برنامههای مگنت
مجوز با خدمات حمل و نقل
برنامههای چند زبانه چند فرهنگ
مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
مدارس دارای رشط پذیرش
مدارس مستقل پیوسته

 GoTo.LAUSD.netمراجعه کنید

خانواده ر
محتم ،Los Angeles Unified
ی
متفاوت دارند و یک برنامه برای همه مناسب نیست.
ما یم دانیم که فرزندان ما نیازها و عالیق
ی
جوامع مدارس ما ز
نی متنوع هستند و در حایل که تنوع خود را یم پذیریم ،به عدالت در دسییس و
ر
ر
آموزیس توجه یم کنیم .و ی
آموزیس یمرسدLos Angeles ،
وقت نوبت به فرصتهای
کیفیت
ز
 Unifiedبه والدین و دانشآموزان این گزینه را ارائه یمدهد که از بی صدها برنامه برجسته ،از
جمله برنامه دوزبانه ،مگنت ،مجوز با خدمات حمل و نقل ،مدارس برای مطالعات ر
پیشفته،
مدارس دارای رشط پذیرش و مدارس مستقل پیوسته ،یگ را انتخاب کنند .
بروشور و تقاضای  Choicesبرای سال  2024-2023شامل گزینه های یادگیی ی
گسیده برای
همه دانش آموزان ،از جمله دانش آموزان مهدکودک انتقایل ،زبان آموزان انگلییس و دانش آموزان
با استعداد است .ما معتقدیم که با دادن فرصت به دانش آموزان برای پیگیی عالیق خود،
ز
جهات دانش آموز را ارتقاء یم دهیم.
موفقیت
این فرصت را از دست ندهید تا به فرزندتان کمک کنید از طریق یگ از برنامه های ابتکاری
 Choicesشور و عالقه خود را کشف کند.
ارادتمندم،
آلیتو م .کاروالیو
ر
شپرست

پنجره تقاضای دیرموقع در این تاری خ باز
مشود
 1فوریه 2023

اینجا را ببینید
GoTo.LAUSD.net

پنجره ی
زمان تقاضای به موقع
نوامب 2022
اکتب 18 -
ر
 3ر

کتب ا رائه کنید یا به صورت آنالین تقاضا دهید.
تقاضای ی

|

ر
کتب ،فهرست کیل
ر
اهنمای کیل در زمینه تقاضا ،شایط برنامه ،تقاضای ی
ی

برنامههای مگنت

مجوز با خدمات حمل و نقل ()PWT
شناسات شده در ناحیه ما تاسیس گردیده است.
تجربه مدرسه منسجم در مدارس از پیش
ی

ی
برنامه های چندزبانه چندفرهنگ )(MMP

مدارس برای مطالعات ر
پیشفته )(SAS

مدارس با رشط پذیرش ()ACS

مدارس مستقل پیوسته

برنامههای دیگر L.A. Unified

فهرست مطالب

ی
رسان CHOICES
نامههای اطالع
پنجره تقاضای به موقع

/نوامب
اکتب
ر
ر

به چه ز
چیی باید توجه کنم؟

کلیه متقاضیان

◼

برای کسب اطالعات درباره برنامههای  Choicesما به اینجا مراجعه کنیدhttps://GoTo.LAUSD.net :

◼

ز
بازبیت کنید.
در صورت لزوم معیارهای واجد رشایط بودن و راهنمای تقاضا را

چه کاری باید انجام دهم؟
◼

ز
بازبیت کنید تا اشکایل نداشته باشد
پیش از ارائه تقاضانامه آن را

◼

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

◼

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

ز
استعداد/تیهوش( SAS/مدارس مطالعات ر
پیشفته)
تاییدیه مگنت با

فقط برنامههای خاص

چه کاری باید انجام دهم؟
پیشفته ( )SASتقاضا یمدهید و در یک مدرسه غی ی
◼ اگر برای یک مگنت با استعداد یا مدارس مطالعات ر
دولت ناحیه ثبت نام شدهاید (خصویص ،مدرسه مستقل پیوسته) ،تایید کنید که
نوامی  2022ارائه کرده است (از طریق ایمیل یا پست)( .توجه :برای متقاضایان مگنت با استعداد SAS/که در حال
مدرسهای که به آن یمروید فرم تاییدیه واجد رشایط بودن را تا تاری خ 18
ر
ز
حاض در یک مدرسه  Los Angeles Unifiedثبت نام شدهاند ،از جمله تدریس آنالین توسط شورای شهر لس آنجلس ،فرم تاییدیه واجد رشایط بودن الزم نیمباشد .پس از دریافت تقاضا،
ناحیه واجد رشایط بودن را به صورت خودکار از طریق فرایند تایید ناحیه در ژانویه  2023برریس یمکند).

ز
استعداد/تبهوش
مگنت با

SAS

اطالعیه تایید/اصالح

دسامب
ر

به چه ز
چیی باید توجه کنم؟

کلیه متقاضیان

◼

اشکاالت در تقاضانامه

◼

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

◼

چک کنید که اطالعات خواهر و برادر درست باشد

چه کاری باید انجام دهم؟
◼ اصالحات را تا مهلت مشخص شده در نامه انجام دهید
اطالعیه واجد رشایط برنامه بودن

فوریه

به چه ز
چیی باید توجه کنم؟

فقط برنامههای خاص

◼ واجد رشایط  -تقاضا به فرایند انتخاب پیش یمرود
◼

فقط برنامههای خاص

فاقد رشایط  -تقاضای برنامه برای هر انتخاب فاقد رشایط حذف یمشود

ز
استعداد/تیهوش
مگنت با

چه کاری باید انجام دهم؟
SAS

◼ هیچ اقدایم الزم نیست
◼ واجد رشایط بودن به معنای انتخاب شدن نیست

ACS

اطالعیه انتخاب/لیست انتظار

مارچ

به چه ز
چیی باید توجه کنم؟
◼

کلیه متقاضیان

وضعیت  -انتخاب شده یا لیست انتظار

چه کاری باید انجام دهم؟
◼

ز
ز
نهات است.
انتخاب شده  -پذیرش/یا عدم پذیرش را تا مهلت مشخص شده به مدرسه اطالع دهید .عدم پاسخ به معت عدم پذیرش است .کلیه پاسخهای منف ی

◼ لیست انتظار  -اقدایم الزم نیست .اگر جای خایل برای پذیرش دانش آموز فراهم شود مدسه به شما اطالع یمدهد.
به شما توصیه یمکنیم تقاضای دیرموقع به سایر برنامهها ارائه کنید( .برای کسب اطالعات به صفحه  6مراجعه نمایید).

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

متقاضیان ی
پسب از طریق پست ایاالت
متحده نامه دریافت خواهند نمود.

|

اهنمای کیل در زمینه تقاضا
ر
ی

فرایند  CHOICESچگونه است؟

ً
انتخای منحرص بهفرد وجود دارد .برای کسب اطالعات ،لطفا به بخشهای زیر مراجعه نمایید:
برای هر برنامه  Choicesیک فرایند
ی
مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
مدارس دارای رشط پذیرش
مدارس مستقل پیوسته

برنامههای مگنت
مجوز با خدمات حمل و نقل
ی
برنامههای چندزبانه چندفرهنگ

▪
▪

شما متوانید در یک تقاضانامه به یک یا چند برنامه تقاضا دهید.
ً
ر
مست اتوبوس (در صورت لزوم) ،و سایر موارد
اطالعان درباره جلسه
بگتید تا
آشنان ،سفرها ،الزامات مربوط به یونیفورم ،اطالعات ر
پیش از درخواست ،لطفا با مدرسه تماس ر
ی
مرتبط اطالعات کسب کنید.
ر
پیش از ارائه تقاضا ،در صورت لزوم ،والدین/شپرست باید فرآیندهای تایید و واجد شایط بودن برنامه را به دقت برریس کنند.
ً
اگر نام فرزند شما از سال قبل در لیست انتظار ی
ابتدات به مدرسه
باق مانده است ،اگر یمخواهید از برنامهای به برنامه دیگر بروید ،یا اگر فرزند شما ارتقاء پیدا یمکند (مثال از مدرسه
ی
اهنمات) یک تقاضای جدید ارائه دهید.
ر
ی

▪
▪

اگر فرزند شما اکنون در یک برنامه  Choicesثبت نام شده و مایل است همان برنامه را ادامه دهد ،تقاضای جدیدی ارائه نکنید.
ز
متقاضیات با تاری خ تولد یکسان (مانند 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

▪

ش هم در فرایند انتخاب  Choicesقرار داده شوند.
خواهران و برادران دانش آموز زات که مدرسه را ترک کردهاند ،به سطح باالتر رفتهاند ،یا در این سال تحصییل به مقطع باالتر یمروند از اولویت خواهر و برادری برخوردار نخواهند
بود .خواهر و برادر باید در زمان تقاضا در یک آدرس سکونت داشته باشند .این مسئولیت والدین/قیم است که تا زمان مهلت تقاضا اطمینان حاصل کنند که محل سکونت خواهر
یا برادر همان آدریس است که در پرونده در مدرسه  Los Angeles Unifiedفعیل که فرزند دیگر یمرود وجود دارد.

▪
▪

▪

برای دریافت اولویت خواهر و برادری ،والدین/قیم باید هرکدام از فرزندان را در تقاضای  Choicesمشخص کند و تمام خواهران و برادران را در حساب  Applyلیست کند .اولویت
ز
متقاضیات تعلق یمگید که خواهر یا برادر آنها در حال ز
حاض در همان مدرسه/برنامه که به آن تقاضا یمدهند ثبت نام شده باشند.
خواهر و برادری به

▪

والدین در اواسط ماه مارچ از انتخاب شدن مطلع یمشوند .در صورت انتخاب شدن ،والدین/قیم باید تا پایان مهلت مشخص شده در نامه انتخاب/لیست انتظار پذیرش یا عدم
پذیرش را اعالم کنند.
ز
ز
نهای است.
اگر پاسخ والدین/قیم تا پایان مهلت مقرر دریافت نشود ،پاسخ منف تصور خواهد شد .کلیه پاسخهای منف ی

▪
▪

والدین/قیم متوانند با وارد شدن به حساب  apply.lausd.netخود و یا با تماس با مدرسه تا قبل از مهلت مشخص شده در نامه انتخاب پذیرش یا عدم پذیرش را اطالع دهند.
ز
متقاضیات که در حال ز
شما فقط یمتوانید تنها یک برنامه  Choicesمنتخب را بپذیرید.
حاض در یک برنامه  Choicesنام نوییس کردهاند ،تقاضا دادهاند ،انتخاب شدهاند ،و به
برنامه  Choicesدیگر پاسخ مثبت دادهاند به طور خودکار از برنامه فعیل خود خارج خواهند شد.

▪

اگر دانش آموز انتخاب نشود ،در لیست انتظار فقط برای انتخاب اول خود برای هر برنامه مرتبط خود قرار خواهد گرفت .اگر برنامه دیگری را بپذیرید یا خی ،نام فرزند شما در
لیست انتظار ی
باق خواهد ماند .متقاضیان مدارس مستقل پیوسته که انتخاب نشده باشند در لیست انتظار برای هر مدرسه مستقل پیوسته که به آن تقاضا دادهاند قرار یمگیند.

▪
▪

گتد.
اگر جای خایل در مدرسه فراهم شود ،یک نماینده از مدرسه(ها) با دانش آموزان درون لیست انتظار به صورت مستقیم تماس م ر
کتت تا تاری خ
اگر به برنامهای تقاضا دادهاید و مایلید تقاضای خود را از فرایند انتخاب خارج کنید ،باید به آدرس  ApplyforSchools@lausd.netایمیل بزنید یا یک درخواست ر
 20ژانویه  2023به این آدرس ارائه کنید:
Unified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90017

▪
▪

ز
اولی تقاضای دریافت شده مورد برریس قرار یمگید و بقیه مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
اگر چندین تقاضای به موقع  Choicesبرای یک دانش آموز ارائه شود،

▪

کتت به صورت آنالین در آدرس  goto.lausd.netیا در مدارس و دفاتر  Los Angeles Unifiedموجود یمباشد.
بروشور  CHOICESو تقاضانامه ر

نوامی  2022یمتوان تغیی داد.
تقاضاهای آنالین  Choicesرا تا تاری خ 18
ر

|

اهنمای کیل در زمینه تقاضا
ر
ی

متقاضیان مهد کودک ،مهد کودک انتقایل و سال اول
مطابق با قانون آموزش کالیفرنیا مواد  48010 ،48000 ،46300و الیحه سنا شماره  ،1381دانش آموزان واجد رشایط برای انتقال از مهد کودک ( )TKباید ز
سپتامی و  2آوریل  5ساله شوند .دانش آموز زات که
بی 2
ر
سپتامی  6ساله شوند.
سپتامی  5ساله شوند ،و دانش آموز زات که وارد سال اول یمشوند باید تا 1
وارد مهد کودک یمشوند باید تا تاری خ 1
ر
ر
تعیی سطح فعیل ،دانش آموزان باید رشایط ز
دانش آموزان متوانند تنها به آن برنامه  Choicesکه رشایط ز
ز
ز
تعیی سطح تحصیل توسط
ست را داشته باشند .کلیه تصمیمات برای
ست آن را دارا هستند تقاضا دهند .ضف نظر از
.
مدیر مدرسهای که در آن نام نوییس یمکنید گرفته یمشود .همه برنامهها یا مدارس  Choicesکالسهای انتقایل از مهد کودک را ارائه نیمکنند برنامههای  Choicesکه کالسهای  TKرا ارائه یمکنند در بروشور  Choicesلیست شده
است.
پیش از پذیرش کودک در مهد کودک انتقایل ،مهد کودک یا سال اول ،والدین/قیم باید مداریک ارائه کنند که نشان دهد کودک حداقل رشایط ز
ست را مطابق با قانون برای نام نوییس در آن برنامه دارد .ارائه مدارک جعیل منجر به
ز
ز
قانوت است که تقاضانامه را به طور صحیح تکمیل کنند.
متقایص از برنامه خواهد شد .این مسئولیت والدین یا قیم
خارج کردن

نحوه اجرای فرایند تقاضای خارج از موعد چگونه است؟

▪

اگر موفق به ارائه تقاضا در پنجره ی
زمان تقاضای به موقع نشوید ،متوانید از  1فوریه  2023تقاضای خارج از موعد ارائه کنید.

