامیی  18برای واجد شر

 

  



اضا ق راهنمایی کیل در زمینه ت   |   

 
هوش شناسایی شده  ز  که به عنوان بااستعداد/تب 

فته )توانند به یک برنامه مگنت دانش آموزان با استعداد برای مطالعات اند یمدانش آموزایز  ( تقاضا دهند. SASپیشر
صورت خودکار سوابق  ایط بودن برریس م  Los Angeles Unifiedپس از دریافت تقاضا، ناحیه به  هوش تشخیص داده شود اما در   Los Angeles Unifiedاگر متقایصز توسطکند. را برای واجد شر ز هوش/قابل قبول به عنوان تی  ز تی 

های ناحیه قرار  را ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که متقایصز در پایگاه داده فرم تایید صالحیترود، والدین/قیم باید یم  Los Angeles Unifiedای غی  از مستقل پیوسته یا مدرسهحال حاضز به یک مدرسه خصویص، مدرسه 
هوش با شماره  توانند با برنامهدارد. والدین/قیم یم  ز ایط تقاضا به برنامه GATE@lausd.netیا ایمیل    4177-241 (213)های دانش آموزان بااستعداد/تی  ند تا مشخص شود آیا دانش آموز واجد شر هوش تماس بگی  ز های دانش آموزان تی 

. یم  باشد یا خی 
 

هوش در کلیه مدارس ناحیه و برنامه  Los Angeles Unified Districtناحیه  نکته:   ی تر انش آموزان بااستعداد/ت طور در مگنت  هانی را برای د فته ) همین دهد. به عالوه، برخی مدارس ( ارائه مSASها و مدارس برای مطالعات پیشر

ارائه م هوش  ی انش آموزان تتر هوش در خدمات ویژه برای د ی انش آموزان تتر . برای اطالعات بیشتر در مورد خدمات و حما Wright Middle Schoolو  Peary Middle Schoolکنند )مانند مستر د یت آموزش دانش آموزان  (

هوش )  ی  به مدرسه یا مرکز مگنت مورد عالقه GATEبااستعداد و تتر
ً

 بزنید.   تلفن( لطفا

  اند(ثبت نام نموده LOS ANGELES UNIFIED)که اکنون در یک مدرسه  LOS ANGELES UNIFIED: متقاضیان Cبخش  

ایط مختص هر برنامه که در بخش     Los Angeles Unifiedاگرچه متقاضیان ، از جمله مطالعات  اند ثبت نام شده   Los Angeles Unified( که هم اکنون در یک مدرسهK-12سطوح  آمده را دارا باشند، برای متقاضیاتز )   Bباید شر

صالحیت را از طریق فرایند برریس صالحیت برریس خواهد نمود. برای کسب اطالعات   2023در ژانویه ه به صورت خودکار ی . پس از دریافت تقاضا، ناح باشدنیم تایید صالحیتنیازی به فرم    مستقل شهر لس آنجلس و آکادیم مجازی،

 با مدرسه
ً
ید.   Los Angeles Unifiedبیشیی لطفا  فرزند خود تماس بگی 

  LOS ANGELES UNIFIED: متقاضیان مدارس خصویص، مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی  Dبخش   

فته تقاضا یم ر آموزان بااستعداد یا مدارس بکه برای برنامه مگنت برای دانش    Los Angeles Unifiedوالدین/قیم دانش آموزان مدارس خصوص، مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی   وی نمایند. این از  دهند باید  ای مطالعات پیشر مراحل زیر پی 
 غی    SASمسئله شامل متقاضیان ورودی مهد کودک  

ز یم ( یم TKیا مهدکودک انتقایل )   Los Angeles Unifiedکه هم اکنون به یک پیش دبستاتز ز شود که مدرسه فعیل فرم تایید مورد نیاز گردد. این مسئولیت  روند نی  والدین/قیم است که مطمی 
 تحویل داده است.   2022نوامیر    18عرص جمعه    5را تا ساعت 

 

 توسط روانشناس    اتز برای متقاضی
ً
ز   GATEکه قبال هوش شناساتی شده    Los Angeles Unifiedشده توسط  تعیی  ز  Los Angeles Unified، و اکنون به مدرسه خصویص، مدرسه مستقل پیوسته یا یک مدرسه غی  اند به عنوان بااستعداد/تی 

ز شوند که متقایصز در پایگاه داده    تایید صالحیت والدین/قیم باید فرم     د، ن رو یم   های ناحیه قرار دارد. را ارائه کنند تا مطمی 

  تایید صالحیت از مدرسه فعیلدرخواست فرم  

 : 1گزینه  : 2گزینه

یا به   زنگ بزنید   4177-241 (213)به شماره  Choicesخط پشتیباتز  هب( 1)

تایید  تا درخواست فرم   ایمیل بزنید giftedverification@lausd.netآدرس 

 . نمایید را مناسب   صالحیت

یا ( SAS تایید صالحیت )مهد کودکبروید تا فرم  eChoices.lausd.netبه آدرس ( 1) 
)چه   "?Who is eligible" را دریافت نمایید. )روی  (12-1 تایید صالحیت )سطوحفرم 

یس پیدا کنید.  ایط است؟( کلیک کنید تا به فرم دسیی  ( کیس واجد شر

 

  های اطالعات دانش آموز و والدین را تکمیل کنید، امضاء کنید و تاری    خ بزنید. بخش( 2)  

فرم مورد نظر را به مدرسه فعیل دانش آموز تحویل دهید و به آنها اجازه دهید که ( 3)  
 تکمیل کنند. های الزم را کلیه بخش

 

 
 

 

  تحویل دادن فرمهای تایید صالحیت 
 

باید در پاکت نامه رسیم مهر و موم شده مدرسه که   تایید صالحیتتحویل دهند. فرم  2022نوامیر  18جمعه و امضاء شده را تا    شده  توسط مدرسه فعیل تکمیل شد، پرسنل مدرسه باید فرم تکمیل تایید صالحیتپس از آنکه فرم 
فرم را با تقاضانامه تحویل ندهید.  . نماید فرستنده از طریق ایمیل تاییدیه دریافت یم هک  شود ترجیح داده یم  تحویل فرم توسط ایمیل . یا توسط مدرسه ایمیل شود  در طرف مهر و موم شده امضاء مدیر مدرسه قرار گرفته تحویل شود 

 شود. هاتی که دیر تحویل داده شوند پذیرفته نیمفرم
 

U.S. Mail: Unified Enrollment    | P.O. Box 513307   | Los Angeles, CA 90051 ایمیل:    یاgiftedverification@lausd.net  
 

 
له تقاضا  تایید صالحیتتوجه: فرم  ز ز تحویل داده شود. این مسئولیت والدین/قیم است که  2220نوامیر  81پیش از پایان مهلت جمعه  Choicesبه اضافه تقاضای باید  تایید صالحیت. فرم نیستبه میز   د که فرم تکمیل شده نشو  مطمی 

 برای اطالعات در زمینه مراحل تایید صالحیت با برنامهنام نوییس نشده  TKکه در پیش دبستاتز یا   SASبرای متقاضیان مهدکودک . استشده توسط مدرسه تا پیش از پایان مهلت ارسال  تایید صالحیت
ً
های دانش آموزان  اند، لطفا

هوش با شماره  ز ید و یا به  GATE@lausd.netو یا   4177-241 (213)بااستعداد/تی  های تایید صالحیت در فوریه را انتخاب کنید(. نامه  SASو سپس   Program Optionsمراجعه نمایید )  achieve.lausd.net/gateتماس بگی 
ایط متقایصز برای برنامه ارسال یم  فته )شود که شر ایط در ماه مارچ ارس( را نشان یم SASهای مگنت دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات پیشر شود. برای  ال یم دهد. نامه انتخاب/لیست انتظار برای دانش آموزان واجد شر

 به صفحه کسب اطالعات درباره تایید صالحیت برای متقاضیان خارج از موعد برنامه 
ً
هوش، لطفا ز  مراجعه نمایید.  6های مگنت دانش آموزان بااستعداد/تی 

 
 

  LOS ANGELES UNIFIED: متقاضیان مدارس خصویص، مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی  Eبخش   

ل تحصیل کرده SASفرایند تایید صالحیت متفاوتی برای متقاضیان مگنت/  ز /   SASشود بدون تایید سازماتز و متقاضیان مهد کودک  اند اجرا یم که در میز اند. این فرایند تایید باید توسط والدین/قیم پیش از مهلت ثبت نام نکرده   TKکه در پیش دبستاتز
Choices  با برنامه دانش  2022نوامیر  18در تاری    خ جمعه 

ً
هوش به شماره اموزان بااستعداد/ آغاز شود. لطفا ز ید تا فرایند تایید را آغاز نمایید.   GATE@lausd.net( یا با ایمیل 213) 241-4177تی  تقاضاهای دیرموقع پذیرفته نخواهد تماس بگی 

 شد. 
 
 
 
 
 



 

های مگنتبرنامه  
  



 های مگنتاطالعات در زمینه برنامه

  

  های مگنت چیست؟برنامه 

فت علیم را تقویت نماید. نماید که به گونه ارائه یم  ، و موضویعانضمایم است که آموزش قوی و با کیفیت باال   داوطلبانه  برنامه  Los Angeles Unifiedمدارس/مراکز مگنت   ی دانش آموزان را تسهیل و پیشر ای طرایح شده که یادگی 
،  ترین ها در کل کشور بوده است. در حال  تاسیس گردید در ناحیه ما یگ از موفق  1977های مگنت که در سال  برنامه و تعداد    2024-2023های موجود برای سال  فضابرنامه مگنت در شاش ناحیه وجود دارد. تعداد تقریتر   330حاضز

ان ان  توان زیر نام مدرسه مشاهده نمود. برای هر مدرسه/مرکز مگنت را یم  2023-2022تقاضاهای ارائه شده در   ان انگلییس، فراگی  گلییس استاندارد، دانش آموزان دارای معلولیت، و دانش آموزان کلیه دانش آموزان ناحیه، از جمله فراگی 
هوشبااستعداد/  ز  گردند. هم دعوت به ارائه تقاضا یم  تی 

 
یس به فعالیتقرار دارند ه  منطقهدر حالیکه بریحز دیگر از مراکز مگنت درون فضای مدرسه  ای(های تمام مدرسههای مگنت کل فضای مدرسه را اشغال نموده است )مگنت بریحز برنامه  ک با مدرسه  مراه با دسیی ها و تجارب مشیی

 صفحات 
ً
بان. لطفا ز ی در این زمینه که کدام برنامه )ها( مناسب نیازهای فرزند شما یم  40- 21می   های مگنت زیر یگ از باشد، مطالعه نمایید. هر کدام از برنامهرا برای مشاهده اطالعات در زمینه مرکز/مدرسه مگنت و تصمیم گی 

، هشت زمینه آموزیسر قرار یم  های ارتبایط، مراکز برای مطالعات غتز د: تجارت، هیز های اجراتی و تصویری. دانش آموزان گی 
، خدمات عمویم، علم/فن آوری/مهندیس/ریاضیات یا هیز هوش، علوم انساتز ز  بااستعداد و تی 

 

  آموزیسر چیست؟اهداف برنامه 

ی مناسب هر فرد، برنامهتمرکز روی  با  د. برنامههای مگنت عالیق همه دانش آموزان را در بر یم آموزش موضویع و یادگی  هاتی را ارائه یمگی  ی مسی  حرفه ای نوآورانه در اقتصاد جهاتز کند که دانش آموزان را های مگنت مسی  برای پیگی 
 سازد. رو به تکامل ما آماده یم 

 

یس به موقعیت  -های مگنت از طریق دستور دادگایه انضمایم برای رفع پنج آسیب انزوای نژادی برنامه ، عدم دسیی ز ، عزت نفس پایی  ز فت علیم پایی  ستان، خصومت پیشر ایط ها و عدهای پس از تحصیالت دبی  ز نژادی و  شر م تحمل بی 
ز پایه ای   100درصد فارغ التحصییل، مهارت برای همه،   100باشد: یم  Los Angeles Unifiedتاسیس شد. آنها همراستا با اهداف  -های پر ازدحام کالس  درصد حضور، مشارکت والدین، جامعه و دانش آموز، ایمتز مدرسه، و ساخیی

 . ز ان سطوح پایی   محکم برای فراگی 
 

ایط است؟    چه کیس واجد شر

 یم   Los Angeles Unifiedهستند و در محدوده    K-12دانش آموزاتز که در سطح  
 

ایط برای تقاضا برای برنامه زندیک کت در برنامههای مگنت هستند.  کنند واجد شر  Losمگنت، متقاضیان باید ساکن    در زمان نام نوییس و هنگام شر
Angeles Unified  .ز یم  40-21ها در صفحات فهرست برنامهباشند  باشد. شامل سطوح موجود برای هر برنامه نی 

 

هوش )صفحات  ز ایط گزینیسر خاص )صفحات 26-23تنها مگنت دانش آموزان بااستعداد و تی  هوش باید شناساتی یا تایید شده باشند و تقاضانامه مگنت ( دارد. کلیه متقاضیان برای مگنت 8-7( نیاز به شر ز دانش آموزان با استعداد و تی 

 را ارائه کرده باشند. 