▪

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

▪

تقاضای خارج از موعد را به صورت آنالین در این آدرس  https://apply.lausd.netارائه کنید یا به این آدرس ارسال نماییدUnified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90051 :

▪

مجوز با خدمات حمل و نقل ( )PWTتقاضای خارج از موعد قبول نیمکند.

▪

ی
اولویت مد نظر قرار داده نیمشود.
برای تقاضاهای خارج از موعد هیچ امتیاز ،ارجحیت یا

▪

تقاضاهای خارج از موعد ،در صورت امکان ،به پایان لیست انتظار اضافه یمشود و با متقاضیان به ترتیب دریافت تقاضا تماس گرفته یمشود .اگر /ز
زمات که جای خایل ایجاد شود ،از طرف مدرسه با والدین/قیم تماس
گرفته یمشود .ممکن است تا هفته چهارم ترم اول یا هفته دوم ترم دوم با والدین/قیم تماس گرفته شود .موارد استثناء :متقاضیان تحصیل دوزبانه و مدارس مستقل پیوسته تا پایان سال تحصییل که به آن تقاضا
دادهاند در لیست انتظار ی
باق یممانند.

▪

تقاضاهای خارج از موعد روی فرایند تقاضای به موقع تاثیی ندارد .اگر تقاضای به موقع ارائه کردهاید و در لیست انتظار مدرسهای قرار دارید الزم نیست که تقاضای خارج از موعد برای همان برنامه ارائه دهید.

▪

تقاضاهای خارج از موعد به برنامههای مگنت دانش آموزان با استعداد /ر ی
تتهوش و مدارس مطالعات ر
پیشفته ( )SASباید رشایط خاص آن برنامه را دارا باشد .با اینحال ،تایید واجد رشایط بودن در محل مدرسه صورت
مگتد .در صورت لزوم ،فرمهای تایید واجد رشایط بودن باید ی
ر
بیشت به اینجا مراجعه
زمان که با والدین درباره جای خایل در مدرسه تماس گرفته مشود به مدرسه مورد نظر تحویل داده شود .برای کسب اطالعات
ر
کنیدhttps://echoices.lausd.net :

|

اهنمای کیل در زمینه تقاضا
ر
ی

معیارهای انتخاب برنامههای مگنت برای دانش آموزان بااستعداد /ز
تیهوش و مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
کلیه متقاضیان فعیل LOS ANGELES UNIFIEDبخشهای  B ،Aو  Cرا مطالعه نمایید.
ز
متقاضیای که در ز ز
کلیه متقاضیان مدارس خصویص ،مدارس مستقل پیوسته ،و مدارس غی از LOS ANGELES UNIFIEDبخشهای  B ،Aو  Dرا مطالعه کنید.
میل تحصیل کردهاند :بخشهای  ،B ،Aو  Eرا مطالعه کنید
ً
ی
ز
درست و در زمان مقرر تکمیل شده است .اگر معیارهای مد نظر تا پایان مهلت در زمینه تفاضا رعایت
مطمی شوید که تقاضا به
هات را که در زیر به آنها اشاره شده است با دقت بخوانید تا
پیش از ارائه تقاضا ،لطفا بخش ی
نشود ،آن تقاضا از فرایند انتخاب حذف یمشود.

بخش  :Aمتقاضیان برنامههای مگنت برای دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
()1

ز
متقایص واجد رشایط بوده
دانش آموز رشایط مختص برنامه را آنطور که در بخش  Bتوضیح داده شده داشته است .مسئولیت والدین/قیم است که پیش از تقاضا از مدرسه فعیل تاییدیه بگید که
است و اینکه فرم تایید صالحیت در صورت نیاز تا پایان مهلت تکمیل و ارائه شده است.

()2

دانش آموز در زمان ارائه تقاضا و در زمان مشارکت/نام نوییس در برنامه در محدوده  Los Angeles Unifiedسکونت دارد.

()3

اهنمات) به مدرسه/برنامه جدید تقاضا ارائه یمکند ،دانش آموز باید توسط مدرسه فعیل که در آن تحصیل یمنماید دوباره
اگر دانش آموز از کالس پنجم/ششم یا هشتم (پایان مقطع دبستان یا ر
ی
مورد برریس قرار گید تا مشخص شود صالحیت ادامه در برنامه مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدرسه مطالعات ر
پیشفته ( )SASرا دارد.

()4

ز
نهات است.
متقایص تایید یمنماید که برریس صالحیت خارج از موعد مورد پذیرش نیست و توصیه نامه ارائه شده توسط مدیر مدرسه فعیل ی

بخش  :Bمعیارهای تشخیص صالحیت مختص هر برنامه
رشایط مورد نیاز برای متقاضیان برنامه های مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
انگی و چالش بر ز
بی رشتهای ارائه یمکنند که هیجان ز
برنامههای مگنت برای دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات ر
پیشفته ( )SASمحیطهای علیم ز
غت و ز
انگی است و دانش آموزان را به استفاده از مهارتهای
توانات یا پتانسیل قوی برای کار کردن در دو سطح باالتر در دروس علیم را از خود نشان دهند و یگ از رشایط زیر را داشته
که
دهد
یم
خدمات
فکری خالقانه/انتقادی تشویق یمکند .هر دو نوع مدرسه به دانش آموز زات
ی
باشند( .برای حصول اطمینان از ی
دسییس مساوی ،کلیه رشایط از اهمیت مساوی در فرایند انتخاب برخوردار است).

ز
متقایص واجد رشایط برای برنامه مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدارس برای مطالعات ر
پیشفته باشد ،باید
برای اینکه
وامی  ،2022ساعت  5بعد از ظهر ،تایید شده باشد که دانش آموز یگ از رشایط زیر را دارا یمباشد.
ن
18
قبل از جمعه
ر

توانای علیم
توانای دستاورد باال،
توانای فکری،
(الف) دانش آموز به عنوان دانش آموز با استعداد توسط روانشناس  GATEمشخص شده توسط  Los Angeles Unifiedدر یگ از دستههای
ی
ی
ی
شناسای یمشود.
اهیی
توانای خالقیت یا
خاص،
توانای ر ی
ی
ی
ی
ز
▪ پس از دریافت تقاضا ،ناحیه به صورت خودکار صالحیت متقایص را از طریق سوابق مدرسه  Los Angeles Unifiedبرریس یمکند.
ز
متقایص توسط  Los Angeles Unifiedبااستعداد تشخیص داده شود اما در حال ز
حاض به یک مدرسه خصویص ،مدرسه مستقل پیوسته یا مدرسهای غی از Los Angeles
اگر
▪
ز
 Unifiedیمرود ،والدین/قیم باید فرم تایید صالحیت را ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که متقایص در پایگاه دادههای ناحیه قرار دارد .یا
(ب) دانش آموز در ) Smarter Balanced Assessment Consortium (SBACدر سال  2022نمره باالی استاندارد کسب کرده یا  %85یا باالتر در سطح میل در یک تست استاندارد مورد تایید
ناحیه در ز
هی زبان انگلییس و ز
ریایص (فقط در این سال) کسب کرده باشد .برای اطالع از زیرمجموعه آزمونها به فرم تایید صالحیت مراجعه کنید .یا
توانای خود در هر چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مشکالت را (در زبان اصیل) نشان یمدهد :یا
ج .دانش آموز
ی
ی
ز
معای یا ارتباطات ز
بی حقایق ،اطالعات ،یا مفاهییم که عمق و پیچیدگ را نشان یمدهد.
الف) توضیح دادن
ب) تنظیم ایدهها یا راه حلهای جدید و توضیح دادن در مورد اطالعات.
ج) استفاده از روشهای متنوع در برخورد با مسائل ناآشنای ز
ریایص.
ز
د) استفاده از دایره ی
آسای برای بیان ایدههای خالقانه.
گسیده کلمات به
ز
ز
تعیی یمکند که آیا فرزند شما هر چهار مهارت معیار (به عبارت دیگر مهارتهای تفکر انتقادی و حل مشکالت) را از خود نشان یمدهد یا خی.
متقاضیات که از طریق معیار چهار مهارت تفکر انتقادی
مدرسه مورد نظر
همچنی توانات بالقوه قوی برای کار با دروس در دو سطح باالتر از سطح دریس خود نشان دهند .نکته :متقاضیان مهدکودک  SASز
ز
نی باید با استفاده از معیارهای مخصوص
باید
اند
شده
صالحیت
و حل مسائل تایید
ی
مهدکودک  SASکه در فرم تایید صالحیت (مهدکودک  )SASآمده است تایید صالحیت شوند.

رشایط مورد نیاز برای متقاضیان برنامه مگنت برای دانش آموزان ز
تیهوش
ر
ر
مراکز مگنت دانش آموزان ز
آموزیس ر
پیشفتهای را که متناسب با نیازها ،عالئق ،و اهداف دانش آموزان
آموزیس سختگیانه جامع فراهم کنند که فرصتهای
تیهوش دانش آموزان را گروه بندی یمکنند تا امکان ارائه برنامه
ز
ز
ز
عاطف است.
همچنی رشد اجتمایع و
تیهوش طرایح شده است ارائه نماید .تاکید روی مهارتهای حل مشکالت و تقویت مهارتهای فکری با سطح باالتر و
دانش آموزان واجد رشایط برنامههای مگنت برای دانش آموزان ر ز
ز
ساکنی  Los Angeles Unifiedیمباشند که رشایط زیر را دارا یمباشند:
تیهوش
▪
▪

تیه ر
رشایط معیار ز
ز
تعیی شده توسط  Los Angeles Unifiedانجام شده است یا
توانات فکری که توسط یک روانشناس GATE
ویس ( )HGبا نمره  99.9در تست
ی
ر
ز
ز
ز
تعیی شده توسط  Los Angeles Unifiedانجام شده است.
توانات فکری که توسط روانشناسان GATE
رشایط معیار قابل کاربرد برای تیهویس ( )HGAبا نمره بی  99.5و  99.8در تست
ی

برای واجد رشایط تقاضای به موقع و انتخاب بودن ،کلیه متقاضیان عالقمند به برنامه مگنت دانش آموزان ز
شناسای شده باشند.
ارزیای و
نوامی 2022
تیهوش باید پیش از جمعه 18
ی
ی
ی

|

اهنمای کیل در زمینه تقاضا
ر
ی

ز
بااستعداد/تبهوش شناسای شدهاند یم توانند به یک برنامه مگنت دانش آموزان با استعداد برای مطالعات ر
پیشفته ( )SASتقاضا دهند.
دانش آموز زای که به عنوان
ی
ز
تیهوش/قابل قبول به عنوان ز
متقایص توسط Los Angeles Unifiedز
تیهوش تشخیص داده شود اما در
پس از دریافت تقاضا ،ناحیه به صورت خودکار سوابق  Los Angeles Unifiedرا برای واجد رشایط بودن برریس مکند .اگر
ز
حال ز
متقایص در پایگاه دادههای ناحیه قرار
حاض به یک مدرسه خصویص ،مدرسه مستقل پیوسته یا مدرسهای غی از  Los Angeles Unifiedیمرود ،والدین/قیم باید فرم تایید صالحیت را ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که
تیهوش با شماره  (213) 241-4177یا ایمیل  GATE@lausd.netتماس بگیند تا مشخص شود آیا دانش آموز واجد رشایط تقاضا به برنامههای دانش آموزان ز
دارد .والدین/قیم یمتوانند با برنامههای دانش آموزان بااستعداد /ز
تیهوش
یمباشد یا خی.

پیشفته ( )SASارائه مدهد .به عالوه ،ی
نکته :ناحیه  Los Angeles Unified Districtبرنامههان را برای دانش آموزان بااستعداد /ر ی
تتهوش درکلیه مدارس ناحیه و همینطور در مگنتها و مدارس برای مطالعات ر
برخ مدارس
ی
ر
مست دانش آموزان ر ی
خدمات ویژه برای دانش آموزان ر ی
بیشت در مورد خدمات و حمایت آموزش دانش آموزان
تتهوش در  Peary Middle Schoolو  .)Wright Middle Schoolبرای اطالعات
تتهوش ارائه مکنند (مانند ر
ً
بااستعداد و ر ی
تتهوش ( )GATEلطفا به مدرسه یا مرکز مگنت مورد عالقه تلفن بزنید.

بخش  :Cمتقاضیان ( LOS ANGELES UNIFIEDکه اکنون در یک مدرسه  LOS ANGELES UNIFIEDثبت نام نمودهاند)
ز
متقاضیات ( سطوح  )K-12که هم اکنون در یک مدرسه  Los Angeles Unifiedثبت نام شدهاند ،از جمله مطالعات
اگرچه متقاضیان  Los Angeles Unifiedباید رشایط مختص هر برنامه که در بخش  Bآمده را دارا باشند ،برای
مستقل شهر لس آنجلس و آکادیم مجازی ،نیازی به فرم تایید صالحیت نیمباشد .پس از دریافت تقاضا ،ناحیه به صورت خودکار در ژانویه  2023صالحیت را از طریق فرایند برریس صالحیت برریس خواهد نمود .برای کسب اطالعات
ً
ی
بیشی لطفا با مدرسه  Los Angeles Unifiedفرزند خود تماس بگیید.

بخش  :Dمتقاضیان مدارس خصویص ،مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی LOS ANGELES UNIFIED
والدین/قیم دانش آموزان مدارس خصوص ،مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی  Los Angeles Unifiedکه برای برنامه مگنت برای دانش آموزان بااستعداد یا مدارس برای مطالعات ر
پیشفته تقاضا یمدهند باید از مراحل زیر پیوی نمایند .این
ز
دبستات غی  Los Angeles Unifiedیا مهدکودک انتقایل ( )TKیمروند ز
ز
مطمی شود که مدرسه فعیل فرم تایید مورد نیاز
نی یمگردد .این مسئولیت والدین/قیم است که
مسئله شامل متقاضیان ورودی مهد کودک  SASکه هم اکنون به یک پیش
نوامی  2022تحویل داده است.
را تا ساعت  5عرص جمعه 18
ر
ً
تعیی شده توسط  Los Angeles Unifiedبه عنوان بااستعداد /ز
ز
شناسات شده اند ،و اکنون به مدرسه خصویص ،مدرسه مستقل پیوسته یا یک مدرسه غیLos Angeles Unified
تیهوش
برای متقاضی زات که قبال توسط روانشناس GATE
ی
ز
ز
یمروند ،والدین/قیم باید فرم تایید صالحیت را ارائه کنند تا مطمی شوند که متقایص در پایگاه داده های ناحیه قرار دارد.

درخواست فرم تایید صالحیت از مدرسه فعیل
گزینه:2

گزینه :1
( )1به آدرس  eChoices.lausd.netبروید تا فرم تایید صالحیت (مهد کودک  )SASیا
فرم تایید صالحیت (سطوح  )12-1را دریافت نمایید( .روی "?( "Who is eligibleچه
کیس واجد رشایط است؟) کلیک کنید تا به فرم ی
دسییس پیدا کنید).

ز
پشتیبات  Choicesبه شماره  (213) 241-4177زنگ بزنید یا به
( )1به خط
آدرس  giftedverification@lausd.netایمیل بزنید تا درخواست فرم تایید
صالحیت مناسب را نمایید.

( )2بخشهای اطالعات دانش آموز و والدین را تکمیل کنید ،امضاء کنید و تاری خ بزنید.
( )3فرم مورد نظر را به مدرسه فعیل دانش آموز تحویل دهید و به آنها اجازه دهید که
کلیه بخشهای الزم را تکمیل کنند.

تحویل دادن فرمهای تایید صالحیت
نوامی  2022تحویل دهند .فرم تایید صالحیت باید در پاکت نامه رسیم مهر و موم شده مدرسه که
پس از آنکه فرم تایید صالحیت توسط مدرسه فعیل تکمیل شد ،پرسنل مدرسه باید فرم تکمیل شده و امضاء شده را تا جمعه 18
ر
در طرف مهر و موم شده امضاء مدیر مدرسه قرار گرفته تحویل شود یا توسط مدرسه ایمیل شود .تحویل فرم توسط ایمیل ترجیح داده یمشود که فرستنده از طریق ایمیل تاییدیه دریافت یمنماید .فرم را با تقاضانامه تحویل ندهید.
هات که دیر تحویل داده شوند پذیرفته نیمشود.
فرم ی

ایمیلgiftedverification@lausd.net :

یا

U.S. Mail: Unified Enrollment | P.O. Box 513307 | Los Angeles, CA 90051

توجه :فرم تایید صالحیت به ز ز
ز
مطمی شوند که فرم تکمیل شده
نوامی  2022تحویل داده شود .این مسئولیت والدین/قیم است که
میله تقاضا نیست .فرم تایید صالحیت باید به اضافه تقاضای  Choicesپیش از پایان مهلت جمعه 18
ر
ً
ز
دبستات یا  TKنام نوییس نشدهاند ،لطفا برای اطالعات در زمینه مراحل تایید صالحیت با برنامههای دانش آموزان
تایید صالحیت توسط مدرسه تا پیش از پایان مهلت ارسال شده است .برای متقاضیان مهدکودک  SASکه در پیش
بااستعداد /ز
تیهوش با شماره  (213) 241-4177و یا  GATE@lausd.netتماس بگیید و یا به  achieve.lausd.net/gateمراجعه نمایید ( Program Optionsو سپس  SASرا انتخاب کنید) .نامههای تایید صالحیت در فوریه
ز
متقایص برای برنامههای مگنت دانش آموزان بااستعداد و مدارس برای مطالعات ر
پیشفته ( )SASرا نشان یمدهد .نامه انتخاب/لیست انتظار برای دانش آموزان واجد رشایط در ماه مارچ ارسال یمشود .برای
ارسال یمشود که رشایط
ً
کسب اطالعات درباره تایید صالحیت برای متقاضیان خارج از موعد برنامههای مگنت دانش آموزان بااستعداد /ز
تیهوش ،لطفا به صفحه  6مراجعه نمایید.

بخش  :Eمتقاضیان مدارس خصویص ،مدارس مستقل پیوسته و مدارس غی LOS ANGELES UNIFIED
ز
ز
ی
متفاوت برای متقاضیان مگنتSAS/که در ز ز
دبستات TK/ثبت نام نکردهاند .این فرایند تایید باید توسط والدین/قیم پیش از مهلت
سازمات و متقاضیان مهد کودک  SASکه در پیش
میل تحصیل کردهاند اجرا یمشود بدون تایید
فرایند تایید صالحیت
ً
لطفا با برنامه دانشاموزان بااستعداد /ز
نوامی  2022آغاز شود.
تیهوش به شماره  )213( 241-4177یا با ایمیل  GATE@lausd.netتماس بگیید تا فرایند تایید را آغاز نمایید .تقاضاهای دیرموقع پذیرفته نخواهد
 Choicesدر تاری خ جمعه 18
ر
شد.

برنامههای مگنت

اطالعات در زمینه برنامههای مگنت
برنامههای مگنت چیست؟
مدارس/مراکز مگنت  Los Angeles Unifiedبرنامه داوطلبانه انضمایم است که آموزش قوی و با کیفیت باال ،و موضویع ارائه یمنماید که به گونهای طرایح شده که یادگیی دانش آموزان را تسهیل و ر
پیشفت علیم را تقویت نماید.
برنامههای مگنت که در سال  1977تاسیس گردید در ناحیه ما یگ از موفقترین ها در کل کشور بوده است .در حال ز
تقریت فضاهای موجود برای سال  2024-2023و تعداد
حاض 330 ،برنامه مگنت در شاش ناحیه وجود دارد .تعداد ر
تقاضاهای ارائه شده در  2023-2022برای هر مدرسه/مرکز مگنت را یمتوان زیر نام مدرسه مشاهده نمود .کلیه دانش آموزان ناحیه ،از جمله فراگیان انگلییس ،فراگیان انگلییس استاندارد ،دانش آموزان دارای معلولیت ،و دانش آموزان
بااستعداد /ز
تیهوش هم دعوت به ارائه تقاضا یمگردند.
دسییس به فعالیتها و تجارب ی
بریح دیگر از مراکز مگنت درون فضای مدرسه منطقه قرار دارند همراه با ی
بریح برنامههای مگنت کل فضای مدرسه را اشغال نموده است (مگنتهای تمام مدرسهای) در حالیکه ز
ز
مشیک با مدرسه
ً
ز
میبان .لطفا صفحات  40-21را برای مشاهده اطالعات در زمینه مرکز/مدرسه مگنت و تصمیم گیی در این زمینه که کدام برنامه (ها) مناسب نیازهای فرزند شما یمباشد ،مطالعه نمایید .هر کدام از برنامههای مگنت زیر یگ از
ز
انسات ،خدمات عمویم ،علم/فن آوری/مهندیس/ریاضیات یا ز
آموزیس قرار یمگید :تجارت ،ز
ر
غت ،دانش آموزان بااستعداد و ز
هیهای ارتبایط ،مراکز برای مطالعات ز
هیهای اجر یات و تصویری.
تیهوش ،علوم
هشت زمینه

ر
آموزیس چیست؟
اهداف برنامه
ز
جهات
هات را ارائه یمکند که دانش آموزان را برای پیگیی مسی حرفه ای نوآورانه در اقتصاد
با تمرکز روی آموزش موضویع و یادگیی مناسب هر فرد ،برنامههای مگنت عالیق همه دانش آموزان را در بر یمگید .برنامههای مگنت مسی ی
رو به تکامل ما آماده یمسازد.
پایی ،عدم ی
برنامههای مگنت از طریق دستور دادگایه انضمایم برای رفع پنج آسیب انزوای نژادی  -ر
دسییس به موقعیتهای پس از تحصیالت دبیستان ،خصومتها و عدم تحمل ز
پایی ،عزت نفس ز
پیشفت علیم ز
بی نژادی و رشایط
کالسهای پر ازدحام  -تاسیس شد .آنها همراستا با اهداف  Los Angeles Unifiedیمباشد 100 :درصد فارغ التحصییل ،مهارت برای همه 100 ،درصد حضور ،مشارکت والدین ،جامعه و دانش آموز ،ز
یز
ساخی پایه ای
ایمت مدرسه ،و
محکم برای فراگیان سطوح ز
پایی.

چه کیس واجد رشایط است؟
دانش آموز زات که در سطح  K-12هستند و در محدوده  Los Angeles Unifiedزندیک یمکنند واجد رشایط برای تقاضا برای برنامههای مگنت هستند .در زمان نام نوییس و هنگام رشکت در برنامه مگنت ،متقاضیان باید ساکن Los
 Angeles Unifiedباشند .فهرست برنامهها در صفحات  40-21شامل سطوح موجود برای هر برنامه ز
نی یمباشد.
گزینیس خاص (صفحات  )8-7دارد .کلیه متقاضیان برای مگنت دانش آموزان با استعداد و ز
تنها مگنت دانش آموزان بااستعداد و ز
ر
شناسات یا تایید شده باشند و تقاضانامه مگنت
تیهوش باید
تیهوش (صفحات  )26-23نیاز به رشایط
ی
را ارائه کرده باشند.
برنامههای مگنت ،برنامههات با دستور دادگاه هستند که والدین را ملزم یمکنند تا یک دسته قومیت/نژاد شناسات شده فدرال را در برنامه عالمتگذاری کنند .گزینه ای را در کنار قومیت/نژاد انتخاب کنید که به ی
بهیین وجه توصیف
ی
ی
ز
کننده کودیک است که برای آن درخواست یم دهید .شما یم توانید پاسخ "چند قوم ی
شناسات شده است ،اما درخواست شما برریس نخواهد شد مگر اینکه یگ از دسته
متقایص با بیش از یک قومیت/نژاد
یت" را پر کنید تا نشان دهید
ی
شناسات شده فدرال را انتخاب کنید.
بندی های قومیت/نژاد
ی

دانش آموزان چگونه انتخاب یمشوند؟
اولویت مگنت و دستور دادگاه ز
ی
مبت بر کاهش آسیبهای انزوای نژادی است .پس از آنکه تقاضا ارائه شد ،اطالعات توسط بخش فن آوری اطالعات
فرایند انتخاب به موقع برنامههای مگنت بر اساس سیستم امتیاز
ی
اولویت مگنت در صفحه  19مراجعه کنید) .مجموع این امتیازها در فرایند عادالنه و کامپیوتری انتخاب مورد استفاده قرار
ناحیه ( )ITDبرریس یمشود و دانش آموزان بر اساس  5معیار امتیاز یمگیند (به سیستم امتیاز
یمگید .برای کسب اطالعات درباره تقاضای خارج از موعد به صفحه  20مراجعه نمایید.
این مسئولیت والدین/قیم است که آدرس ،سطح و قومیت دانش آموز را با مدرسه فعیل  Los Angeles Unifiedتا پایان مهلت تقاضا چک کنند.
ی
اولویت مگنت تنها برای برنامههای مگنت کاربرد دارد .هیچ امتیازی به تقاضاهای نادرست (سکونت در خارج از ناحیه ،تقاضا به سطح نادرست و غیه) یا تقاضاهای دیرموقع تعلق نیمگید .دانش آموز زات که برای یک سطح
امتیازهای
دو بار تقاضا یمدهند برای سال گذشته امتیاز لیست انتظار دریافت نیمکنند.