 

ین  به  نژاد انتخاب کنید که  / گذاری کنند. گزینه ای را در کنار قومیتفدرال را در برنامه عالمت شناساتی شده  دسته قومیت/نژاد    یککنند تا  هاتی با دستور دادگاه هستند که والدین را ملزم یم های مگنت، برنامه برنامه توصیف  وجه  بهیی

بیش از یک قومیت/نژاد شناساتی شده است، اما درخواست شما برریس نخواهد شد مگر اینکه یگ از دسته ا  " را پر کنید تا نشان دهید متقایصز بیتی دهید. شما یم توانید پاسخ "چند قومکننده کودیک است که برای آن درخواست یم  

 بندی های قومیت/نژاد شناساتی شده فدرال را انتخاب کنید. 

  شوند؟دانش آموزان چگونه انتخاب یم 

آوری اطالعات های انزوای نژادی است. پس از آنکه تقاضا ارائه شد، اطالعات توسط بخش فن  های مگنت بر اساس سیستم امتیاز اولویتی مگنت و دستور دادگاه مبتز بر کاهش آسیب برنامهبه موقع  ایند انتخاب  ر ف 
ند )به سیستم امتیاز اولویتی مگنت در صفحه  معیار امتیاز یم   5شود و دانش آموزان بر اساس  ( برریس یم ITDناحیه ) مراجعه کنید(. مجموع این امتیازها در فرایند عادالنه و کامپیوتری انتخاب مورد استفاده قرار    19گی 

د. یم  مراجعه نمایید.  20ج از موعد به صفحه برای کسب اطالعات درباره تقاضای خار  گی 
 

 تا پایان مهلت تقاضا چک کنند.  Los Angeles Unifiedمدرسه فعیل این مسئولیت والدین/قیم است که آدرس، سطح و قومیت دانش آموز را با 
 

ه( یا تقاضاهای دیرموقعامتیازهای اولویتی مگنت تنها برای برنامه  د. تعلق نیم  های مگنت کاربرد دارد. هیچ امتیازی به تقاضاهای نادرست )سکونت در خارج از ناحیه، تقاضا به سطح نادرست و غی  دانش آموزاتز که برای یک سطح  گی 
 کنند. انتظار دریافت نیم  دهند برای سال گذشته امتیاز لیستدو بار تقاضا یم 

 

  فرایند گزینش:  

 

ز حال،توانید به سه برنامه مختلف مگنت تقاضا دهید. شما یم ز یم در عی   ◼ های دوم و سوم اختیاری است. توانید تقاضا دهید زیرا انتخابفقط به یک برنامه مگنت نی 

د. امتیازهای اولویتی مگنت برای انتخاب اول و یا انتخابهای اختیاری دوم و سوم متقایصز مورد استفاده قرار یم   ◼ گی 

 ◼ شود. دوم و/یا سوم خود در نظر گرفته یماگر متقایصز برای انتخاب اول برگزیده نشد، برای انتخاب 

 ◼ های خود برگزیده شود، برای انتخاب )های( بعدی در لیست انتظار گذاشته نخواهد شد. اگر متقایصز برای هر کدام از انتخاب 

 ◼ خواهد شد. اگر متقایصز برای هیچ برنامه مگنت برگزیده نشود، فقط برای انتخاب اول خود  در لیست انتظار قرار داده 

کت یم  ◼ اند به صورت خودکار از برنامه مگنت فعیل خود خارج خواهند شد. کنند و برای برنامه مگنت دیگری انتخاب شدهمتقاضیاتز که اکنون در یک برنامه مگنت شر

 
  



 های مگنتاطالعات درباره برنامه

  سیستم امتیاز اولویتی مگنت  

 

 

 

کنند که در یک برنامه مگنت دیگر در سطح بعدی ادامه متقاضیاتز که باالترین سطح خود را در یک برنامه مگنت تکمیل کرده اند و تقاضا یمنام نوییس |  

این امتیازها قابل انتقال نیست و فقط برای یک سال در زمان نام نوییس داده  کنند. امتیاز نام نوییس دریافت یم 12تحصیل بدهند، 
 شود. یم

  

 

 

 

توانند امتیاز لیست کنند. متقاضیان یمامتیاز دریافت یم 4| متقاضیاتز که در یک لیست انتظار مگنت معتیر به موقع باقی ماندند برای سال بعد  لیست انتظار 

امتیازهای  کلیهامتیاز برسد. اگر متقایصز در لیست انتظار گزینش برای یک برنامه مگنت را رد کند،  12ش هم قبیل جمع کنند تا به حداکیر  انتظار را از سه سال پشت

 . شودنیمشود. به متقاضیان امتیاز نام نوییس و لیست انتظار به طور همزمان داده شود. هر سال لیست انتظارهای جدید تشکیل یملیست انتظار وی برداشته یم

  

 

 

 هیسپانیک، سیاه پوست، آسیاتی و سایر نژادهای غی  انگلییس زبان )
ً
 Los Angeles Unified( | متقاضیاتز که مدرسه PHBAOمدارس غالبا

شود بلکه به طور کنند. امتیازها جمع نیمامتیاز دریافت یم 4شناخته شده است،  PHBAO به عنوان توسط ناحیه 2023-2022در محدوده سکونت آنها در سال 

  شود. سالیانه داده یم

  

 

 

 

توسط معیارهای ناحیه به عنوان پر ازدحام شناخته  2023-2022در محدوده آنها در سال  Los Angeles Unified| متقاضیاتز که مدرسه  پرازدحاممدارس 

 د. شوشود بلکه به طور سالیانه داده یمکنند.  امتیازها جمع نیمامتیاز دریافت یم 4شده است 

  

 

 

کند. امتیاز دریافت یم 3| اگر یک متقایصز به همان مدرسه/برنامه مگنت که برادر یا خواهر وی در آن ادامه تحصیل خواهد داد تقاضا بدهد  خواهر/برادر 

د. امتیازها در صورتیکه خواهر/برادر در مدرسه انتخاب اول متقایصز تحصیل خواهد کرد تعلق یم خواهر/برادر باید در زمان تقاضا در همان آدرس متقایصز ساکن گی 

ز نشان داده شود. هر کدام از متقاضیان باید یک تقاضا در پرونده داشته باشد، از جمله دوقلوها، سه قلوباشد ک ه. ه در سیستم کامپیوتری ناحیه نی  این ها، و غی 

 Los Angeles Unifiedقاضا چک کنند که خواهر/برادر آدرس یکسان در سیستم کامپیوتری ناحیه مدرسه فعیل مسئولیت والدین است که تا پایان مهلت ت

 دارند. 

 
کنند. دانش آموزاتز که در حال دریافت یم 6یا  5اند، امتیاز نام نوییس را در سال رود ثبت نام کردهبه مقطع باالتر یم 6دانش آموزاتز که در مدارس ابتداتی که در سطح 

 ,Eagle Rock HS Gifted, Franklin DLA, Fulton CAM, Lake Balboa CP, LAUSD/USC MAE, Los Angeles CES)حاضز به یک مدرسه چندسطیح مگنت 

Maywood CES, Science Academy STEM, Sherman Oaks CES, Sotomayor AS, Sun Valley BSEL and Valley Oakes CES magnets)  روند امتیاز یم

هستند و فقط در سطح هشتم  K-8سطوح Westside Global Awareness  ، وArroyo Seco ،Laurel ، Western Ave های کنند. مگنتنام نوییس دریافت نیم

 . شودنیمداده به متقاضیان امتیاز نام نوییس و لیست انتظار به طور همزمان  کنند. امتیاز نام نوییس دریافت یم
 

 

س است؟خدمات آیا     حمل و نقل در دسیی

ید تا متوجه شوید آیا آن برنامه مگنت پیش از انتخاب، های مگنت موجود است. حمل و نقل برای بریحز از برنامه کند و اینکه آیا نزدیک ترین نقطه سوار و پیاده کردن  ه یم ئمل و نقل اراحبا مدرسه یا خدمات حمل و نقل تماس بگی 

 با بخش خدمات حمل و نقل با شماره 
ً
های اتوبوس، لطفا ل شما دارد. برای کسب اطالعات درباره مسی  ز ید.  2900-580 (213)یا   LABUSES-800-1فاصله منطفی با میز  تماس بگی 

 

 یم K5/6متقاضیان مقطع دبستان )سطح  برای    ممکن استحمل و نقل پرداخت شده توسط ناحیه  
 

برای    ممکن استکنند ارائه شود. حمل و نقل پرداخت شده توسط ناحیه  ( که خارج از شعاع دو ماییل برنامه مگنت زندیک

 یم12-6متقاضیان مقطع راهنماتی )
 

ایط برای دانش آموزاتز ( که خارج از شعاع پنج ماییل برنامه مگنت زندیک  Arroyo Sec،  Laurel،   Lake باشد:  روند، شعاع دو ماییل یم ای یمکه به این مدارس محدوده   کنند ارائه شود. شر

Balboa ، Sherman Oaks CES ، Western Ave و ، Westside Global Awarenes . 