فرایند گزینش:
◼

عی حال ،فقط به یک برنامه مگنت ز
شما یمتوانید به سه برنامه مختلف مگنت تقاضا دهید .در ز
نی یمتوانید تقاضا دهید زیرا انتخابهای دوم و سوم اختیاری است.
ز
ی
اولویت مگنت برای انتخاب اول و یا انتخابهای اختیاری دوم و سوم متقایص مورد استفاده قرار یمگید.
امتیازهای

◼

ز
متقایص برای انتخاب اول برگزیده نشد ،برای انتخاب دوم و/یا سوم خود در نظر گرفته یمشود.
اگر
ز
متقایص برای هر کدام از انتخابهای خود برگزیده شود ،برای انتخاب (های) بعدی در لیست انتظار گذاشته نخواهد شد.
اگر
ز
اگر متقایص برای هیچ برنامه مگنت برگزیده نشود ،فقط برای انتخاب اول خود در لیست انتظار قرار داده خواهد شد.

◼

ز
متقاضیات که اکنون در یک برنامه مگنت رشکت یمکنند و برای برنامه مگنت دیگری انتخاب شدهاند به صورت خودکار از برنامه مگنت فعیل خود خارج خواهند شد.

◼
◼
◼

اطالعات درباره برنامههای مگنت
ی
اولویت مگنت
سیستم امتیاز

*

ز
متقاضیات که باالترین سطح خود را در یک برنامه مگنت تکمیل کرده اند و تقاضا یمکنند که در یک برنامه مگنت دیگر در سطح بعدی ادامه
نام نوییس |
تحصیل بدهند 12 ،امتیاز نام نوییس دریافت یمکنند .این امتیازها قابل انتقال نیست و فقط برای یک سال در زمان نام نوییس داده

یمشود.

متقاضیات که در یک لیست انتظار مگنت معتی به موقع ی
ز
باق ماندند برای سال بعد  4امتیاز دریافت یمکنند .متقاضیان یمتوانند امتیاز لیست
لیست انتظار |
ر
ر
ز
متقایص در لیست انتظار گزینش برای یک برنامه مگنت را رد کند ،کلیه امتیازهای
انتظار را از سه سال پشت ش هم قبیل جمع کنند تا به حداکی  12امتیاز برسد .اگر
لیست انتظار وی برداشته یمشود .هر سال لیست انتظارهای جدید تشکیل یمشود .به متقاضیان امتیاز نام نوییس و لیست انتظار به طور همزمان داده نیمشود.

ً
آسیات و سایر نژادهای غی انگلییس زبان
مدارس غالبا هیسپانیک ،سیاه پوست،
ی

ز
متقاضیات که مدرسه Los Angeles Unified
(| )PHBAO

در محدوده سکونت آنها در سال  2023-2022توسط ناحیه به عنوان  PHBAOشناخته شده است 4 ،امتیاز دریافت یمکنند .امتیازها جمع نیمشود بلکه به طور
سالیانه داده یمشود.

مدارس
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ز
متقاضیات که مدرسه  Los Angeles Unifiedدر محدوده آنها در سال  2023-2022توسط معیارهای ناحیه به عنوان پر ازدحام شناخته
پرازدحام |

شده است  4امتیاز دریافت یمکنند .امتیازها جمع نیمشود بلکه به طور سالیانه داده یمشود.

POINTS

ز
متقایص به همان مدرسه/برنامه مگنت که برادر یا خواهر وی در آن ادامه تحصیل خواهد داد تقاضا بدهد  3امتیاز دریافت یمکند.
خواهر/برادر | اگر یک
ز
ز
امتیازها در صورتیکه خواهر/برادر در مدرسه انتخاب اول متقایص تحصیل خواهد کرد تعلق یمگید .خواهر/برادر باید در زمان تقاضا در همان آدرس متقایص ساکن
باشد که در سیستم کامپیوتری ناحیه ز
نی نشان داده شود .هر کدام از متقاضیان باید یک تقاضا در پرونده داشته باشد ،از جمله دوقلوها ،سه قلوها ،و غیه .این
مسئولیت والدین است که تا پایان مهلت تقاضا چک کنند که خواهر/برادر آدرس یکسان در سیستم کامپیوتری ناحیه مدرسه فعیل Los Angeles Unified
دارند.

*

POINTS

ز
ز
آموزات که در حال
ابتدات که در سطح  6به مقطع باالتر یمرود ثبت نام کردهاند ،امتیاز نام نوییس را در سال  5یا  6دریافت یمکنند .دانش
آموزات که در مدارس
دانش
ی
ز
حاض به یک مدرسه چندسطیح مگنت (Eagle Rock HS Gifted, Franklin DLA, Fulton CAM, Lake Balboa CP, LAUSD/USC MAE, Los Angeles CES,
) Maywood CES, Science Academy STEM, Sherman Oaks CES, Sotomayor AS, Sun Valley BSEL and Valley Oakes CES magnetsیمروند امتیاز
نام نوییس دریافت نیمکنند .مگنتهای  ، Western Ave ،Laurel ، Arroyo Secoو  Westside Global Awarenessسطوح  K-8هستند و فقط در سطح هشتم
امتیاز نام نوییس دریافت یمکنند .به متقاضیان امتیاز نام نوییس و لیست انتظار به طور همزمان داده نیمشود.

ی
دسیس است؟
آیا خدمات حمل و نقل در
حمل و نقل برای ز
بریح از برنامههای مگنت موجود است .پیش از انتخاب ،با مدرسه یا خدمات حمل و نقل تماس بگیید تا متوجه شوید آیا آن برنامه مگنت حمل و نقل ارائه یمکند و اینکه آیا نزدیک ترین نقطه سوار و پیاده کردن
ً
ی
منطف با ز ز
میل شما دارد .برای کسب اطالعات درباره مسیهای اتوبوس ،لطفا با بخش خدمات حمل و نقل با شماره  1-800-LABUSESیا  (213) 580-2900تماس بگیید.
فاصله
حمل و نقل پرداخت شده توسط ناحیه ممکن است برای متقاضیان مقطع دبستان (سطح  )K5/6که خارج از شعاع دو ماییل برنامه مگنت زندیک یمکنند ارائه شود .حمل و نقل پرداخت شده توسط ناحیه ممکن است برای
اهنمات ( )12-6که خارج از شعاع پنج ماییل برنامه مگنت زندیک یمکنند ارائه شود .رشایط برای دانش آموز زات که به این مدارس محدودهای یمروند ،شعاع دو ماییل یمباشدLake ،Laurel ، Arroyo Sec :
متقاضیان مقطع ر
ی
 ، Western Ave ، Sherman Oaks CES ،Balboaو . Westside Global Awarenes
دانش آموزان دارای معلولیت که در یک برنامه مگنت نام نوییس یمکنند ممکن است به خدمات حمل و نقل ی
دسییس داشته باشند .برنامههای مگنت ممکن است خدمات حمل و نقل از مدرسه به مدرسه را به دانش آموزان واجد
رشایط ارائه کنند.
ر
حداکی مدت زمان یک طرفه سواری طبق رهنمودها برای کلیه دانش آموزان (سطوح مهد کودک تا سطح  90 )12دقیقه است .این شامل همه مسیهای اتوبوس ها یمشود.
نکته:

اطالعات در زمینه برنامههای مگنت
راهنمای تقاضای مگنت
ز
تقاضیات که در حال ز
◼ اگر فرزند شما در حال ز
حاض در یک برنامه مگنت نام
حاض در یک برنامه مگنت نام نوییس شده است و قصد دارد در همان مدرسه ادامه دهد ،تقاضای جدیدی ارائه نکنید .م
نوییس شدهاند و به یک برنامه مگنت دیگر تقاضا یمدهند و پذیرفته یمشوند ،به طور خودکار از مگنت فعیل خارج یمشوند ،چه انتخاب جدید را بپذیرند یا رد کنند.
◼ متقاضیان باید در زمان ارائه تقاضا و در زمان رشکت در برنامه مگنت ساکن  Los Angeles Unifiedباشند .شماره صندوق ی
پسب مورد قبول نیمباشد.
ر
آموزیس خود دارند ( ،CTEآتش سوزی ،پلیس ،درمان ،و غیه) موافقت یمکنند که از سیاستها پیوی نمایند.
هات که سیاستهای یکپارچه برای برنامه
◼ دانش آموزان منتخب در برنامه ی
ر
◼ صفحات  40-17حاوی اطالعات پایه در زمینه برنامههای مگنت یمباشد تا به شما در انجام انتخاب برای فرزندتان کمک کند .اگرچه شما یمتوانید حداکی سه برنامه مختلف مگنت را انتخاب نمایید،
ً
اما این برای شما اجباری نیمباشد .لطفا پیش از آنکه مدرسهای اختیاری را روی تقاضانامه انتخاب کنید ،بخش فرایند انتخاب در صفحه  18را مطالعه نمایید تا در زمینه اینکه فرایند گزینش چگونه با
انتخابهای دوم و سوم برخورد یمکند اطالعات داشته باشید.
ز
تعیی یمگردد.
◼ موقعیتهای موجود برای هر برنامه مگنت بر اساس نیاز برای حفظ ثبت نایم متعادل از لحاظ نژادی و با توجه به فضای موجود
شناسات شده فدرال را در برنامه عالمتگذاری کنند .گزینه ای را در کنار قومیت/نژاد انتخاب
هات با دستور دادگاه هستند که والدین را ملزم یمکنند تا یک دسته قومیت/نژاد
ی
◼ برنامههای مگنت ،برنامه ی
کنید که به ی
ز
بهیین وجه توصیف کننده کودیک است که برای آن درخواست یم دهید .شما یم توانید پاسخ "چند قوم ی
شناسات شده است،
متقایص با بیش از یک قومیت/نژاد
یت" را پر کنید تا نشان دهید
ی
شناسات شده فدرال را انتخاب کنید.
اما درخواست شما برریس نخواهد شد مگر اینکه یگ از دسته بندی های قومیت/نژاد
ی
ز
متقایص پیش از ارتقاء به مقطع باالتر برنامه مگنت را ترک کند ،هیچ امتیاز نام نوییس دریافت نیمکند.
◼ اگر
ز
متقایص این انتخاب مگنت را رد کند ،کلیه امتیازهای لیست انتظار برداشته
◼ ممکن است در ماه اول مدرسه با دانش آموزان داخل لیست انتظار در مورد موقعیت موجود تماس گرفته شود .اگر
یمشود.
ز
نوامی  2022مایل هستند که به یک مدرسه مگنت تقاضا بدهند یمتوانند تقاضای دیرهنگام ارائه کنند .تقاضای دیرهنگام فقط اجازه انتخاب یک گزینه را یمدهد
◼ متقاضیات که کماکان پس از مهلت 18
ر
ی
موقعیت در مدرسه منتخب داده شد ،باز یمشود .موقعیتهای
و در تاری خ 1فوریه  2023باز یمشود .موقعیتهای موجود برای تقاضاهای دیرهنگام پس از آنکه به کلیه دانش آموزان درون لیست انتظار
تعیی یمگردد .پر کردن تقاضانامه دیرهنگام به ز
ز
ز
تضمی مکان برای دانش آموز
معت
موجود برای هر برنامه مگنت بر اساس نیاز برای حفظ ثبت نایم متعادل از لحاظ نژادی و با توجه به فضای موجود
اولویت مگنت ز
ی
نی داده نیم شود.
نیست و امتیاز
ز
ز
ابتدات با مهد کودک درون منطقه به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه اولویت یمدهند .دانش آموزات که در حال حاض در مهد کودک نام نوییس کردهاند برای ورود
⧫ مگنتهای تمام مدرسهای
ی
ً
ابتدات با مهد کودک درون منطقه ،لطفا صفحات  40-21را ببینید.
به سطح  1اولویت دارند .برای مشاهده مکان مگنتهای تمام مدرسهای
ی
 مدارس مگنت محیل تقاضا در طول سال تحصییل را یم پذیرند .مدرسه مگنت محیل به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه اولویت یمدهد .کلیه متقاضیان واجد رشایط Los Angeles Unified
ً
دیگر در صورتیکه فضا موجود باشد انتخاب یمشوند .برای مشاهده مکان مدارس مگنت محیل ،لطفا صفحات  40-21را ببینید.
بی الملیل که سالهای مدرسه ابتدات ،راهنمات و دبیستان را پوشش یمدهد ارائه یمکند .ی ز
 IBسازمان  )IBO( International Baccalaureate Programme Organizationسه سطح آموزش ز
گرفی مجوز
ی
ی
ز
ر
جهات سازمان  )IBO( International Baccalaureate Programme Organizationفرایندی ر
بیشت طول مکشد و در جریان آن تیم
فشده است که به طور معمول دو سال یا
برای تبدیل شدن به مدرسه
یات توسط مداریس که مجوز گرفته باشند اجرا یمشود.
 IBاز مدرسه بازدید یمکنند .فرایند منظم ارز ر

متقاضیان ناحیه مدارس یکپارچه )CUSD( Compton
ز
ساکنی
با همکاری ) Los Angeles Unified ، Compton Unified School District (CUSDتعداد محدودی موقعیت سطح  9در دبیستان مگنت پزشگ و علوم  King-Drewارائه یمکند .این موقعیتها تنها برای
 CUSDموجود یمباشد.
ً
اگر مایل هستید که فرزند شما در این برنامه رشکت کند ،لطفا تقاضای  Choicesرا تکمیل کنید و  King-Drewرا به عنوان تنها انتخاب قرار دهید .دانش آموز زات که برای این برنامه تقاضا یمدهند باید کارنامه خود از
ز
مدرسه  CUSDفعیل یا مدرسه خصویص از ترم اول سطح هشتم را ارائه دهند .کارنامهها را یمتوان از طریق پست به این نشات ارسال نمود:
Los Angeles Unified School District, Los Angeles Unified School District, Student Integration Services, 333 S. Beaudry Ave., 25th Floor, Los Angeles, CA 90017
ز
ز
مطمی شوند خدمات انضمام دانش آموزان هم تقاضانامه و هم کارنامه را دریافت
نشات  echoices@lausd.netجهت توجه  .Compton/King-Drew Applicationاین مسئولیت والدین/قیم است که
یا ایمیل به
نمودهاند .اطالعات ارائه شده با  CUSDچک یمشود.
دانش آموزان ساکن  CUSDکه برای دبیستان مگنت پزشگ و علوم  King-Drewانتخاب شوند واجد رشایط خدمات حمل و نقل نیستند.

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای اطالعات
ً
ز
پشتیبات  Choicesبا شماره  (213) 241-4177تماس بگیید.
اگر سوایل درباره برنامه مگنت دارید لطفا با خط

مجوز با خدمات حمل و نقل

اطالعات درباره برنامه مجوز با خدمات حمل و نقل ()PWT
برنامه  PWTچیست؟
ز
برنامه مجوز با خدمات حمل و نقل ( )PWTیگ از برنامههای انضمام اصیل  Los Angeles Unifiedیمباشد و به عنوان دستور دادگاه برای ارائه تجربه مدرسه منسجم در ناحیه ما تاسیس گردید.
تعیی
دانش آموزان برای مدرسه  PWTتوسط ناحیه و در یگ از این مدارس صورت یمگید Portola MS ،Revere MS :یا  .Taft HSبرنامه  PWTبه برنامههای مگنت یا سایر برنامههای  Choicesحمل و نقل
ارائه نیمکند.

ر
آموزیس چیست؟
اهداف برنامه
دانش آموزان  PWTدر برنامههای معمویل مدرسه نام نوییس یمشوند و ممکن است در کلیه برنامهها و فعالیتهای موجود برای دانش آموزان در مدرسهای که انتخاب شدهاند رشکت کنند .توصیه یمشود دانش آموزان
و والدین در کلیه فعالیتهای مدرسه/جامعه در مدرسه  PWTرشکت کنند.

چه کیس واجد رشایط است؟
دانش آموز زات که در سال تحصییل  2023-2022در سطوح  12-6بوده و درون محدوده این مدارس  Los Angeles Unifiedزندیک یمکنند واجد رشایط برای تقاضا به برنامه  PWTیمباشند.
اهنمای:
مناطق تحت پوشش برای مدارس ر
ی
Audubon, Drew, Gompers, Harte Prep, Mann, Muir and Obama Global
مناطق تحت پوشش برای دبیستان:
.Crenshaw, Dorsey, Jordan, Locke, Manual Arts and Washington Prep

نحوه انتخاب دانش آموزان چگونه است؟
اولویت انتخاب  PWTبه دانش آموزان  PWTکه نام نوییس کرده و دانش آموز زات با خواهر/برادر در همان مدرسه  PWTکه در همان سال تحصیل را ادامه یمدهند داده یمشود .بقیه فضاهای موجود  PWTبه صورت
ز
تصادق ارائه خواهد شد.

راهنمای تقاضا:

▪
▪
▪
▪
▪

اگر فرزند شما در حال ز
حاض در یک برنامه  PWTنام نوییس شده است و قصد دارد در همان مدرسه ادامه دهد ،تقاضای جدیدی ارائه نکنید.
ز
متقاضیات که در حال ز
حاض در یک برنامه  PWTنام نوییس شدهاند و به یک برنامه مگنت تقاضا یمدهند و پذیرفته یمشوند ،به طور خودکار از  PWTفعیل خارج یمشوند ،چه انتخاب جدید را بپذیرند یا رد
کنند PWT .هیچ تقاضای خارج از موعد  Choicesرا نیم پذیرد.
در صورت انتخاب شدن ،والدین/قیم یمتوانند تا مهلت مشخص شده روی نامه انتخاب ،پذیرش یا عدم پذیرش را با تلفن به مدرسه اطالع دهند .اگر والدین/قیم تا مهلت مشخص شده پاسخ ندهد،
منف ی
پاسخ ز
تلف خواهد شد.
متقاضیان باید در زمان ارائه تقاضا و در زمان رشکت در برنامه  PWTساکن  L.A. Unifiedباشند .شماره صندوق ی
پسب مورد قبول نیمباشد.
شناسات شده فدرال را در برنامه عالمتگذاری کنند .گزینه ای را در
هات با دستور دادگاه هستند که والدین را ملزم یمکنند تا یک دسته قومیت/نژاد
ی
برنامههای مجوز با خدمات حمل و نقل ( ،)PWTبرنامه ی
کنار قومیت/نژاد انتخاب کنید که به ی
ز
بهیین وجه توصیف کننده کودیک است که برای آن درخواست یم دهید .شما یم توانید پاسخ "چند قوم ی
متقایص با بیش از یک قومیت/نژاد
یت" را پر کنید تا نشان دهید
شناسات شده فدرال را انتخاب کنید.
شناسات شده است ،اما درخواست شما برریس نخواهد شد مگر اینکه یگ از دسته بندی های قومیت/نژاد
ی
ی

ر
دسبس است؟
آیا خدمات حمل و نقل در
بله PWT ،برنامه ای است که خدمات حمل و نقل به مدارس غی PHBAOزیر را ارائه یمکند:
Portola MS, Revere MS and Taft High School

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای کسب اطالعات
ً
ز
پشتیبات  Choicesبا شماره  (213) 241-4177تماس بگیید.
اگر درباره  PWTسوایل دارید ،لطفا با خط

برنامه تحصیل دوزبانه

اطالعات در زمینه برنامههای تحصیل دوزبانه
برنامههای تحصیل دوزبانه چیست؟
ی
شناخت ،علیم و اجتمایع-فرهنگ خود را
هات اشاره یمکند که محتوای سطوح دریس را با تدریس در دو زبان ،یگ انگلییس و دیگری زبان هدف ،ارائه یمکنند .دانش آموزان مهارتهای
تحصیل دوزبانه به برنامه ی
در محییط تقویت یمکنند که در آنها ویژیکهای مثبت فرهنگ و زبانشنایس مورد تشویق قرار یمگید Los Angeles Unified .افتخار یمکند که طیف وسییع از برنامههای تحصیل دوزبانه را که به دانش آموزان
ز
فرصتهات برای توسعه دادن مهارتهای چند ز ز
جهات را یمدهد ارائه یمکند.
بات و چندفرهنگ الزم برای موفقیت در جامعه
ی
این بروشور منابیع را برای خانوادههات که یمخواهند اطالعات به دست آورده و به مسیهات که در آنها فرزندان آنها یمتوانند دوزبانه و از لحاظ فرهنگ توانا شوند تقاضا دهند ،ارائه یمکند .در حال ز
حاض،
ی
ی
بیش از  200برنامه دوزبانه در سطوح مهد کودک انتقایل ( )TKتا سطح  12در این مدلهای برنامه موجود استTwo-Way Immersion, One-Way Immersion, and World Language :
ارمب ،عرن و ژ ی
چیب ماندرین ،فرانسوی ،ی
 .Immersionبرنامهها به زبانهای اسپانیان ،کرهای ،ی
اپب ارائه مشوند .هر سال برنامههای جدید اضافه مشود.
ی
ی
ً
ی
ی
ر
ز
هات که برای نیازهای فرزند شما
برنامههای آموزیس دوزبانه در محوطه مدارس عادی قرار دارد همراه با دسییس به فعالیتها و تجارب مشیک با مدرسه میبان .لطفا صفحات بعدی را بازدید نمایید تا برنامه ی
ً
ی
ز
بیشی در زمینه برنامه خاص در هر مدرسه ،لطفا با استفاده از شماره تلفن ارائه شده در زیر نام مدرسه در صفحات  55-47این بروشور با مدرسه تماس بگیید.
تعیی نمایید .برای کسب اطالعات
مناسب است

ر
آموزیس چیست؟
اهداف برنامه
ز
التحصیالت است که دوزبانه هستند و قادر به خواندن به دوزبان یمباشند .همانطور که دانش آموزان به رشکت در برنامههای آموزش دوزبانه از سطح انتقال از مهد
یگ از اهداف ناحیه افزایش تعداد فارغ
ز
کودک ( )TKتا سطح  12ادامه یمدهند ،به سطوح ر
یز
.
نوشی در دو زبان در سطوح  1/Kآغاز
توانات خواندن و
مسی
نمایند
یم
کسب
فرهنگ
اجتمایع
دانش
و
رسند
یم
زبان
دو
در
زبات
توانات
و
علیم
فته
پیش
ی
ی
یز
نوشی به دو زبان مورد تقدیر قرار یمگید .عالوه بر این ،دانش آموزان در این برنامه فرصت کسب نشان دوزبانه
یمشود .در مهد کودک تالش کودکان در دوزبانه شدن و در سطح تول تالش آنها در خواندن و
بودن اداره آموزش و پرورش کالیفرنیا و  Los Angeles Unifiedدر سطح  12و همینطور جایزه مسی دوزبانه بودن در سطوح  6/5و  8را خواهند داشت.

چه کیس واجد رشایط است؟
چه نوع برنامه آموزش دوزبانه موجود است و چه کیس واجد رشایط است؟
ناحیه سه نوع برنامه اصیل را ارئه یمکند که هر کدام برای کمک به فراگیان یا سطح زبان مشخص طرایح شده است :فراگی انگلییس ( ،)ELفقط انگلییس ( ،)EOانگلییس بامهارت و روان اولیه (Reclassified ،)IFEP
)Fluent English Proficient (RFEP

برنامه آموزش دوزبانه  :Two-Way Immersionترکیب کالس
آموزیس استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و ز
ر
زبات دیگر به جز انگلییس (زبان هدف) دریافت کنند .این برنامه برای فراگیان
آموزش دو زبانه با این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد محتوای
زبان انگلییس ( )ELsو انگلییس زبانها ) (EO, IFEP, and RFEPطرایح شده است .این ترکیب «دو طرفه» به دانشآموزان اجازه یمدهد تا به عنوان الگو برای یکدیگر عمل کنند ،زیرا مهارتهای انگلییس و زبان
هدف خود را تقویت یمکنند.
سطوح  K ،TKو  - 1فراگیان انگلییس ( )ELsکه به زبان هدف برنامه صحبت یمکنند و انگلییس زبانها ) (EO, IFEP, and RFEPواجد رشایط برای رشکت کردن هستند.
◼
◼

سطوح  - 12-2فراگیان انگلییس ( )ELsکه به زبان هدف برنامه صحبت یمکنند یمتوانند رشکت نمایند .انگلییس زبانها ) (EO, IFEP, SEL, and RFEPکه در گذشته در یک برنامه  DLEبا
سطح یکسان زبان هدف رشکت کردهاند یمتوانند وارد برنامه شوند.