 

یس داشته باشند. برنامهکنند ممکن است به خدمات حمل و نقل دانش آموزان دارای معلولیت که در یک برنامه مگنت نام نوییس یم  های مگنت ممکن است خدمات حمل و نقل از مدرسه به مدرسه را به دانش آموزان واجد دسیی

ایط ارائه کنند.   شر

های اتو   90(  12حداکیر مدت زمان یک طرفه سواری طبق رهنمودها برای کلیه دانش آموزان )سطوح مهد کودک تا سطح      نکته:   شود. یم   بوس ها دقیقه است. این شامل همه مسی 

 

POINTS 

POINTS 

POINTS 

POINTS 

* 

* 



 

  اهنمای تقاضای مگنت ر  

 

  Compton (CUSD )متقاضیان ناحیه مدارس یکپارچه  

ستان مگنت پزشگ و علوم  9تعداد محدودی موقعیت سطح  Compton Unified School District (CUSD) ،Los Angeles Unified با همکاری  ز   تنهاها این موقعیت  کند. ارائه یم King-Drewدر دبی  برای ساکنی 

CUSD  باشد. موجود یم 

 

 تقاضای  
ً
کت کند، لطفا دهند باید کارنامه خود از  را به عنوان تنها انتخاب قرار دهید. دانش آموزاتز که برای این برنامه تقاضا یم  King-Drewرا تکمیل کنید و    Choicesاگر مایل هستید که فرزند شما در این برنامه شر

 توان از طریق پست به این نشاتز ارسال نمود: ها را یمائه دهند. کارنامه فعیل یا مدرسه خصویص از ترم اول سطح هشتم را ار  CUSDمدرسه  

  Los Angeles Unified School District, Los Angeles Unified School District, Student Integration Services, 333 S. Beaudry Ave., 25th Floor, Los Angeles, CA 90017  

ز شوند خدمات انضمام دانش آموزان هم تقاضانامه و هم کارنامه را دریافت  Compton/King-Drew Applicationجهت توجه    echoices@lausd.netیا ایمیل به نشاتز   . این مسئولیت والدین/قیم است که مطمی 

 شود. چک یم  CUSDاند. اطالعات ارائه شده با نموده

ستان مگنت پزشگ و علوم   CUSD ساکندانش آموزان  ایط خدمات حمل و نقل نیستند.  King-Drewکه برای دبی   انتخاب شوند واجد شر

م؟برای اطالعات بیشیی با چه کیس یم    توانم تماس بگی 

 با خط پشتیباتز  
ً
ید.   4177-241 (213)با شماره  Choicesاگر سوایل درباره برنامه مگنت دارید لطفا  تماس بگی 

 
   

 مگنت هایاطالعات در زمینه برنامه

تقاضیاتز که در حال حاضز در یک برنامه مگنت نام  اگر فرزند شما در حال حاضز در یک برنامه مگنت نام نوییس شده است و قصد دارد در همان مدرسه ادامه دهد، تقاضای جدیدی ارائه نکنید. م

 شوند، چه انتخاب جدید را بپذیرند یا رد کنند. شوند، به طور خودکار از مگنت فعیل خارج یم پذیرفته یمدهند و اند و به یک برنامه مگنت دیگر تقاضا یمنوییس شده 

◼ 

کت در برنامه مگنت ساکن  بایدمتقاضیان   ◼ باشد. شماره صندوق پسبی مورد قبول نیم باشند.   Los Angeles Unifiedدر زمان ارائه تقاضا و در زمان شر

هCTEهای یکپارچه برای برنامه آموزیسر خود دارند )هاتی که سیاست منتخب در برنامه دانش آموزان  وی نمایند. ( موافقت یم ، آتش سوزی، پلیس، درمان، و غی   ◼ کنند که از سیاستها پی 

توانید حداکیر سه برنامه مختلف مگنت را انتخاب نمایید، فرزندتان کمک کند. اگرچه شما یم باشد تا به شما در انجام انتخاب برای  های مگنت یم طالعات پایه در زمینه برنامهاحاوی    40-17صفحات  

 پیش از آنکه مدرسه اما این برای شما اجباری نیم 
ً
ینش چگونه با را مطالعه نمایید تا در زمینه اینکه فرایند گز   18ای اختیاری را روی تقاضانامه انتخاب کنید، بخش فرایند انتخاب در صفحه باشد. لطفا

 کند اطالعات داشته باشید. های دوم و سوم برخورد یم انتخاب 

◼ 

ز یم موقعیت   ◼ گردد. های موجود برای هر برنامه مگنت بر اساس نیاز برای حفظ ثبت نایم متعادل از لحاظ نژادی و با توجه به فضای موجود تعیی 

نژاد انتخاب  / گذاری کنند. گزینه ای را در کنار قومیتکنند تا یک دسته قومیت/نژاد شناساتی شده فدرال را در برنامه عالمت هستند که والدین را ملزم یمهاتی با دستور دادگاه  های مگنت، برنامه برنامه

ین  به کنید که   بیش از یک قومیت/نژاد شناساتی شده است،  ا  تا نشان دهید متقایصز ب" را پر کنید  یتی توصیف کننده کودیک است که برای آن درخواست یم دهید. شما یم توانید پاسخ "چند قوموجه بهیی

 مگر اینکه یگ از دسته بندی های قومیت/نژاد شناساتی شده فدرال را انتخاب کنید.  نخواهد شداما درخواست شما برریس 

 

◼ 

 ◼ کند. نوییس دریافت نیم اگر متقایصز پیش از ارتقاء به مقطع باالتر برنامه مگنت را ترک کند، هیچ امتیاز نام 

امتیازهای لیست انتظار برداشته    کلیهرد کند،  ممکن است در ماه اول مدرسه با دانش آموزان داخل لیست انتظار در مورد موقعیت موجود تماس گرفته شود. اگر متقایصز این انتخاب مگنت را  

 شود. یم 

◼ 

  دهد تقاضای دیرهنگام فقط اجازه انتخاب یک گزینه را یمتوانند تقاضای دیرهنگام ارائه کنند.  ستند که به یک مدرسه مگنت تقاضا بدهند یممایل ه  2022نوامیر    18متقاضیاتز که کماکان پس از مهلت  

های  شود.  موقعیت های موجود برای تقاضاهای دیرهنگام پس از آنکه به کلیه دانش آموزان درون لیست انتظار موقعیتی در مدرسه منتخب داده شد، باز یمشود. موقعیت باز یم  2023فوریه  1و در تاری    خ  

ز یم موجود برای هر برنامه مگنت بر اساس نیاز برای حفظ ثبت نایم متعادل از لحاظ نژادی و با توجه به فضای موج ز مکان برای دانش آموز  ود تعیی  گردد. پر کردن تقاضانامه دیرهنگام به معتز تضمی 

ز داده نیم شود.   نیست و امتیاز اولویتی مگنت نی 

◼ 

اند برای ورود  حاضز در مهد کودک نام نوییس کرده دهند. دانش آموزاتز که در حال  ای ابتداتی با مهد کودک درون منطقه به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه اولویت یم های تمام مدرسه مگنت 

 صفحات های تمام مدرسه اولویت دارند. برای مشاهده مکان مگنت 1به سطح 
ً
 را ببینید.  40-21ای ابتداتی با مهد کودک درون منطقه، لطفا

⧫ 

ایط  به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه اولویت یم   محیلتقاضا در طول سال تحصییل را یم پذیرند. مدرسه مگنت  محیل  مدارس مگنت     Los Angeles Unifiedدهد. کلیه متقاضیان واجد شر

 صفحات محیل شوند. برای مشاهده مکان مدارس مگنت دیگر در صورتیکه فضا موجود باشد انتخاب یم 
ً
 ببینید. را  40-21، لطفا

 

ستان را پوشش یم International Baccalaureate Programme Organization (IBO سازمان  ، راهنماتی و دبی   الملیل که سالهای مدرسه ابتداتی
ز ز مجوز  دهد ارائه یم ( سه سطح آموزش بی  کند. گرفیی

ده است که به طور معمول دو سال یا بیشتر طول م International Baccalaureate Programme Organization (IBO برای تبدیل شدن به مدرسه جهاتز سازمان  کشد و در جریان آن تیم  ( فرایندی فشر

IB  شود. فرایند منظم ارزیاتر توسط مداریس که مجوز گرفته باشند اجرا یم  کنند. از مدرسه بازدید یم 

 IB



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مجوز با خدمات حمل و نقل 

  



 ( PWTخدمات حمل و نقل )   با اطالعات درباره برنامه مجوز  

  چیست؟ PWTبرنامه  

ز یم Los Angeles Unifiedهای انضمام اصیل ( یگ از برنامهPWTحمل و نقل )خدمات  با مجوز برنامه  باشد و به عنوان دستور دادگاه برای ارائه تجربه مدرسه منسجم در ناحیه ما تاسیس گردید. تعیی 
د: توسط ناحیه و در یگ از این مدارس صورت یم  PWTدانش آموزان برای مدرسه   حمل و نقل  Choicesهای های مگنت یا سایر برنامه به برنامه PWT. برنامه Taft HS یا  Revere MS ،Portola MSگی 

 کند. ارائه نیم
 

  اهداف برنامه آموزیسر چیست؟ 

کت کنند. توصیه یم ای که انتخاب شده های موجود برای دانش آموزان در مدرسه ها و فعالیت شوند و ممکن است در کلیه برنامه های معمویل مدرسه نام نوییس یم در برنامه  PWTدانش آموزان  شود دانش آموزان اند شر
کت کنند.   PWTهای مدرسه/جامعه در مدرسه  و والدین در کلیه فعالیت   شر

  

ایط است؟چه کیس واجد     شر
 

 یم Los Angeles Unified این مدارسبوده و درون محدوده  12-6در سطوح   2023-2022دانش آموزاتز که در سال تحصییل 
 

ایط برای تقاضا به برنامه زندیک  باشند. یم PWTکنند واجد شر

 :  مناطق تحت پوشش برای مدارس راهنمایی

Audubon, Drew, Gompers, Harte Prep, Mann, Muir and Obama Global 

 

ستان:   مناطق تحت پوشش برای دبی 

Crenshaw, Dorsey, Jordan, Locke, Manual Arts and Washington Prep. 

 

 

  نحوه انتخاب دانش آموزان چگونه است؟ 

به صورت    PWTشود. بقیه فضاهای موجود  دهند داده یمکه در همان سال تحصیل را ادامه یم   PWTکه نام نوییس کرده و دانش آموزاتز با خواهر/برادر در همان مدرسه    PWTبه دانش آموزان    PWTاولویت انتخاب  
 تصادقز ارائه خواهد شد. 

 

 راهنمای تقاضا: 

 نام نوییس شده است و قصد دارد در همان مدرسه ادامه دهد، تقاضای جدیدی ارائه نکنید.   PWTاگر فرزند شما در حال حاضز در یک برنامه  ▪

شوند، چه انتخاب جدید را بپذیرند یا رد  فعیل خارج یم  PWTشوند، به طور خودکار از  دهند و پذیرفته یماند و به یک برنامه مگنت تقاضا یمنام نوییس شده  PWTمتقاضیاتز که در حال حاضز در یک برنامه   ▪
 را نیم پذیرد.  Choicesهیچ تقاضای خارج از موعد  PWT کنند. 

اگر والدین/قیم تا مهلت مشخص شده پاسخ ندهد، پذیرش یا عدم پذیرش را با تلفن به مدرسه اطالع دهند.    ،مشخص شده روی نامه انتخابتوانند تا مهلت  در صورت انتخاب شدن، والدین/قیم یم  ▪
 پاسخ منفز تلفی خواهد شد. 