*

ز
تعیی شود.
ممکن است تایید سطح زبان هدف و واجد رشایط بودن برای دانش آموز زات که تازه وارد  Los Angeles Unifiedتوسط مدرسه

*

ز
تعیی یمگردد.
ممکن است تایید سطح زبان هدف و واجد رشایط بودن برای دانش آموز زات که تازه وارد  Los Angeles Unifiedالزم باشد و این مسئله توسط مدرسه

تعیی دانش آموز به گونهای انجام یمشود که تا  3/2از هر گروه ز
تا زمان پایان مهلت تقاضا ،اگر ی
ز
کمی از  50درصد فراگی انگلییس یا انگلییس زبان برای ایجاد تعادل در ترکیب کالس باشد،
زبات
حضور داشته باشند.

نصف کالس
انگلییس زبان

نصف کالس
فراگیان زبان انگلییس که به زبان هدف برنامه صحبت
یمکنند

اطالعات درباره برنامههای آموزش دوزبانه
برنامه آموزش دوزبانه  :One-Way Immersionترکیب کالس
آموزیس استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و ز
ر
زبات دیگر به جز انگلییس (زبان هدف) دریافت
برنامه آموزش دوزبانه  One-Way Immersionبا این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد محتوای
ز
کنند .این ترکیب "یک طرفه" به فراگیان انگلییس اجازه یم دهد تا در کنار همتایان هم زبان خود آموزش ببینند تا مهارت های انگلییس و زبان هدف خود را ب ی
ز
یشی توسعه دهند و در عی حال پشتیبات مناسب برای
تقویت توسعه زبان انگلییس خود دریافت کنند.
سطوح  ،K ،TKو  - 1فراگیان زبان انگلییس ( )ELsکه به زبان هدف برنامه صحبت یمکنند واجد رشایط رشکت کردن هستند.
◼
◼

سطوح  - 12-2فراگیان زبان انگلییس ( )ELsکه به زبان هدف برنامه صحبت یمکنند واجد رشایط رشکت کردن هستند.
ز
* برای دانش آموزان جدید در  Los Angeles Unifiedتایید زبان هدف ممکن است الزم باشد .واجد رشایط بودن ممکن است توسط مدرسه تعیی شود.

تمام کالس
فراگیان زبان انگلییس که به زبان هدف برنامه صحبت
یمکنند
ز
قانوت ی
ز
ایالت و ناحیه ای که برای مدارس
تعیی سطح و ثبت نام باید مطابق با الزامات
اسپانیانارائه یم دهد .انتخاب دانش آموز،
توجه Reseda Charter High School :یک برنامه )One-Way Immersion (OWI
ی
منشور ایجاد شده است ،انجام شود .اگر دانش آموزی برای  Reseda Charter High Schoolانتخاب شود و واجد رشایط برنامه دو زبانه و مستقل پیوسته باشد ،این دانش آموز باید در برنامه مرکز ز
بی الملیل دو زبانه
ً
ی
بیشی در مورد فرایند ثبتنام برنامه مستقل پیوسته ،لطفا به بخش مدارس مستقل پیوسته در بروشور  Choicesدر صفحات -67
قرار گید .برای درخواست در برنامه  Reseda Charter High Schoolیا کسب اطالعات
 70مراجعه کنید.

برنامه آموزش دوزبانه  : WORLD LANGUAGE IMMERSIONترکیب کالس
آموزیس استاندارد در سطح دریس را به انگلییس و ز
ر
زبات دیگر به جز انگلییس (زبان
برنامه آموزش دوزبانه  WORLD LANGUAGE IMMERSIONبا این هدف طرایح شده که به دانش آموزان فرصت دهد محتوای
هدف) دریافت کنند.
◼

اگتان انگلییس ( )ELsواجد رشایط برای رشکت کردن هستند.
سطوح  ،K ،TKو  - 1انگلییس زبانها ) (EO, IFEP, SEL, RFEPو فر ر

◼

ً
اگتان انگلییس ( )ELsکه به زبان هدف صحبت یمکنند واجد رشایط رشکت کردن هستند .انگلییس زبانها ) (EO, IFEP, SEL, and RFEPکه قبال در یک برنامه DLE
سطوح  - 12-2فر ر
با همان زبان هدف رشکت کردهاند واجد رشایط یمباشند* .تایید صالحیت زبان هدف ممکن است برای دانش آموز زات که تازه وارد  Los Angeles Unifiedشدهاند الزم باشد .واجد
ز
تعیی یمشود.
رشایط بودن توسط مدرسه انجام

ی
بیشی کالس

تعداد کیم (با درخواست والدین)

انگلییس زبان

فراگیان انگلییس

نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟
ر
گزینیس برای متقاضیان به ترتیب زیر اجرا یمشود:
اولویتهای

6
دانش آموز

نیازمند مجوز ز
بی
ناحیهای

5
خواهر و برادر

نیازمند مجوز ز
بی
ناحیهای

4
دانش آموز

3
خواهر و برادر

2
دانش آموز

1
خواهر و برادر

ساکن محدوده
L.A. Unified

ساکن محدوده
L.A. Unified

ساکن محدوده مدرسه
محل تحصیل

ساکن محدوده مدرسه
محل تحصیل

اطالعات درباره برنامههای آموزش دوزبانه
ی
بیشی باشد ،فرایند انتخاب به صورت قرعه ر
کیس بدون جانبداری انجام خواهد شد .خواهر/برادر دانش آموزان فعیل در برنامه دوزبانه اولویت
اگر تعداد متقاضیان واجد صالحیت از تعداد فضای موجود در برنامه
ی
بیشی باشد ،دانش آموزان در لیست انتظار گذاشته یمشوند.
خواهند داشت .هیچ فرایند تعهد امتیاز برای برنامههای آموزش دوزبانه وجود ندارد .اگر تعداد متقاضیان برای یک سطح از تعداد فضای موجود
◼

تعداد لیست انتظار آشکار نیم شود.

◼

دانش آموزان در لیست انتظار برای گزینه اولشان در تقاضای به موقع ی
ی
باق خواهند ماند ی
موقعیت پیشنهاد داده شده
حت اگر در یک برنامه دیگر در تقاضای دیرهنگام به آنها
باشد.

◼

ز
زمات 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 یمدهند .از طرف والدین دانش
آموزی که به موقع یا دیرهنگام تقاضا داده و در لیست انتظار قرار دارد اقدام دیگری الزم نیست.

رشایط نام نوییس
◼ دسته بندی ز
زبای
ز
تعیی یمگردد.
دسته بندی زبان رسیم دانش آموز در مدرسه پس از نام نوییس
◼ دانش آموز زای که نیاز به مجوز ز
بی ناحیهای دارند
ز
ز
ز
تعیی مدرسه انجام شد ،متقاضیات که بیون از محدوده  L.A. Unifiedزندیک یمکنند باید فرایند مجوز بی ناحیهای را تکمیل کنند تا نام نوییس در مدرسه مشخص شده
پس از آنکه فرایند
ز
نهات شود .لینک فرایند مجوز بی ناحیهای را اینجا یمتوان یافت:
ی
ز
پشتیبات مجوزها با شماره  (213) 202-7547تماس بگیید.
وب سایت  https://Apply.LAUSD.netیا اینکه یمتوانید با خط
ز
بریح مدارس برنامههای آموزش دوزبانه مهد کودک انتقایل ( )TKز
نی ارائه یمکنند .برای کسب اطالعات در زمینه رشایط ز
ست و رشایط دیگر با مدرسه تماس بگیید.
◼

آیا خدمات حمل و نقل موجود است؟
ً
پیش از انجام انتخاب خود ،لطفا توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای برنامههای دوزبانه ارائه نیمشود.

استثنائات:
◼

دانش آموزان دارای معلولیت که در یک برنامه آموزش دوزبانه نام نوییس یمکنند به خدمات حمل و نقل ی
دسییس خواهند داشت اگر  IEPدانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته باشد.

◼

ز
ز
خانمات شدهاند حق دریافت خدمات حمل و
جوانات که دچار رت
تحت قانون موفقیت هر دانش آموز ( ،)ESSAجوانان رت شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند ،مطابق تعریف ،و
ً
ز
ی
پشتیبات از دانش آموزان با شماره تلفن  (213) 241-3840تماس بگیید.
بیشی و/یا کمک با برنامههای
نقل دوطرفه به مدرسه را دارند .لطفا برای کسب اطالعات

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای اطالعات
ً

ز
اگر سوایل درباره برنامههای آموزش دوزبانه دارید ،لطفا با خط
پشتیبات  Choicesبا شماره  )213( 241-4177تماس بگیید.

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

اطالعات درباره آکادیمهای دانش آموزان تازه وارد ی
خارج
خارج چیست؟
ر
آکادیمهای دانش آموزان تازه وارد
خاریح ( )INAیک آکادیم یادگیی است که برای زبان آموزان انگلییس که غی آمریکات هستند و برای دورههای  3-0سال یا ی
کمی در مدارس ایاالت متحده ثبت نام کرده اند در نظر گرفته شده است.
آکادیم دانش آموزان تازه وارد ر
ی
ز
پشتیبات از زبان انگلییس رسیم آکادمیک ،دستیات به محتوای ثانویه ،برآورده کردن الزامات  A-Gبرای فارغ التحصییل ،تمرکز بر یادگیی ز
مبتت بر پروژه ،و آموزش عمدی زبان طرایح شده است .دانش آموزان
این برنامه برای
ر
ز
ز
ز
ر
ز
توانات و فرهنگ برای برنامه دریس ضوری
فعاالنه در موضوعات مرتبط جهات شکت یم کنند و از زبان اصیل دانش آموزان برای کسب دانش جدید استفاده یم کنند .تعهد به آموزش عاطف اجتمایع ،توسعه جامعه مبتت بر
ی
است.

ر
آموزش برنامه چیست؟
اهداف
خاریح 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 ،زبان به همراه محتوا به آنها
دانش آموز زات که در آکادیم دانش آموزان تازه وارد ر
ز
ز
ز
.
آموزش داده یم شود .دانش آموزان برای ایجاد درک خود از موضوع با همساالن خود همکاری یم کنند مضامی فرهنگ مرتبط و جهات در برنامه دریس تعبیه شده است و به دانش آموزان اجازه یم دهد تا ارتباطات جهات ،ارتباط
با جوامع خود و جهان ایجاد کنند .آرزوی آکادیم این است که دانشجویان چندزبانه فارغ التحصیل کالج و حرفه آماده با مهارت در هر دو ز ز
بات که به آکادیم یم آورند و انگلییس آکادمیک داشته باشند.

چه کیس واجد رشایط است؟
ی
ی
غت از انگلییس صحبت مکنند واجد رشایط رشکت هستند و انتخاب مشوند.
غت
آمریکان که در مدارس ایاالت متحده برای  3-0سال ثبت نام کردهاند و به زبان ر
دبتستان ر
دانش آموزان ر
ی

نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟
خاریح
انتخات ( )ZOCدرخواست دهند .اگر والدین/شپرست بخواهند فرزندشان در یک آکادیم دانش آموزان تازه وارد ر
دانش آموزان ساکن محدوده  Belmont High Schoolو  Bernstein High Schoolباید از طریق مناطق
ر
( )INAدر  ZOCخود رشکت کند ،والدین/شپرست باید این موارد را انجام دهند:
▪

ز
اولی انتخاب خود در طول فرآیند انتخاب  ZOCانتخاب کنند.
آن محل مدرسه را به عنوان

▪

ی
صورت که سایت  INAبه عنوان گزینه اول در برنامه  ZOCنشان داده شده باشد و دانش آموز به  INAاختصاص داده نشده باشد ،درخواست تجدید نظر برای اختصاص دانش آموز را از طریق ی
دفی  ZOCتکمیل
در
کنند.

ز
تعیی شده اختصاص داده یم شوند و معیارهای واجد رشایط بودن را دارند ،برای رشکت در  INAآن مدرسه انتخاب خواهند شد .دانشجویان غی ساکن در محدوده Belmont
دانش آموز زات که از طریق فرآیند  ZOCبه یک INA
 HSو  Bernstein HSکه مایل به رشکت در  INAهستند باید درخواست انتخاب را ارسال کنند.
ً
لطفا با ی
دفی  ZOCبه شماره  )213( 241-0466یا ایمیل یا  zoc@lausd.netتماس بگیید.
برای کسب اطالعات در مورد ،ZOC
دبیستان  Van Nuysمدرسه  ZOCنیست .دانش آموزان ساکن محدوده باید در مدرسه ثبت نام کنند .دانشجویان غی مقیم که مایل به رشکت در  INAهستند باید درخواست انتخاب را ارسال کنند.

آیا خدمات حمل و نقل در ر
دسبس یمباشد؟

ً
قبل از انتخاب خود ،لطفا توجه داشته باشید که حمل و نقل برای  INAارائه نیم شود.
استثنائات:

▪

دانشآموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه  INAثبتنام یمکنند ،اگر  IEPدانشآموز به حملونقل نیاز داشته باشد ،به وسایل حملونقل ی
دسییس خواهند داشت.

▪

ز
ز
خانمات شدهاند حق دریافت خدمات حمل و نقل
جوانات که دچار رت
تحت قانون موفقیت هر دانش آموز ( ،)ESSAجوانان رت شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند ،مطابق تعریف ،و
ً
ز
ی
پشتیبات از دانش آموزان با شماره تلفن  (213) 241-3840تماس بگیید.
بیشی و/یا کمک با برنامههای
دوطرفه به مدرسه را دارند .لطفا برای کسب اطالعات

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای اطالعات
ً
ز
پشتیبات  Choicesبا شماره  (213) 241-4177تماس بگیید.
خاریح دارید ،لطفا با خط
ر
اگر سوایل درباره آکادیم دانش آموزان تاره وارد

مدارس برای
مطالعات ر
پیشفته

اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
مدارس برای مطالعات ر
پیشفته چیست؟
ز
دانش آموزان باهوش/با استعداد توانات ر
پشتیبات و خدمات تخصیص نیاز دارند تا پتانسیل خود را به طور کامل توسعه دهند و به موفقیت علیم آنها کمک شود.
پیشفت در یک زمینه شناخته شده را نشان یمدهند و
ی
ز
برنامههای دانش آموزان باهوش/با استعداد ،گزینههای مطالعات ر
عاطف فراگیان باهوش/با استعداد در هر مدرسه  K-12ناحیه ،از
پیشفته ،متعهد است که اطمینان حاصل کند نیازهای منحرص بهفرد علیم و اجتمایع-
جمله مدارس محیل محل سکونت ،برطرف یمشود .هر مدرسه  Los Angeles Unifiedبا فراگیان با استعداد شناخته شده ،ضفنظر از نوع برنامه ،باید فراگیان با استعداد را برای فرصتهای یادگیی متمایز که دانش
آموزان را برای ر
پیشفت فراتر از انتظارات سطح کالیس که در آن قرار دارند به چالش بکشد ،گروه بندی کند.
پیشفته ارائه یمکنند ،برای اجرای نمونه آموزش دانش آموزان باهوش و بااستعداد ( )GATEعنوان  SASرا دریافت یمنمایند .مدارس یرای مطالعات ر
مداریس که مطالعات ر
پیشفته ،که در ابتدا در سال تحصییل -1998
 1999اجرا شد ،با هدف تشویق الگوهای نمونه مدرسهای در ارائه آموزش نوآورانه ،عادالنه و موثر  GATEدر شاش ناحیه تشکیل گردید .با ارائه آموزش با کیفیت متمایز با تاکید بر عمق ،پیچیدیک ،شعت و نوآوری،
اهیی شناخته شدهاند یا بر اساس
دستیات باال ،علیم خاص ،خالق ،و
مدارس  SASفرصتهای آموزیس سطح باال ارائه یمکنند که متناسب با نیازهای منحرص بهفرد فراگیان  K-12که در دستههای متفکر،
توانات ر ر
ی
ر
ر
پیشفت/تفکر انتقادی تایید شدهاند یمباشد .مدارس درون منطقه هر پنج سال یک بار باید از فرایند مشکل تقاضا عبور کنند تا عنوان  SASرا به دست آورند یا آن را نگهدارند.

ر
آموزیس چیست؟
اهداف برنامه
هدف از برنامههای آموزش دانش آموزان باهوش/با استعداد شناسات دانش آموزان باهوش و با استعداد است ،از جمله آنهات که پیشینه متفاوت نژادی ،اجتمایع-اقتصادی ،ز
زبات و فرهنگ دارند ،و ارائه فرصتهای
ی
ی
تواناتها و استعدادهای منحرص به فرد دانش آموزان را تقویت یمکند.
متمایز با کیفیت باال برای آموزیس که
ی
پیشفته تعهد ناحیه برای ی
عنوان مدارس برای مطالعات ر
دسییس عادالنه و حس مسئولیت نسبت به برنامههای آموزش باکیفیت به دانش آموزان باهوش/بااستعداد در شاش ناحیه را نشان یمدهد .مدارس  SASبه
مبتت بر پژوهش و آموزش فراگیان باهوش  /با استعداد در چندین دسته مختلف عمل یمکنند .مدارس برای مطالعات ر
عنوان مراکز نمایش ناحیه برای برنامه دریس متمایز ،نوآورانه و ز
توانات
پیشفته تعهد اثبات شده و
ی
ر
شناسات دانش آموزان باهوش)2 ،
آموزیس پایدار ،بسیار موثر ،و نمونه برای برنامه آموزش دانش آموزان باهوش و با استعداد ( )GATEکه اجزاء مهم برنامه  GATEرا در خود جای داده است دارند)1 :
ارائه برنامه
ی
آموزش و ارتقاء علیم فراگیان  )3 ،GATEپرسنل با معلومات و بامهارت در آموزش  GATEو  )4مشارکت والدین ،خانواده و جامعه.
ی
ر
بیشی
آموزیس دانش آموزان باهوش  /با استعداد در کالسهای  GATE/SASبه طور مناسب رسیدیک یمشود .برنامهریزی متمایز فقط «ارائه
تمایز بخش مهیم از حصول اطمینان از این است که نیازهای منحرص بهفرد
ی
همان موارد آ ر
بیشی در محتوی نیست ،بلکه شامل عمق ،پیچیدیک و نوآوری یمشود .گروه بندی  GATE/SASبه مدارس اجازه یمدهد که مطالب دریس چالش بر ز
انگیتر ارائه نمایند تا به فراگیان باهوش
موزیس» یا شعت
 /با استعداد ی
ر
آموزیس ر
پیشفته تر و آموزش جدید داده و همینطور به دانش آموزان گروههای علیم دانش آموزی در زمینه درسهای اصیل ارائه دهد.
دسییس روزانه به محتوای

ز
معلمی چگونه آموزش یمبینند؟
ز
ز
همی دلیل ،توسعه حرفهای - GATE
پیشید یادگیی دانش آموزان مهارت دارند تدریس شوند .به
معلمی کاردان که در متمایز نمودن مطالب دریس و آموزش آنها برای کمک به
فراگیان باهوش  /با استعداد باید توسط
ر
آموزش تخصیص در زمینه فراگیان باهوش  /با استعداد و اینکه ی
ر
ز
معلمی و مدیران  SASیمباشد .هر برنامه  GATEباید
آموزیس برای آنان چیست  -یگ از بخشهای مهم و مستمر از انتظارات برنامه از
بهیین روش
ز
ر
ز
پشتیبات شود.
معلمی و کادر اداری  SASباید به صورت ساالنه در توسعه حرفهای که به طور خاص برای رسیدیک به
آموزیس کمگ که تخصص در زمینه  GATEدارند
توسط کادر اداری ،هماهنگ کننده  ،GATEو پرسنل
ز
عاطف منحرص بهفرد فراگیان باهوش/با استعداد طرایح شده رشکت نمایند تا اطمینان حاصل شود که برنامه دریس و آموزش (محتوی ،فرایند و محصول) با دقت متمایز شده است تا فرهنگ
نیازهای علیم و اجتمایع-
ر
سختکویس ،موفقیت و نوآوری را تروی ج نماید.

چه کیس واجد رشایط است؟
◼

دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه  SASکه واجد رشایط باشند باید در برنامه  SASدانش آموزان باهوش  /با استعداد قرار داده شوند (مگر آنکه والدین انرصاف داده باشند) .پیش از آنکه
دانش آموزی از خارج از محدوده مدرسه پذیرفته شود ،باید کلیه دانش آموزان واجد صالحیت ساکن در محدوده مدرسه جا داده شوند .تقاضای رسیم برای دانش آموزان واجد رشایط ساکن در
ر
آموزیس  GATEمدرسه برای دانش آموزان همان مدرسه است.
محدوده مدرسه الزم نیست زیرا  SASبرنامه

◼

کلیه دانش آموزان  Los Angeles Unifiedدر سطوح  PreK-11که خارج از محدوده مدرسه زندیک یمکنند و یگ از سه رشط الزم را دارند یمتوانند برای مشارکت در  SASبرای سال بعدی تقاضا
دهند .برای متقاضیان  ،SASمعلم و مدیر مدرسه فعیل دانش آموز مسئول تشخیص این هستند که آیا دانش آموز دست کم یگ از سه رشط الزم را دارد.

◼

ز
مطمی
این مسئولیت والدین  /قیم متقاضیان از مدرسه خصویص ،مدارس مستقل پیوسته و متقاضیان غی ( Los Angeles Unifiedاز جمله متقاضیان  SASورودی از مهد کودک) است که
ز
متقاضیات که در ز ز
شوند فرم تایید صالحیت مناسب و تقاضانامه  Choicesتا پایان مهلت ارائه شده است.
میل آموزش دیدهاند یا در  PreK/TKثبت نام نکردهاند یمتوانند برای تایید اطالعات تا
مهلت مشخص شده با  GATE@lausd.netتماس بگیند.
ً
برای کسب اطالعات در زمینه تایید صالحیت ،لطفا به صفحات  8-7این بروشور مراجعه کنید.

◼

اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
متقاضیان  SASباید دست کم یگ از سه رشط الزم را داشته باشند:
ی
متقاض برای مدارس مطالعات ر
نوامت  2022تایید شود که ییک از رشایط زیر را دارد.
پیشفته واجد رشایط باشد ،باید تا پیش از ساعت  5جمعه 18
برای آنکه
ی
ز
شناسای
اهیی
توانای علیم خاص یا
توانای فکری ،دستاورد باال،
تعیی شده توسط  Los Angeles Unifiedدر یگ از دستههای
(الف) دانش آموز به عنوان دانش آموز با استعداد توسط روانشناس GATE
توانای ر ی
ی
ی
ی
ی
یمشود .یا
(ب) در صورت لزوم ،دانش آموز نمره  85یا باالتر در یک تست استاندارد مورد تایید ناحیه در سال  2022کسب کرده .یا
(ج) دانش آموز نشان یمدهد که رشایط هر چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل (در زبان اول) را دارا یمباشد:

الف) توضیح دادن ز
معات یا ارتباطات ز
بی حقایق ،اطالعات ،یا مفاهییم که عمق و پیچیدیک را نشان یمدهد.
ب) تنظیم ایدهها یا راه حلهای جدید و توضیح دادن در مورد اطالعات.
ج) استفاده از روشهای متنوع در برخورد با مسائل ناآشنای ز
ریایص.
ز
د) استفاده از دایره ی
آسات برای بیان ایدههای خالقانه.
گسیده کلمات به
مدرسه محل تحصیل تایید یمکند که آیا کودک هر چهار مهارت ز
(یعت چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل) برای این معیار را از خود نشان یمدهد یا خی .دانش آموز زات که با مهارت های تفکر انتقادی و حل
ز
ز
ز
توانات و پتانسیل کار کردن در دو سطح باالتر از سطح مدرسهای خود را در درسهای مدرسه نشان دهند .توجه :متقاضیان  SASورودی از مهد کودک نی باید همچنی واجد
همچنی
مشکل تایید شدهاند باید
ی
ر
نهات خواهد بود.
شایط خاص مهد کودک  SASدر فرم تایید صالحیت (مهد کودک  )SASباشند .توصیهنامه ارائه شده توسط مدرسه فعیل ی
برای حصول اطمینان برابری و ر
ز
ی
آنهات که
اولویت به دانش آموزان
دستیس ،هر کدام از سه معیار رشایط  SASدر فرایند گزینش ارزش مساوی خواهد داشت .بنابراین ،ارائه موقعیت
شناسات شده به عنوان بااستعداد/تیهوش یا ی
ی
ز
ر
شناسات دانش آموز بااستعداد و شایط  SASبا برنامههای دانش آموزان بااستعداد/تیهوش با شماره  (213) 241-4177یا ایمیل  GATE@lausd.netتماس
رشایط نمره آزمون را دارند امکانپذیر نیمباشد .برای سواالت مرتبط با
ی
بگیید.