کت در برنامه  بایدمتقاضیان  ▪  باشد. مورد قبول نیم شماره صندوق پسبی  باشند.  L.A. Unifiedساکن  PWTدر زمان ارائه تقاضا و در زمان شر

گذاری کنند. گزینه ای را در کنند تا یک دسته قومیت/نژاد شناساتی شده فدرال را در برنامه عالمت هاتی با دستور دادگاه هستند که والدین را ملزم یم ، برنامه(PWTمجوز با خدمات حمل و نقل )های  برنامه ▪

ین  به  نژاد انتخاب کنید که  / کنار قومیت بیش از یک قومیت/نژاد  ا  " را پر کنید تا نشان دهید متقایصز بیتی توصیف کننده کودیک است که برای آن درخواست یم دهید. شما یم توانید پاسخ "چند قوموجه  بهیی

 خاب کنید. مگر اینکه یگ از دسته بندی های قومیت/نژاد شناساتی شده فدرال را انت نخواهد شدشناساتی شده است، اما درخواست شما برریس  

 

س است؟    آیا خدمات حمل و نقل در دسبر

 کند: زیر را ارائه یم  PHBAOغی  برنامه ای است که خدمات حمل و نقل به مدارس  PWTبله، 
Portola MS, Revere MS and Taft High School  

 

م؟برای کسب اطالعات بیشیی با چه کیس یم    توانم تماس بگی 

 با خط پشتیباتز  PWTاگر درباره 
ً
ید.   4177-241 (213)با شماره  Choicesسوایل دارید، لطفا   تماس بگی 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   برنامه تحصیل دوزبانه



 های تحصیل دوزبانه اطالعات در زمینه برنامه 

  های تحصیل دوزبانه چیست؟برنامه 

، علیم و اجکنند. دانش آموزان مهارت کند که محتوای سطوح دریس را با تدریس در دو زبان، یگ انگلییس و دیگری زبان هدف، ارائه یم هاتی اشاره یم تحصیل دوزبانه به برنامه  خود را - تمایعهای شناختی
 

فرهنگ
 در محییط تقویت یم 

 
 و زبانشنایس مورد تشویق قرار یم کنند که در آنها ویژیک

 
د. های مثبت فرهنگ های تحصیل دوزبانه را که به دانش آموزان کند که طیف وسییع از برنامهافتخار یم Los Angeles Unifiedگی 

 الزم برای موفقیت در جامعه جهاتز را یم های چند زباتز و هاتی برای توسعه دادن مهارت فرصت 
 

 کند. دهد ارائه یمچندفرهنگ
 

هاتی که در آنها فرزندان آنها یمخواهند اطالعاهاتی که یم ین بروشور منابیع را برای خانواده ا  توانا شوند تقاضا دهند، ارائه یمت به دست آورده و به مسی 
 

،  توانند دوزبانه و از لحاظ فرهنگ کند. در حال حاضز

 Two-Way Immersion, One-Way Immersion, and World Language های برنامه موجود است: در این مدل  12تا سطح  (TKمهد کودک انتقایل )برنامه دوزبانه در سطوح  200بیش از 

Immersionکرهها به زبان . برنامه ، ، عرنی و ژاپبی ارائه مهای اسپانیانی  شود. های جدید اضافه مشوند. هر سال برنامه ای، چیبی ماندرین، فرانسوی، ارمبی

 

یس به فعالیت های آموزیسر دوزبانه در محوطه مدارس عادی قرار دارد همراه با برنامه  صفحات بعدی را بازدید نمایید تا برنامه هاتی که برای نیازهای فرزند شما  دسیی
ً
بان. لطفا ز ک با مدرسه می 

ها و تجارب مشیی

 با استفاده از شماره تلفن ارائه شده در ز 
ً
ز نمایید. برای کسب اطالعات بیشیی در زمینه برنامه خاص در هر مدرسه، لطفا ید.  55-47م مدرسه در صفحات یر نا مناسب است تعیی   این بروشور با مدرسه تماس بگی 

  اهداف برنامه آموزیسر چیست؟ 

کت در برنامهیگ از اهداف ناحیه افزایش تعداد فارغ التحصیالتز است که دوزبانه هستند و قادر به خواندن به دوزبان یم دوزبانه از سطح انتقال از مهد  های آموزش  باشند. همانطور که دانش آموزان به شر

فته علیم و تواناتی زباتز در دو زبان یمادامه یم   12( تا سطح  TKکودک )  کسب یم -رسند و دانش اجتمایعدهند، به سطوح پیشر
 

ز در دو زبان در سطوح  نمایند.  فرهنگ آغاز   K /1مسی  تواناتی خواندن و نوشیی

ز به دو زبان مورد تقدیر قرار یم   شود. در مهد کودک تالش کودکان در دوزبانهیم د. شدن و در سطح تول تالش آنها در خواندن و نوشیی عالوه بر این، دانش آموزان در این برنامه فرصت کسب نشان دوزبانه گی 

 را خواهند داشت.  8و  6/ 5و همینطور جایزه مسی  دوزبانه بودن در سطوح  12در سطح   Los Angeles Unifiedو کالیفرنیا بودن اداره آموزش و پرورش  

 

ایط است؟     چه کیس واجد شر

ایط است؟     چه نوع برنامه آموزش دوزبانه موجود است و چه کیس واجد شر
ان یا سطح زبان مشخص طرایح شده ناحیه سه نوع برنامه اصیل را ارئه یم   Reclassified (، IFEP(، انگلییس بامهارت و روان اولیه )EO(، فقط انگلییس )EL: فراگی  انگلییس )است  کند که هر کدام برای کمک به فراگی 

Fluent English Proficient (RFEP) 

 

  : ترکیب کالس Two-Way Immersionبرنامه آموزش دوزبانه  

 

ان آموزش دو زبانه با این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد    محتوای آموزیسر استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و زباتز دیگر به جز انگلییس )زبان هدف( دریافت کنند. این برنامه برای فراگی 
و زبان  ییسانگل یها مهارت  یرا عمل کنند، ز  یکدیگر  یتا به عنوان الگو برا دهد آموزان اجازه یم »دو طرفه« به دانش یبترک ینا  طرایح شده است.  (EO, IFEP, and RFEP)( و انگلییس زبانها ELsزبان انگلییس )

 . کنند یم یتهدف خود را تقو 

ان انگلییس )  -  1و  TK ،Kسطوح  کت کردن هستند.  (EO, IFEP, and RFEP)ها کنند و انگلییس زبان ( که به زبان هدف برنامه صحبت یم ELsفراگی  ایط برای شر  ◼ واجد شر

ان انگلییس )   -  12-2سطوح   کت نمایند. کنند یم( که به زبان هدف برنامه صحبت یم ELsفراگی  با   DLEکه در گذشته در یک برنامه     ,and RFEP)SEL, (EO, IFEPها  انگلییس زبان   توانند شر

کت کرده  توانند وارد برنامه شوند. یماند سطح یکسان زبان هدف شر

◼ 

ایط بودن  و  ممکن است تایید سطح زبان هدف ز شود.   Los Angeles Unifiedوارد برای دانش آموزاتز که تازه  واجد شر  * توسط مدرسه تعیی 

ایط بودن ممکن است تایید سطح زبان هدف و  ز یم  Los Angeles Unifiedبرای دانش آموزاتز که تازه وارد  واجد شر  * گردد. الزم باشد و این مسئله توسط مدرسه تعیی 

ز دانش آموز به گونهفراگی  انگلییس یا انگلییس زبان برای ایجاد تعادل در ترکیب کالس  درصد  50تا زمان پایان مهلت تقاضا، اگر کمیی از    گروه زباتز از هر  3/ 2شود که تا ای انجام یم باشد، تعیی 

 حضور داشته باشند. 

 

  

 نصف کالس 

ان زبان انگلییس که به زبان هدف برنامه صحبت   فراگی 

 کنندیم

 
 نصف کالس 

 انگلییس زبان 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



های آموزش دوزبانه اطالعات درباره برنامه   

  : ترکیب کالسOne-Way Immersionبرنامه آموزش دوزبانه   

)زبان هدف( دریافت  با این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد محتوای آموزیسر استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و زباتز دیگر به جز انگلییس   One-Way Immersionبرنامه آموزش دوزبانه 
ان انگلییسطرفه" به    یک"  یبترک  ینا  کنند.  ز توسعه دهند و در ع  یشیی و زبان هدف خود را ب  ییس انگل یتا مهارت ها  آموزش ببینند هم زبان خود   یان دهد تا در کنار همتا  اجازه یم فراگی    ی مناسب برا   یباتز حال پشت  ی 
 کنند.   یافتخود در  ییستوسعه زبان انگل یتتقو 

ان زبان انگلییس ) -  1، و TK ،Kسطوح  کت کردن هستند. ( که به زبان هدف برنامه صحبت یم ELsفراگی  ایط شر  ◼ کنند واجد شر

ان زبان انگلییس ) -  12-2سطوح  کت کردن هستند. که به زبان هدف برنامه صحبت یم   ( ELsفراگی  ایط شر  کنند واجد شر

ز شود.  تایید زبان هدف ممکن است الزم باشد.  Los Angeles Unified* برای دانش آموزان جدید در  ایط بودن ممکن است توسط مدرسه تعیی   واجد شر

◼ 

 

 تمام کالس 

ان زبان انگلییس که به زبان هدف برنامه  صحبت  فراگی 

 کنندیم

 

ز سطح ارائه یم دهد. انتخاب دانش آموز، اسپانیانی   One-Way Immersion (OWI)یک برنامه   Reseda Charter High School توجه:  و ثبت نام باید مطابق با الزامات قانوتز ایالتی و ناحیه ای که برای مدارس   تعیی 
ایط  Reseda Charter High Schoolمنشور ایجاد شده است، انجام شود. اگر دانش آموزی برای  ز الملیل  مستقل پیوستهدو زبانه و برنامه انتخاب شود و واجد شر دو زبانه  باشد، این دانش آموز باید در برنامه مرکز بی 

د. برای درخواست در برنامه   به بخش مدارس برنامه مستقل پیوستهنام ثبت فرایند یا کسب اطالعات بیشیی در مورد  Reseda Charter High Schoolقرار گی 
ً
- 67در صفحات  Choicesدر بروشور   مستقل پیوسته، لطفا

 مراجعه کنید.  70

  : ترکیب کالسWORLD LANGUAGE IMMERSION برنامه آموزش دوزبانه  

 

)زبان با این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد محتوای آموزیسر استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و زباتز دیگر به جز انگلییس WORLD LANGUAGE IMMERSION برنامه آموزش دوزبانه 
 کنند. هدف( دریافت  

 

ان انگلییس )  ,RFEP) SEL, (EO, IFEPها انگلییس زبان  -  1، و TK ،Kسطوح  کت کردن هستند.  (ELsو فراگتر ایط برای شر  ◼ واجد شر

ان انگلییس )    -  12- 2سطوح  کت کردن هستند. که به زبان هدف صحبت یم   ( ELsفراگتر ایط شر  در یک برنامه   ,and RFEP) SEL, (EO, IFEPها انگلییس زبان کنند واجد شر
ً
  DLEکه قبال

کت کرده ایط یمبا همان زبان هدف شر اند الزم باشد. واجد  شده  Los Angeles Unifiedباشند. *تایید صالحیت زبان هدف ممکن است برای دانش آموزاتز که تازه وارد  اند واجد شر

ز یم  ایط بودن توسط مدرسه انجام تعیی   شود. شر

◼ 

 تعداد کیم )با درخواست والدین( 

ان  انگلییسفراگی   

 بیشیی کالس 

 زبان  انگلییس
 

 

  نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟ 

 

 شود: های گزینیسر برای متقاضیان به ترتیب زیر اجرا یم اولویت 
  

 

1 
 خواهر و برادر 

ساکن محدوده مدرسه  
 محل تحصیل

 

 

2 
 دانش آموز 

ساکن محدوده مدرسه  
 محل تحصیل

 

 

3 
 خواهر و برادر 
 ساکن محدوده 
 L.A. Unified 

 

 

4 
آموز دانش   

ساکن محدوده     
L.A. Unified 

 

 

5 
 خواهر و برادر 
ز   نیازمند  مجوز بی 

 ناحیهای

 

 

6 
 دانش آموز 

ز   نیازمند  مجوز بی 
 ناحیهای

 



 های آموزش دوزبانه اطالعات درباره برنامه 

 

عیل در برنامه دوزبانه اولویت تعداد فضای موجود در برنامه بیشیی باشد، فرایند انتخاب به صورت قرعه کیسر بدون جانبداری انجام خواهد شد. خواهر/برادر دانش آموزان فاگر تعداد متقاضیان واجد صالحیت از 

 شوند. یک سطح از تعداد فضای موجود بیشیی باشد، دانش آموزان در لیست انتظار گذاشته یمهای آموزش دوزبانه وجود ندارد. اگر تعداد متقاضیان برای خواهند داشت. هیچ فرایند تعهد امتیاز برای برنامه 

 ◼ تعداد لیست انتظار آشکار نیم شود. 

موقعیتی پیشنهاد داده شده  به آنها دانش آموزان در لیست انتظار برای گزینه اولشان در تقاضای به موقع باقی خواهند ماند حتی اگر در یک برنامه دیگر در تقاضای دیرهنگام 

 باشد. 

◼ 

دهند. از طرف والدین دانش یم زماتز که فضا خایل شود، مدارس به والدین دانش آموزی که تقاضای به موقع یا دیرهنگام داده و در لیست انتظار قرار داده شده است اطالع

 قدام دیگری الزم نیست. آموزی که به موقع یا دیرهنگام تقاضا داده و در لیست انتظار قرار دارد ا 

◼ 

 

ایط نام نوییس     شر
 

 دسته بندی زبایز 

ز یم   گردد. دسته بندی زبان رسیم دانش آموز در مدرسه پس از نام نوییس تعیی 

◼ 

ز ناحیه   که نیاز به مجوز بی 
 ای دارنددانش آموزایز

ون از محدوده    که بی 
ز مدرسه انجام شد، متقاضیاتز  یم  L.A. Unifiedپس از آنکه فرایند تعیی 

 
ز ناحیهزندیک ای را تکمیل کنند تا نام نوییس در مدرسه مشخص شده کنند باید فرایند مجوز بی 

ز ناحیه   توان یافت: ای را اینجا یمنهاتی شود. لینک فرایند مجوز بی 

ید.  7547-202 (213)توانید با خط پشتیباتز مجوزها با شماره  یا اینکه یم  https://Apply.LAUSD.net وب سایت   تماس بگی 

◼ 

ز ارائه یم TKهای آموزش دوزبانه مهد کودک انتقایل )بریحز مدارس برنامه  ید. ( نی  ایط دیگر با مدرسه تماس بگی  ایط ستز و شر  ◼ کنند. برای کسب اطالعات در زمینه شر

 

  خدمات حمل و نقل موجود است؟آیا  

 توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای برنامه  
ً
  شود. های دوزبانه ارائه نیم پیش از انجام انتخاب خود، لطفا

 استثنائات: 

یس خواهند داشت اگر دانش آموزان دارای معلولیت که در یک برنامه آموزش دوزبانه نام نوییس یم   ◼ دانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته باشد.  IEPکنند به خدمات حمل و نقل دسیی

 که دچار تر (، جوانان تر شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند، ESSAتحت قانون موفقیت هر دانش آموز ) 
اند حق دریافت خدمات حمل و  خانماتز شده مطابق تعریف، و جواناتز

 برای کسب اطالعات بیشیی  و/یا کمک با برنامه
ً
ید.   3840-241 (213)های پشتیباتز از دانش آموزان با شماره تلفن نقل دوطرفه به مدرسه را دارند. لطفا  تماس بگی 

◼ 

 

م؟کیس یمبرای اطالعات بیشیی با چه     توانم تماس بگی 

 با خط پشتیباتز اگر سوایل درباره برنامه 
ً
یدتما  (213) 241-4177با شماره  Choicesهای آموزش دوزبانه دارید، لطفا  .س بگی 

 

Please contact the Choices Support Line at (213) 241-4177 if you have questions about Dual Language Education programs. 

 
 
 
 
 
 
  



وارد خارجی   های دانش آموزان تازه کادیم اطالعات درباره آ   
 

  های دانش آموزان تازه وارد خارجر چیست؟ آکادیم  

ی است که برای زبان آموزان انگلییس که غی  آمریکاتی هستند و برایINA) خاریحر  تازه وارد  دانش آموزانآکادیم  سال یا کمیی در مدارس ایاالت متحده ثبت نام کرده اند در نظر گرفته شده است.   3- 0 های دوره  ( یک آکادیم یادگی 

ی مبتتز بر پروژه، و آموزش عمدی زبان ط A-Gاین برنامه برای پشتیباتز از زبان انگلییس رسیم آکادمیک، دستیاتر به محتوای ثانویه، برآورده کردن الزامات  رایح شده است. دانش آموزان  برای فارغ التحصییل، تمرکز بر یادگی 

کت یم کنند و از زبان اصیل دانش آموزان برای کسب دانش جدید استفاده یم کنند. تعهد به آموزش عاطفز  وری   تواناتی  اجتمایع، توسعه جامعه مبتتز بر فعاالنه در موضوعات مرتبط جهاتز شر و فرهنگ برای برنامه دریس ضز

 است. 

  چیست؟ اهداف آموزشر برنامه  

زبان به همراه محتوا به آنها  ثبت نام یم کنند، برنامه دریس با زبان ادغام شده در آموزش روزانه دریافت یم کنند. برای تسهیل بحث آکادمیک، پرس و جو و کار گرویه،  خاریحر  تازه وارد  دانش آموزانآکادیم  دانش آموزاتز که در  

 مرتبط و جهاتز در برنامه دریس تعبیه شده است و به دانش آموز آموزش داده یم شود. دانش آموزان برای 
 

ز فرهنگ ، ارتباط  ایجاد درک خود از موضوع با همساالن خود همکاری یم کنند. مضامی  ان اجازه یم دهد تا ارتباطات جهاتز

 الج و حرفه آماده با مهارت در هر دو زباتز که به آکادیم یم آورند و انگلییس آکادمیک داشته باشند. با جوامع خود و جهان ایجاد کنند. آرزوی آکادیم این است که دانشجویان چندزبانه فارغ التحصیل ک 

ایط است؟   چه کیس واجد شر  

ستانی غتر آمریکانی که در مدارس ایاالت متحده برای دانش  کت هستند و انتخاب م اند و به زبانی غتر از انگلییس صحبت م سال ثبت نام کرده   3-0آموزان دبتر ایط شر  شوند. کنند واجد شر

نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟    

  خاریحر  تازه وارد  دانش آموزانآکادیم ( درخواست دهند. اگر والدین/شپرست بخواهند فرزندشان در یک  ZOC)  باید از طریق مناطق انتخاتر   Bernstein High Schoolو   Belmont High School ساکن محدودهدانش آموزان  

(INA در )ZOC   کت کند، والدین/شپرست باید  : این موارد را انجام دهند  خود شر

ز انتخاب خود در طول فرآیند انتخاب  محل مدرسهآن   ▪ د. نانتخاب کن ZOCرا به عنوان اولی 

تکمیل   ZOCرا از طریق دفیی  اختصاص دانش آموز نشده باشد، درخواست تجدید نظر برای   اختصاص داده INAنشان داده شده باشد و دانش آموز به  ZOCبه عنوان گزینه اول در برنامه  INAدر صورتی که سایت 

 د. نکن

▪ 

کت در   INAبه یک  ZOCدانش آموزاتز که از طریق فرآیند  ایط بودن را دارند، برای شر ز شده اختصاص داده یم شوند و معیارهای واجد شر  Belmontآن مدرسه انتخاب خواهند شد. دانشجویان غی  ساکن در محدوده  INAتعیی 

HS  وBernstein HS   کت در  هستند باید درخواست انتخاب را ارسال کنند.   INAکه مایل به شر

 با دفیی ZOCاطالعات در مورد  کسب  برای
ً
ید.  zoc@lausd.netیا ایمیل یا  (213) 241-0466به شماره  ZOC، لطفا  تماس بگی 

 

ستان   کت در  ساکن محدودهنیست. دانش آموزان  ZOCمدرسه   Van Nuysدبی   هستند باید درخواست انتخاب را ارسال کنند.  INAباید در مدرسه ثبت نام کنند. دانشجویان غی  مقیم که مایل به شر

س یم     باشد؟ آیا خدمات حمل و نقل در دسبر

 توجه داشته باشید که حمل و نقل برای  
ً
  ارائه نیم شود.  INAقبل از انتخاب خود، لطفا

 استثنائات: 

یس خواهند داشت. ونقل نیاز داشته باشد، به وسایل حمل آموز به حمل دانش  IEPکنند، اگر نام یمثبت INA مدرسهکه در یک   آموزان دارای معلولیتدانش   ▪ ونقل دسیی

 که دچار تر ESSAتحت قانون موفقیت هر دانش آموز )
اند حق دریافت خدمات حمل و نقل خانماتز شده(، جوانان تر شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند، مطابق تعریف، و جواناتز

 برای کسب اطالعات بیشیی  و/یا کمک با برنامه
ً
ید.   3840-241 (213)های پشتیباتز از دانش آموزان با شماره تلفن دوطرفه به مدرسه را دارند. لطفا  تماس بگی 

▪ 

م؟برای اطالعات بیشیی با چه کیس یم    توانم تماس بگی 
 

 با خط پشتیباتز  آکادیم دانش آموزان تاره وارد خاریحر اگر سوایل درباره 
ً
ید.   4177-241 (213)با شماره  Choicesدارید، لطفا تماس بگی 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مدارس برای  
فته    مطالعات پیشر



فته   اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات پیشر
 

فته چیست؟    مدارس برای مطالعات پیشر
فت در یک زمینه شناخته شده را نشان یم دهند و پشتیباتز و خدمات تخصیص نیاز دارند تا پتانسیل خود را به طور کامل توسعه دهند و به موفقیت علیم آنها کمک شود.  دانش آموزان باهوش/با استعداد تواناتی پیشر

فتهای دانش آموزان باهوش/با استعداد، گزینهبرنامه ان باهوش/با استعداد در -فرد علیم و اجتمایع ه، متعهد است که اطمینان حاصل کند نیازهای منحرص بههای مطالعات پیشر  فراگی 
، از  ناحیه K-12مدرسه  هرعاطفز

ان با استعداد را برای فرصت   Los Angeles Unifiedشود. هر مدرسه  برطرف یم   جمله مدارس محیل محل سکونت، ان با استعداد شناخته شده، ضفنظر از نوع برنامه، باید فراگی  ی متمایز که دانش  با فراگی  های یادگی 
فت فراتر از انتظارات سطح کالیس که در آن قرار دارند به چالش بکشد، گروه بندی کند.   آموزان را برای پیشر

 
فته ارائه  فته، که در ابتدا در سال تحصییل را دریافت یم  SAS( عنوان GATEکنند، برای اجرای نمونه آموزش دانش آموزان باهوش و بااستعداد )یم مداریس که مطالعات پیشر - 1998نمایند. مدارس یرای مطالعات پیشر

، شعت و نوآوری،   در  GATEای در ارائه آموزش نوآورانه، عادالنه و موثر اجرا شد، با هدف تشویق الگوهای نمونه مدرسه  1999
 

شاش ناحیه تشکیل گردید. با ارائه آموزش با کیفیت متمایز با تاکید بر عمق، پیچیدیک

ان کنند که متناسب با نیازهای منحرص به های آموزیس سطح باال ارائه یمفرصت  SASمدارس  ی شناخته شده های متفکر، دستیاتر باال، علیم خاص، خالق، و تواناتی که در دسته  K-12فرد فراگی  بر اساس   یااند راهیر

فت/تفکر انتقادی تایید شده   را به دست آورند یا آن را نگهدارند.  SASباشد. مدارس درون منطقه هر پنج سال یک بار باید از فرایند مشکل تقاضا عبور کنند تا عنوان اند یمپیشر

 

  اهداف برنامه آموزیسر چیست؟ 

 دارند، و ارائه فرصتهای  اقتصادی، زباتز و -مایع های آموزش دانش آموزان باهوش/با استعداد شناساتی دانش آموزان باهوش و با استعداد است، از جمله آنهاتی که پیشینه متفاوت نژادی، اجتهدف از برنامه 
 

فرهنگ
 کند. ها و استعدادهای منحرص به فرد دانش آموزان را تقویت یممتمایز با کیفیت باال برای آموزیس که تواناتی 

 
یس عادالنه و حس مسئولیت نسبت به برنامه فته تعهد ناحیه برای دسیی به  SASدهد. مدارس ن باهوش/بااستعداد در شاش ناحیه را نشان یمهای آموزش باکیفیت به دانش آموزاعنوان مدارس برای مطالعات پیشر

ان باهوش / با استعداد در چندین دسته  فته تعهد اثبات شده و تواناتی مختلف عمل یمعنوان مراکز نمایش ناحیه برای برنامه دریس متمایز، نوآورانه و مبتتز بر پژوهش و آموزش فراگی 
  کنند. مدارس برای مطالعات پیشر

(  2( شناساتی دانش آموزان باهوش، 1را در خود جای داده است دارند:  GATE( که اجزاء مهم برنامه GATEارائه برنامه آموزیسر پایدار، بسیار موثر، و نمونه برای برنامه آموزش دانش آموزان باهوش و با استعداد )
ان   ( مشارکت والدین، خانواده و جامعه. 4و  GATEرت در آموزش ( پرسنل با معلومات و بامهاGATE ،3آموزش و ارتقاء علیم فراگی 

 
 یم  GATE/SASهای فرد آموزیسر دانش آموزان باهوش / با استعداد در کالس تمایز بخش مهیم از حصول اطمینان از این است که نیازهای منحرص به

 
ریزی متمایز فقط »ارائه بیشیی شود. برنامه به طور مناسب رسیدیک

 و نوآوری یمهمان موارد آ 
 

« یا شعت بیشیی در محتوی نیست، بلکه شامل عمق، پیچیدیک ان باهوش  به مدارس اجازه یم GATE/SASشود. گروه بندی موزیسر تر ارائه نمایند تا به فراگی  ز دهد که مطالب دریس چالش برانگی 
فته تر و آموزش جدید داده و ه /  یس روزانه به محتوای آموزیسر پیشر  های علیم دانش آموزی در زمینه درسهای اصیل ارائه دهد.  مینطور به دانش آموزان گروهبا استعداد دسیی

ز چگونه آموزش یم    بینند؟معلمی 

ی دان د یادگی  ز کاردان که در متمایز نمودن مطالب دریس و آموزش آنها برای کمک به پیشیر ان باهوش / با استعداد باید توسط معلمی  ز دلیل، توسعه حرفه فراگی    - GATEای ش آموزان مهارت دارند تدریس شوند. به همی 
ین ان باهوش / با استعداد و اینکه بهیی ز و مدیران یگ از بخش  -روش آموزیسر برای آنان چیست  آموزش تخصیص در زمینه فراگی  باید  GATEباشد. هر برنامه یم   SASهای مهم و مستمر از انتظارات برنامه از معلمی 

ز و کادر اداری  GATE، و پرسنل آموزیسر کمگ که تخصص در زمینه GATEتوسط کادر اداری، هماهنگ کننده   شود. معلمی 
 به صورت ساالنه در توسعه حرفه  به باید  SASدارند پشتیباتز

 
ای که به طور خاص برای رسیدیک

کت نمایند تا اطمینان حاصل شود که برنامه دریس و آموزش )محتوی، فرایند و محصول( با دقتعاطفز منحرص به -نیازهای علیم و اجتمایع  ان باهوش/با استعداد طرایح شده شر متمایز شده است تا فرهنگ  فرد فراگی 
 ،  موفقیت و نوآوری را تروی    ج نماید. سختکویسر

 

ایط است؟  چه کیس واجد شر  

 
 

ایط باشند باید در برنامه    SASدانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه   دانش آموزان باهوش / با استعداد قرار داده شوند )مگر آنکه والدین انرصاف داده باشند(. پیش از آنکه   SASکه واجد شر

ایط ساکن در ن در محدوده مدرسه جا داده شوند. دانش آموزی از خارج از محدوده مدرسه پذیرفته شود، باید کلیه دانش آموزان واجد صالحیت ساک تقاضای رسیم برای دانش آموزان واجد شر

 مدرسه برای دانش آموزان همان مدرسه است.  GATEبرنامه آموزیسر   SASمحدوده مدرسه الزم نیست زیرا 

◼ 

 یم  PreK-11در سطوح  Unified Los Angelesکلیه دانش آموزان 
 

طکنند و که خارج از محدوده مدرسه زندیک برای سال بعدی تقاضا  SASتوانند برای مشارکت در الزم را دارند یم یگ از سه شر

ط الزم را دارد.  فعیل، معلم و مدیر مدرسه SASدهند. برای متقاضیان   دانش آموز مسئول تشخیص این هستند که آیا دانش آموز دست کم یگ از سه شر

◼ 

ز    SAS)از جمله متقاضیان    Los Angeles Unifiedاین مسئولیت والدین / قیم متقاضیان از مدرسه خصویص، مدارس مستقل پیوسته و متقاضیان غی    ورودی از مهد کودک( است که مطمی 

ل  تا پایان مهلت ارائه شده است. متقاضیاتز که در    Choicesتقاضانامه و  مناسب    تایید صالحیتشوند فرم   ز تا   توانند برای تایید اطالعاتاند یمثبت نام نکرده  PreK/TKاند یا در  آموزش دیدهمیز

ند.  GATE@lausd.netبا  مهلت مشخص شده  تماس بگی 

◼ 

 به صفحات  
ً
 ◼ این بروشور مراجعه کنید.   8-7برای کسب اطالعات در زمینه تایید صالحیت، لطفا

 

 
  



فته   اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات پیشر

 

ط الزم را داشته باشند:  یگ از سهباید دست کم   SASمتقاضیان     شر

ایط باشد، باید تا پیش از ساعت برای آنکه متقاضی برای مدارس  فته واجد شر ایط زیر را دارد.  2022نوامتی  18جمعه  5مطالعات پیشر  تایید شود که ییک از شر
 

ز  GATEدانش آموز به عنوان دانش آموز با استعداد توسط روانشناس  (الف ) ی شناسایی  در یگ از دسته   Los Angeles Unifiedشده توسط  تعیی  های توانایی فکری، دستاورد باال، توانایی علیم خاص یا توانایی راهیی

 یاشود. یم 

 یا کسب کرده.   2022یا باالتر در یک تست استاندارد مورد تایید ناحیه  در سال  85دانش آموز  نمره  ،در صورت لزوم   (ب)

ایط ددانش آموز نشان یم   (ج)  باشد: مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل )در زبان اول( را دارا یم  هر چهارهد که شر

 

 را نشان یم الف(
 

ز حقایق، اطالعات، یا مفاهییم که عمق و پیچیدیک  یا ارتباطات بی 
 دهد. توضیح دادن معاتز

 های جدید و توضیح دادن در مورد اطالعات. ها یا راه حلتنظیم ایده ب(

. استفاده از روش  ج(  های متنوع در برخورد با مسائل ناآشنای ریایصز

ده کلمات به آساتز برای بیان ایده د(  های خالقانه. استفاده از دایره گسیی

 

. دانش آموزاتز که با مهارت های تفکر انتقادی و حل  یم  کند که آیا کودک هر چهار مهارت )یعتز چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل( برای این معیار را از خود نشان مدرسه محل تحصیل تایید یم دهد یا خی 

ز اند مشکل تایید شده ز  SASمتقاضیان  توجه: ای خود را در درسهای مدرسه نشان دهند. تواناتی و پتانسیل کار کردن در دو سطح باالتر از سطح مدرسه باید همچنی  ز ورودی از مهد کودک نی  واجد   باید همچنی 

ایط خاص مهد کودک    نامه ارائه شده توسط مدرسه فعیل نهاتی خواهد بود. باشند. توصیه  (SASتایید صالحیت )مهد کودک در فرم   SASشر

 

یس، هر کدام از سه معیار  ایط  برای حصول اطمینان برابری و دستر هوش یا آنهاتی که در فرایند گزینش ارزش مساوی خواهد داشت SASشر ز . بنابراین، ارائه موقعیت اولویتی به دانش آموزان شناساتی شده به عنوان بااستعداد/تی 

ایط نمره آزمون را دارند امکانپذیر نیم ایط شر هوش با شمار با برنامه SASباشد. برای سواالت مرتبط با شناساتی دانش آموز بااستعداد و شر ز تماس   GATE@lausd.netیا ایمیل  4177-241 (213)ه های دانش آموزان بااستعداد/تی 

ید.   بگی 

 

ایط مهد کودک     SASشر

 

فته نام مدارس   ( تایید TKباید توسط مدیر پیش دبستاتز یا برنامه مهد کودک انتقایل )  SASباشد. کلیه متقاضیان مهدکودک موجود نیم SAS. کالسهای مهدکودک انتقایل باشد یم  K-12مدارس مطالعات پیشر
ایط معیار )یعتز همه چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل( را همراه با حداقل  ایط مخصوص مهد کودک  مورد 20مورد از  10شوند که شر  باشند. دارا یم  SASشر

 

ز اقدامات دیگران  ▪  و انسجام چندین نقش تکمییل و در نظر گرفیی
 

وع کردن بازی، هماهنگ  شر

معمول در فعالیت  استفاده ▪  های بازیاز اشیاء غی 

ز متناوب توسط همسن  تعامل آسان با همسن  ▪ های خود برای های خود؛ مورد جستجو قرار گرفیی

ی  با آنها بودن، نظر دادن و تصمیم گی 

ز رشد  ▪  ؛ پاسخ دادن به معما و طرح معما و ارتباطات زباتز یافتهنشان دادن قوه طیز

از   ▪ ، خالقیت، و به کار بردن لحظهنشان دادن شواهدی  های ای فعالیت استدالل، تفکر منطفی

 های آزادعلیم در بازی

بیان عقاید، جستجوی اطالعات از طریق سوال پرسیدن، و لذت بردن از تعامل کالیم با بزرگساالن  ▪

 های بزرگیی و بچه

ی  ▪ فته نسبت به کار و انرژی هنگام یادگی   نشان دادن تعهد پیشر

پیچیده و رمزگشاتی سیستم ▪ اطالعات  دن  به خاطر سیر )مانند نقشه، کد، و تواناتی  نمادین  های 

ه(   غی 

منتظره در یک یا چند زمینه ▪  نشان دادن کنجکاوی؛ نمایش عمق دانش غی 

 

 تواناتی کار مستقل با شواهد رفتار مبتتز بر هدف ▪

برای   ▪ زبان  از  استفاده  و  در جمالت  توصیفز  از کلمات  و  استفاده  عقاید،  احساسات،  بیان 

 نظرات )در زبان اول(

ح جزئیات و بیان احساسات )در زبان اول(  ▪  یا بازگوتی داستان با شر
ز  تواناتی گفیی

 تواناتی تشخیص و تکرار توایل الگوی پیچیده و ایجاد الگوهای خود ▪

وی از دستورالعمل  ▪  ای با راهنماتی و هدایت کم های چندمرحله تواناتی پی 

ز بسیاری از حروف Zتا  Aتشخیص حروف  ▪  صدای کلیه حروف الفبا و تواناتی نوشیی
ز  ، دانسیی

ز 100تا  1، تشخیص اعداد از 100تواناتی شمردن شفایه تا  ▪ ز اعداد بی 
 25تا  1، و نوشیی

ب و تقسیم ▪  نمایش درک دروتز و شی    ع جمع، تفریق، ضز

دن اطالعات و تجارب )مانند بازگوتی ترانه آواز  ▪ ه(  تواناتی به خاطر سیر ، یادآوری حقایق، و غی 

 و برقراری ارتباط 

 تواناتی تشخیص ظاهری کلمات و خواندن روان همراه با فهمیدن  ▪

 نشان دادن حس دغدغه قوی نسبت به دیگران و احساسات آنها؛ حس قوی عدالت  ▪

    اند،نام نوییس نشده   TKبرای متقاضیان مهد کودک که در پیش دبستاتز یا  
ً
 GATE@lausd.netیا     4177-241 (213)های دانش آموزان بااستعداد/باهوش با شماره تلفن  با برنامه  2022نوامیر    18پیش از جمعه  لطفا

ز یم  ید. همچنی  و   Program Optionsمراجعه کنید )گزینه  achieve.lausd.net/gateهای دانش آموزان بااستعداد/باهوش به نشاتز توانید به وبسایت برنامهبرای اطالعات بیشیی در زمینه فرایندهای تایید تماس بگی 

 را انتخاب کنید(.  SASسپس 

 
  



فته   اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات   پیشر

نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟   

ایط هستند و خارج از محدوده مدرسه ویل درون محدوده   SASمتقاضیان   یم Los Angeles Unifiedکه واجد شر
 

جا داده  SASتوانند پس از آنکه دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه  کنند یمزندیک

 شدند، تقاضا دهند. 

ایط Los Angeles Unifiedخواهر / برادر ساکن در محدوده   ( 1) باشند(  SAS )باید واجد شر

ایط  Los Angeles Unifiedدانش آموزان ساکن در محدوده   ( 2) باشند(  SAS)باید واجد شر
 

واهد شد. خواهر/برادر دانش آموزان فعیل در برنامه اولویت  اگر تعداد متقاضیان واجد صالحیت از تعداد فضای موجود در برنامه بیشیی باشد، فرایند انتخاب به صورت قرعه کیسر بدون جانبداری انجام خ

ند. هیچ فرایند  فته وجود ندارد. امتیازهای اولویتی فقط توسط برنامه خواهند داشت تا آنجا که جای هیچ دانش آموز ساکن  محدوده را نگی  های مگنت استفاده  تعهد امتیاز برای مدارس برای مطالعات پیشر

 شود.  یم

 

  تقاضا بدهم؟   SASتوانم به یک مدرسه مستقل پیوسته با عنوان چگونه یم 

ش آموزی دانش آموزان باهوش/ با استعداد در مدارس مستقل پیوسته باید مطابق با ملزومات قانوتز ناحیه و ایالت برای مدارس مستقل باشد. اگر دان  SASدر مدرسه برنامه    گزینش، نام نوییس و جادیه به دانش آموزان 

ایط الزم    SASبرای یک مدرسه با عنوان   مدرسه گنجانده شود. برای    SASرا داشته باشد، این دانش آموز باید در برنامه دانش آموزان باهوش / با استعداد    SASاز طریق فرایند مدارس مستقل پیوسته انتخاب شود و شر

 به بخش مدارس مستقل پیوس  SASکسب اطالع درباره فرایندهای نام نوییس 
ً
 مراجعه نمایید.   70-67در صفحات   Choicesته بروشور  مدارس مستقل پیوسته، لطفا

 

 در منطقه مورد انتخاب خودم تقاضا دهم؟  SASای با عنوان  توانم به مدرسهچگونه یم  
 

 

فته )اگر والدیتز مایل باشند که فرزندشان به مدرسه  به عنوان انتخاب   ZOCباید آن مدرسه را در جریان انتخاب  8، یا 6، 5( برود، دانش آموز سطح ZOC( در منطقه مورد انتخاب خودشان )SASای برای مطالعات پیشر
ایط  ZOCاز طریق این فرایند  SASاول انتخاب نماید. اگر دانش آموزی برای این مدرسه با عنوان  وزان باهوش / با استعداد جا برای دانش آم  SASرا دارا باشد، باید به این دانش آموز در برنامه  SASبرگزیده شود و شر

اض در مورد جادیه از طریق دفیی  ZOCرا به عنوان انتخاب اول خود در تقاضانامه  SASمدرسه  داده شود. اگر دانش آموز   برای کسب اطالعات درباره منطقه مورد   پذیرفته نخواهد بود.  ZOCانتخاب نکرده باشد، اعیی
ید یا اینجا را ببینید:   0466-241 (213)با شماره  ZOCانتخاب، با دفیی   achieve.lausd.net/zocتماس بگی 

 

س یم    باشد؟آیا خدمات حمل و نقل در دسیی

 توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای 
ً
 . شود نیمارائه  SASپیش از انجام انتخاب خود، لطفا

 استثنائات: 

فته  یس خواهند داشت اگر نام نوییس یم SASدانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه برای مطالعات پیشر دانش آموز نیاز به حمل و نقل   IEPکنند به خدمات حمل و نقل دسیی

 داشته باشد. 

◼ 

 که دچار تر ESSAتحت قانون موفقیت هر دانش آموز )
یافت خدمات اند حق در خانماتز شده (، جوانان تر شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند، مطابق تعریف، و جواناتز

 برای کسب اطالعات بیشیی  و/یا کمک با برنامه
ً
ید.   3840-241 (213)های پشتیباتز از دانش آموزان با شماره تلفن حمل و نقل دوطرفه به مدرسه را دارند. لطفا  تماس بگی 

◼ 

م؟برای اطالعات بیشیی با چه کیس یم    توانم تماس بگی 

 با خط پشتیباتز 
ً
فته دارید، لطفا ید.   applyforschools@lausd.netیا ایمیل  4177-241 (213)با شماره   Choicesاگر سوایل درباره مدارس برای مطالعات پیشر  تماس بگی 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مدارس دارای
ط پذیرش   شر

 
  



ط پذیرش   اطالعات درباره مدارس دارای شر

ط پذیرش چیست؟     مدارس دارای شر
ط پذیرش ) ی دارند. ACSمدارس دارای شر ی تک جنسیتی با تمرکز روی علوم، فن آوری، مهندیس و ریاضیات و چهار برنامه  Los Angeles Unified( ملزومات گزینیسر بیشیی با فرصت  Early-Collegeدو آکادیم رهیر

ستان و برنامه ممتاز فردی ) ایط خاص هر مدرسه پیش از ارائه تقاضای ( ارائه یم IHPنام نوییس همزمان برای دانش آموزان دبی  ز درباره شر کت در جلسات اطالع رساتز و اطالع یافیی  به وب Choicesکند. برای شر
ً
، لطفا

 بزنید. سایت مدرسه مراجعه نمایید و به مدرسه تلفن 
 

اهداف برنامه آموزیسر چیست؟   

 برای کالج و مسی  حرفه 
 

 ◼ کنند نام نوییس همزمان کالج را ارائه یم  ACSمدرسه  3ای. آمادیک

                                            AAمدرک   • مسی  کالج  • کسب اعتبار برای کالج  •
 
 

 حرفه 
 

ی و آمادیک  ◼ تمرکز دارند  STEAMای مدارس تک جنسیتی روی راهیر

فتهپ تجربه آموزیسر  یک( IHPبرنامه ممتاز فردی ) هوش ی  دانش آموزان با استعداد و غ  یبرا یقو دق یشر ز فتهاما پ تی   ◼ کند.   فراهم یم یشر

 

ایط است؟  چه کیس واجد شر  
 

 ▪ توانند تقاضا بدهند. یم Los Angeles Unifiedو خارج از محدوده  Los Angeles Unifiedکلیه دانش آموزان درون محدوده 

، مدرسه با متقاضیان تماس  د تا فرایند تایید صالحیت را بگذرانند. یم در ماه دسامیر  ▪ گی 

ایط بودن را بگذرانند تا به فرایند گزینش بروند.   ▪ دانش آموزان باید ملزومات واجد شر

ز به مدرسه  ز ناحیه ACSدانش آموزان خارج از ناحیه برای رفیی ایط ورود را داشته باشند و مجوز بی   ▪ ای دریافت کنند. باید شر

 

شوند؟دانش آموزان چگونه گزینش یم   
 شود: تقاضیان به ترتیب زیر اجرا یمفرایند گزینش برای م

 1 خواهر / برادر دانش آموزان فعیل 

 2 ماییل مدرسه منتخب  5دانش آموزان ساکن در شعاع 

 Los Angeles Unified 3دانش آموزان ساکن در محدوده 

 Los Angeles Unified 4دانش آموزان ساکن در خارج از محدوده 

 * شوددوقلوها انتخاب شود، نفر دیگر هم به صورت خودکار انتخاب یم دوقلوها. اگر یگ از 

 

س یم  باشد؟آیا خدمات حمل و نقل در دسیی  

 توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای پیش از انجام   
ً
  شود. ارائه نیم  ACSانتخاب خود، لطفا

 

 استثنائات: 

یس خواهند داشت اگر نام نوییس یم  ACSدانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه    ◼ دانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته باشد.  IEPکنند به خدمات حمل و نقل دسیی

 که دچار تر ESSAتحت قانون موفقیت هر دانش آموز )
اند حق دریافت خدمات حمل  خانماتز شده (، جوانان تر شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند، مطابق تعریف، و جواناتز

 برای کسب اطالعات بیشیی  و/یا کمک با برنامه
ً
ید.   3840-241 (213)های پشتیباتز از دانش آموزان با شماره تلفن و نقل دوطرفه به مدرسه را دارند. لطفا  تماس بگی 

◼ 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 مدارس

 مستقل پیوسته 
  



 اطالعات درباره مدارس مستقل پیوسته 
 

مدارس مستقل پیوسته چیست؟   
 Losهیئت آموزش ز ای نیمه خودمختار است که از طریق فرایند درخواست فرمان مورد تایید و به حالت مستقل پیوسته تبدیل شده است. این مدارس مجوز خود را امدارس مستقل پیوسته مدارس دولتی ناحیه 

Angeles Unified کند. مدارس مستقل پیوسته زیر نظر هیئت آموزش دریافت یمLos Angeles Unified ز ایالتی و فدرال، موافقتنامه ز هیئت آموزش، قوانی  های جمیع و  و بر اساس سیاست ناحیه، قوانی 
ی دریافت یم Los Angeles Unifiedکنند. مدارس مستقل پیوسته نظارت مستقیم از طرف یک دفیی ناحیه و بخش مدارس چارتر  رهنمودهای کمیسیون منابع انساتز / پرسنل کار یم کنند. مدارس دارای انعطاف بیشیی

 باشند. های گزینش کارمندان یم های مدیریت مدارس محیل؛ و بریحز جنبهای؛ بریحز جنبههای مطالب دریس و توسعه حرفه در زمینه استفاده از کمک هزینه مایل به مدرسه، زمینه
 

  اهداف این برنامه آموزیسر چیست؟  

ل و پاسخگوتی محیل )هر مدرسه مستقل پیوسته اهداف برنامه آموزیسر مختص به خود مدرسه را دارد که در درخواست اجازه 
 شود آمده است. ( مدرسه که سالیانه بازبیتز یمLCAPنامه مدرسه و در سند طرح کنیی

ایط است؟  چه کیس واجد شر  

کت در مدرسه مستقل پیوسته یم کلیه دانش آموزان ساکن ایالت ک ایط شر باشند. اما مدرسه باید ابتدا به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه خدمات دهد. والدیتز که در محدوده مدرسه مستقل  الیفرنیا واجد شر

 یم
 

ند.  کنند نیازی به ارائه تقاضا ندارند و برای نام نوییس به صورت مستقیم با مدرسه تماس یم پیوسته زندیک  گی 

 

 یم
 

ون از محدوده مدرسه مستقل پیوسته زندیک ز یم تقاضا ارائه یم  Unifiedکنند از طریق تقاضانامه نام نوییس والدیتز که بی   ناحیه تعیی 
 

ان تقاضا کنند. مدرسه با هماهنگ ز . اگر می   مانده یا خی 
ی باقی کند آیا فضای بیشیی

عه کیسر مربوطه، فضاهای باقیمانده باید ابتدا یمانده انجام دهد. در قر برای ثبت نام از طرف خانواده های غی  ساکن در محدوده مدرسه بیشیی از فضای موجود باشد، مدرسه باید یک قرعه کیسر عمویم برای فضای باق

د مجوز ناحیه و سپس بقیه دانش آموزان اختصاص داده شود. برای ارائه تقاضا یا انتخاب برای پذیرش در مدرسه مستقل پیوسته نیازی به استفاده از فراین Los Angeles Unifiedبه دانش آموزان ساکن در محدوده 

 باشد. نیم
 

   نش آموزان چگونه است؟نحوه گزینش دا 
 

 ◼ د. نیا تقاضانامه کتتر را ارسال کن http://goto.lausd.netد ندر پنجره تقاضای به موقع به صورت آنالین به این آدرس برو  والدین باید 

 ◼ چند مدرسه مستقل پیوسته باید به صورت آنالین تقاضا دهید. برای ارائه تقاضا به 

کت داده یم ای که به آن تقاضا دادههنگام تقاضا به چندین مدرسه مستقل پیوسته، ترتیب ارجحیت وجود ندارد؛ متقاضیان آنالین برای هر مدرسه   ◼ شوند. اند در قرعه کیسر شر

 ◼ کند. سایت خود و در دفیی اصیل منتشر یمو زمان قرعه کیسر را روی وب تاری    خ مدرسه 

 ◼ شود ویل اجباری نیست. حضور در قرعه کیسر توصیه یم 

 ◼ شود. ها در ماه فوریه هر سال برگزار یمکلیه قرعه کیسر 

، کلیه تقاضاهای ارائه شده به ترتیب اولویت دسته ون آورده  در زمان قرعه کیسر  بی 
شود تا فضاهای باقیمانده پر شود و لیست انتظار ایجاد گردد. دانش آموزان یمبندی شده و به صورت تصادقز

 مانند. فقط برای یک سال تحصییل در لیست انتظار یم

◼ 

 ◼ های شتاش ناحیه، هر مدرسه مستقل پیوسته ممکن است اولویتهای قرعه کیسر دیگر را در سند چارتر خود بگنجاند. عالوه بر اولویت

(، قرعه کیسر الزم نخواهد بود. در آنصورت با آن خانواده   10فضای موجود و    30های عالقمند بیشیی باشد )برای مثال  موجود از تعداد خانواده اگر فضای  شود  ها تماس گرفته یمخانواده متقایصز

 تا در مدت زمان مناسب فرایند نام نوییس را تکمیل نمایند. 

◼ 

 

س یمآیا خدمات حمل و نقل در     باشد؟دسیی

  استثنائات:  شود. خدمات حمل و نقل برای مدارس مستقل پیوسته ارائه نیم  
  

 استثنائات: 

یس خواهند داشت اگر برنامه فردی دانشیم دانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه مستقل پیوسته نام نوییس  دانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته  (IEPآموز )کنند به خدمات حمل و نقل دسیی

 باشد. 

◼ 

 که دچار تر ESSAتحت قانون موفقیت هر دانش آموز )
اند حق دریافت خدمات حمل و نقل دوطرفه به خانماتز شده (، جوانان تر شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند، مطابق تعریف، و جواناتز

 برای کسب اطالعات بیشیی  و/یا کمک با برنامه
ً
ید.   3840-241 (213)های پشتیباتز از دانش آموزان با شماره تلفن مدرسه را دارند. لطفا  تماس بگی 

◼ 

 

م؟برای اطالعات بیشیی با چه کیس یم  توانم تماس بگی   
 

ید. اگر سوایل  با مدرسه مستقل پیوسته مورد نظر تماس بگی 
ً
، اهداف، و فرایند قرعه کیسر عمویم، لطفا   با بخش مدارس مستقل با شماره  برای اطالعات درباره برنامه آموزیسر

ً
-241 (213) دارید، لطفا

ید.  0399  تماس بگی 

 

 از تقاضانامه نام نوییس  
ً
که تحت مجوز آن   Los Angeles Unifiedسواالت درباره مدارس چارتر مستقل )مدرسه عمویم مستقل از    . نکنیداستفاده    Unifiedبرای مدارس مستقل پیوسته، لطفا

سید. باشد را یمنیم Unifiedباشد( که بخیسر از تقاضای نام نوییس  یم  توانید از دفیی بخش مدارس چارتر بیر

 
  



 L.A. UNIFIEDهای دیگر برنامه 

  HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/K12OPENENROLLMENT نام نوییس آزاد                                                                                         
 

که فضای اختصاص داده شده عمویم داشته باشد  دهد به هر مدرسه عادی عمویم لس آنجلس با سطح مناسباجازه یم  LAUSDحکم ایالتی است که به دانش آموزان در هر نقطه از  K-12فرایند نام نوییس آزاد 

 ای به غی  از مدرسه فعیل خود نام نوییس کنند باید تقاضانامه نام نوییس آزاد را تکمیل کنند. خواهند فرزندشان را در مدرسهقییم که یمتقاضا دهند. والدین یا 

وع یم  ز هفته ماه یم شر که تعداد تقاضاها از تعداد فضای اعالم شده نام نوییس آزاد  شود. برای مداریس  دوره تقاضای به موقع برای مدارس مشخص شده با نام نوییس آزاد که دارای فضای خایل هستند در اولی 

ونیگ در اوائل ماه ژوئن برگزار یم  گردد. بیشیی باشد، قرعه کیسر الکیی

◼ 

 خدمات مدیریت مدرسه/دفیی برنامه 
 

 ◼ ریزی و جمعیت شنایس عمویم به عنوان گزینه جایگزین برای مدارس محیل محل سکونت. با هماهنگ

را مشاهده    http://achieve.lausd.net/k12OpenEnrollment برای مشاهده لیست مدارس مشارکت کننده، راهنماتی درباره نحوه تقاضای آنالین و تعداد فضای خایل نام نوییس آزاد در هر مدرسه، وبسایت  

، با مراجعه کنید. ب Los Angeles Unifiedکنید یا در هفته اول ماه یم به یگ از مدارس  تماس   8044-241 (213)با شماره  ریزی و جمعیت شنایس عمویمخدمات مدیریت مدرسه/دفیی برنامه رای کمک بیشیی

ید.   بگی 

◼ 

 ◼ .(نکنید)از تقاضانامه این بروشور استفاده 

س   ◼ . باشد نیم خدمات حمل و نقل ناحیه در دسیی

 

  HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/VIRTUALACADEMY آکادیم مجازی 

 

ی( معتقد است که LAUSDمدرسه لس آنجلس ) یکپارچهکه منطقه   در حایل   یا بخواهند  یگرید  یها ینهاز خانواده ها ممکن است گز  است، بریحز  گزینه  ینبهیی  اکیر دانش آموزان به طور کیل یبرا  یحضور   یادگی 

ز با موضوعات مطالعات ب  یمجاز  داشته باشند. ما شش آکادیم یاز ن ، یهاو زبان  الملیلی   یانداز راه  ، و هیز و شگریمSTEAM ،STEAM  و خدمات عمویم ی، رهیر STEAM یتز وکار و کارآفر کسب   یانه،علوم را  جهاتز

ده تر با استفاده از فناور   مطالعه مستقل را به رویسر  یمجاز   . شش مدرسه آکادیمیماکرده ش یم کنند یم  برریس یتخالق یو ارتقا  یگسیی ، ابتدا سهمدر  یک یمجاز  دهند. هر آکادیم و گسیی ستان و دب تی راهنما تی را   ی 

 کند.   دانش آموزان فراهم یم یبرا

 ◼ کنند.   یم یهر دانش آموز رتبه بند یخود را برا  یحترج های مورد مدرسه  ینوالد

ز اولو جادیه  س بودن و با در نظر گرفیی  ◼ . ید مراجعه کن enroll.lausd.netبه  یمجاز  ثبت نام در مدرسه آکادیم یشود. برا ها انجام یم یتبر اساس در دسیی

 ◼ . ید کنمراجعه   https://achieve.lausd.net/VirtualAcademy یتوب سابه  ین،مربوط به نحوه درخواست آنال   یدستورالعمل ها مشاهده یبرا

 ◼ ZOC@lausd.netایمیل: 

 ◼ .(نکنید)از تقاضانامه این بروشور استفاده 

،کمک ب  یبرا ید تماس بگ (213) 241-3180با شماره  LAUSD یمجاز  با آکادیم یشیی  ◼ . ی 

 

  HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/ZOC                     منطقه منتخب  

، عدالت اجتمایع  ، تجارت، علوم، علوم انسانی ی را در زمینه هتی ی کند. دانش آموزان فرصت انتخاب و رده بندی مدارس در منطقه سکونت خود را دارند.  و موارد بیشتر در محله شما ارائه م  منطقه منتخب برنامه های هیجان انگتر

کادم، و موارد بیشتر م گزینه ایط برای حضور در هر مدر های مدارس شامل مدارس بزرگ، جوامع آموزیسر کوچک، آ  باشند. سه در آن منطقه م گردد. دانش آموزان ساکن در منطقه منتخب واجد شر

کت در مدرسه منطقه منتخب بر اساس آدرس سکونت و ظرفیت نام نوییس یم  ایط بودن برای شر  ◼ باشد. واجد شر

ی کنند. منطقه منتخب به دانش آموزان این فرصت را یم  ◼ دهد که عالئق علیم خود را پیگی 

ید.  0466-241 (213)مراجعه کنید یا با شماره   http://achieve.lausd.net/zoc برای کسب اطالعات بیشیی در زمینه منطقه منتخب، به وب سایت   ◼ تماس بگی 

 ◼ ZOC@lausd.net ایمیل: 

 ◼ .(نکنید)از تقاضانامه این بروشور استفاده 

س   ◼ . باشد نیم خدمات حمل و نقل ناحیه در دسیی

 

  Unified                                                                                 HTTPS://GOTO.LAUSD.NETنام نوییس  

 

 

 

یس برای خانواده  Los Angeles Unifiedهای مدارس و برنامه کلیه  اطمینان از اینکه خانواده ها از   ◼ ها؛اطالع دارند با ایجاد فرایندی ساده و یک نقطه دسیی

  

س برای خانواده  ◼ خواهند انتخاب مدرسه داشته باشند؛هاتی که یم ایجاد فرایند تقاضای آسان، عادالنه و قابل دسیی

  

 ◼ های جدید به ناحیه. عالیق آموزیسر آنها همخواتز دارد؛ و جذب خانوادهشوند که با اطمینان از اینکه دانش آموزان در مداریس ثبت نام یم 

 

 

 

 