رشایط مهد کودک SAS
ز
مدارس مطالعات ر
دبستات یا برنامه مهد کودک انتقایل ( )TKتایید
پیشفته نام مدارس  12-Kیمباشد .کالسهای مهدکودک انتقایل  SASموجود نیمباشد .کلیه متقاضیان مهدکودک  SASباید توسط مدیر پیش
شوند که رشایط معیار ز
(یعت همه چهار مهارت تفکر انتقادی و حل مسائل) را همراه با حداقل  10مورد از  20مورد رشایط مخصوص مهد کودک  SASدارا یمباشند.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

توانات کار مستقل با شواهد رفتار ز
مبتت بر هدف
ی
ز
توصیف در جمالت و استفاده از زبان برای بیان احساسات ،عقاید ،و
استفاده از کلمات
نظرات (در زبان اول)
یز
گوت داستان با رشح جزئیات و بیان احساسات (در زبان اول)
توانات گفی یا باز ی
ی
توانات تشخیص و تکرار توایل الگوی پیچیده و ایجاد الگوهای خود
ی
اهنمات و هدایت کم
توانات پیوی از دستورالعملهای چندمرحلهای با ر
ی
ی
یز
یز
نوشی بسیاری از حروف
توانات
و
الفبا
حروف
دانسی صدای کلیه
تشخیص حروف  Aتا ،Z
ی
نوشی اعداد ز
یز
بی  1تا 25
توانات شمردن شفایه تا  ،100تشخیص اعداد از  1تا  ،100و
ی
ز
دروت و شی ع جمع ،تفریق ،زضب و تقسیم
نمایش درک

▪
▪
▪
▪
▪
▪

گوت ترانه آواز ،یادآوری حقایق ،و غیه)
توانات به خاطر ر
سیدن اطالعات و تجارب (مانند باز ی
ی
و برقراری ارتباط

▪
▪

توانات تشخیص ظاهری کلمات و خواندن روان همراه با فهمیدن
ی
نشان دادن حس دغدغه قوی نسبت به دیگران و احساسات آنها؛ حس قوی عدالت

▪

رشوع کردن بازی ،هماهنگ و انسجام چندین نقش تکمییل و در نظر ی ز
گرفی اقدامات دیگران
استفاده از اشیاء غیمعمول در فعالیتهای بازی
تعامل آسان با همسنهای خود؛ مورد جستجو قرار ی ز
گرفی متناوب توسط همسن های خود برای
با آنها بودن ،نظر دادن و تصمیم گیی
طی رشد یافته؛ پاسخ دادن به معما و طرح معما و ارتباطات ز
نشان دادن قوه ز ز
زبات
ی
منطف ،خالقیت ،و به کار بردن لحظهای فعالیتهای
نشان دادن شواهدی از استدالل ،تفکر
علیم در بازیهای آزاد
بیان عقاید ،جستجوی اطالعات از طریق سوال پرسیدن ،و لذت بردن از تعامل کالیم با بزرگساالن
و بچههای بزر ی
گی
نشان دادن تعهد ر
پیشفته نسبت به کار و انرژی هنگام یادگیی
گشات سیستمهای نمادین (مانند نقشه ،کد ،و
توانات به خاطر ر
سیدن اطالعات پیچیده و رمز ی
ی
غیه)
نشان دادن کنجکاوی؛ نمایش عمق دانش غیمنتظره در یک یا چند زمینه

ً
ز
نوامی  2022با برنامههای دانش آموزان بااستعداد/باهوش با شماره تلفن  (213) 241-4177یا GATE@lausd.net
دبستات یا  TKنام نوییس نشدهاند ،لطفا پیش از جمعه 18
برای متقاضیان مهد کودک که در پیش
ر
ز
ی
ز
بیشی در زمینه فرایندهای تایید تماس بگیید.
همچنی یمتوانید به وبسایت برنامههای دانش آموزان بااستعداد/باهوش به نشات  achieve.lausd.net/gateمراجعه کنید (گزینه  Program Optionsو
برای اطالعات
سپس  SASرا انتخاب کنید).

اطالعات در زمینه مدارس برای مطالعات ر
پیشفته
نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟
متقاضیان  SASکه واجد رشایط هستند و خارج از محدوده مدرسه ویل درون محدوده  Los Angeles Unifiedزندیک یمکنند یمتوانند پس از آنکه دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه  SASجا داده
شدند ،تقاضا دهند.
() 1

خواهر  /برادر ساکن در محدوده ( Los Angeles Unifiedباید واجد رشایط  SASباشند)

() 2

دانش آموزان ساکن در محدوده ( Los Angeles Unifiedباید واجد رشایط  SASباشند)

ی
بیشی باشد ،فرایند انتخاب به صورت قرعه ر
کیس بدون جانبداری انجام خواهد شد .خواهر/برادر دانش آموزان فعیل در برنامه اولویت
اگر تعداد متقاضیان واجد صالحیت از تعداد فضای موجود در برنامه
ی
ر
خواهند داشت تا آنجا که جای هیچ دانش آموز ساکن محدوده را نگیند .هیچ فرایند تعهد امتیاز برای مدارس برای مطالعات پیشفته وجود ندارد .امتیازهای اولویت فقط توسط برنامههای مگنت استفاده
یمشود.

چگونه یمتوانم به یک مدرسه مستقل پیوسته با عنوان  SASتقاضا بدهم؟
ز
قانوت ناحیه و ایالت برای مدارس مستقل باشد .اگر دانش آموزی
گزینش ،نام نوییس و جادیه به دانش آموزان در مدرسه برنامه  SASدانش آموزان باهوش /با استعداد در مدارس مستقل پیوسته باید مطابق با ملزومات
.
/
برای یک مدرسه با عنوان  SASاز طریق فرایند مدارس مستقل پیوسته انتخاب شود و رشایط الزم  SASرا داشته باشد ،این دانش آموز باید در برنامه دانش آموزان باهوش با استعداد  SASمدرسه گنجانده شود برای
ً
کسب اطالع درباره فرایندهای نام نوییس  SASمدارس مستقل پیوسته ،لطفا به بخش مدارس مستقل پیوسته بروشور  Choicesدر صفحات  70-67مراجعه نمایید.

چگونه یمتوانم به مدرسهای با عنوان  SASدر منطقه مورد انتخاب خودم تقاضا دهم؟
والدیت مایل باشند که فرزندشان به مدرسهای برای مطالعات ر
ز
پیشفته ( )SASدر منطقه مورد انتخاب خودشان ( )ZOCبرود ،دانش آموز سطح  ،6 ،5یا  8باید آن مدرسه را در جریان انتخاب  ZOCبه عنوان انتخاب
اگر
اول انتخاب نماید .اگر دانش آموزی برای این مدرسه با عنوان  SASاز طریق این فرایند  ZOCبرگزیده شود و رشایط  SASرا دارا باشد ،باید به این دانش آموز در برنامه  SASبرای دانش آموزان باهوش  /با استعداد جا
اعیاض در مورد جادیه از طریق ی
داده شود .اگر دانش آموز مدرسه  SASرا به عنوان انتخاب اول خود در تقاضانامه  ZOCانتخاب نکرده باشد ،ی
دفی  ZOCپذیرفته نخواهد بود .برای کسب اطالعات درباره منطقه مورد
انتخاب ،با ی
دفی  ZOCبا شماره  (213) 241-0466تماس بگیید یا اینجا را ببینیدachieve.lausd.net/zoc :

ی
دسیس یمباشد؟
آیا خدمات حمل و نقل در
ً
پیش از انجام انتخاب خود ،لطفا توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای  SASارائه نیمشود.
استثنائات:
◼

پیشفته  SASنام نوییس یمکنند به خدمات حمل و نقل ی
دانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه برای مطالعات ر
دسییس خواهند داشت اگر  IEPدانش آموز نیاز به حمل و نقل
داشته باشد.

◼

ز
ز
خانمات شدهاند حق دریافت خدمات
جوانات که دچار رت
تحت قانون موفقیت هر دانش آموز ( ،)ESSAجوانان رت شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند ،مطابق تعریف ،و
ً
ز
ی
پشتیبات از دانش آموزان با شماره تلفن  (213) 241-3840تماس بگیید.
بیشی و/یا کمک با برنامههای
حمل و نقل دوطرفه به مدرسه را دارند .لطفا برای کسب اطالعات

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای اطالعات
ً
ز
اگر سوایل درباره مدارس برای مطالعات ر
پشتیبات  Choicesبا شماره  (213) 241-4177یا ایمیل  applyforschools@lausd.netتماس بگیید.
پیشفته دارید ،لطفا با خط

مدارس دارای
رشط پذیرش

اطالعات درباره مدارس دارای رشط پذیرش
مدارس دارای رشط پذیرش چیست؟
ی
ی
ر
جنسیت با تمرکز روی علوم ،فن آوری ،مهندیس و ریاضیات و چهار برنامه  Early-Collegeبا فرصت
رهیی تک
مدارس دارای رشط پذیرش ( )ACSملزومات
گزینیس بیشیی دارند Los Angeles Unified .دو آکادیم ر
ً
ز
رسات و اطالع ی ز
یافی درباره رشایط خاص هر مدرسه پیش از ارائه تقاضای  ،Choicesلطفا به وب
نام نوییس همزمان برای دانش آموزان دبیستان و برنامه ممتاز فردی ( )IHPارائه یمکند .برای رشکت در جلسات اطالع
سایت مدرسه مراجعه نمایید و به مدرسه تلفن بزنید.

ر
آموزیس چیست؟
اهداف برنامه
◼

آمادیک برای کالج و مسی حرفهای 3 .مدرسه  ACSنام نوییس همزمان کالج را ارائه یمکنند

•

مدرک AA

•

مسی کالج

•

کسب اعتبار برای کالج

ی
اهیی و آمادیک حرفهای  STEAMتمرکز دارند
مدارس تک
جنسیت روی ر ر
ر
ز
ر
ر
برنامه ممتاز فردی ( )IHPیک تجربه آموزیس پیشفته و دقیق برای دانش آموزان با استعداد و غی تیهوش اما پیشفته فراهم یم کند.

◼
◼

چه کیس واجد رشایط است؟
▪

کلیه دانش آموزان درون محدوده  Los Angeles Unifiedو خارج از محدوده  Los Angeles Unifiedیمتوانند تقاضا بدهند.

▪

دسامی ،مدرسه با متقاضیان تماس یمگید تا فرایند تایید صالحیت را بگذرانند.
در ماه
ر

▪

دانش آموزان باید ملزومات واجد رشایط بودن را بگذرانند تا به فرایند گزینش بروند.

▪

رفی به مدرسه  ACSباید رشایط ورود را داشته باشند و مجوز ز
دانش آموزان خارج از ناحیه برای ی ز
بی ناحیهای دریافت کنند.

دانش آموزان چگونه گزینش یمشوند؟
فرایند گزینش برای متقاضیان به ترتیب زیر اجرا یمشود:
خواهر  /برادر دانش آموزان فعیل
1
دانش آموزان ساکن در شعاع  5ماییل مدرسه منتخب
2
دانش آموزان ساکن در محدوده Los Angeles Unified
3
دانش آموزان ساکن در خارج از محدوده Los Angeles Unified
4
دوقلوها .اگر یگ از دوقلوها انتخاب شود ،نفر دیگر هم به صورت خودکار انتخاب یمشود
*

ی
دسیس یمباشد؟
آیا خدمات حمل و نقل در
ً
پیش از انجام انتخاب خود ،لطفا توجه کنید که خدمات حمل و نقل برای  ACSارائه نیمشود.
استثنائات:
◼

دانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه  ACSنام نوییس یمکنند به خدمات حمل و نقل ی
دسییس خواهند داشت اگر  IEPدانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته باشد.

◼

ز
ز
خانمات شدهاند حق دریافت خدمات حمل
جوانات که دچار رت
تحت قانون موفقیت هر دانش آموز ( ،)ESSAجوانان رت شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند ،مطابق تعریف ،و
ً
ز
ی
پشتیبات از دانش آموزان با شماره تلفن  (213) 241-3840تماس بگیید.
بیشی و/یا کمک با برنامههای
و نقل دوطرفه به مدرسه را دارند .لطفا برای کسب اطالعات

مدارس
مستقل پیوسته

اطالعات درباره مدارس مستقل پیوسته
مدارس مستقل پیوسته چیست؟
مدارس مستقل پیوسته مدارس ی
دولت ناحیهای نیمه خودمختار است که از طریق فرایند درخواست فرمان مورد تایید و به حالت مستقل پیوسته تبدیل شده است .این مدارس مجوز خود را از هیئت آموزش Los
قوانی ی
ز
ز
ایالت و فدرال ،موافقتنامههای جمیع و
قوانی هیئت آموزش،
 Angeles Unifiedدریافت یمکند .مدارس مستقل پیوسته زیر نظر هیئت آموزش  Los Angeles Unifiedو بر اساس سیاست ناحیه،
ز
ی
انسات  /پرسنل کار یمکنند .مدارس مستقل پیوسته نظارت مستقیم از طرف یک ی
بیشیی
دفی ناحیه و بخش مدارس چارتر  Los Angeles Unifiedدریافت یمکنند .مدارس دارای انعطاف
رهنمودهای کمیسیون منابع
بریح جنبههای مدیریت مدارس محیل؛ و ز
در زمینه استفاده از کمک هزینه مایل به مدرسه ،زمینههای مطالب دریس و توسعه حرفهای؛ ز
بریح جنبههای گزینش کارمندان یمباشند.

ر
آموزیس چیست؟
اهداف این برنامه
آموزیس مختص به خود مدرسه را دارد که در درخواست اجازهنامه مدرسه و در سند طرح ی
ر
ز
بازبیت یمشود آمده است.
پاسخگوت محیل ( )LCAPمدرسه که سالیانه
کنیل و
هر مدرسه مستقل پیوسته اهداف برنامه
ی

چه کیس واجد رشایط است؟
ز
کلیه دانش آموزان ساکن ایالت کالیفرنیا واجد رشایط رشکت در مدرسه مستقل پیوسته یمباشند .اما مدرسه باید ابتدا به دانش آموزان ساکن در محدوده مدرسه خدمات دهد.
والدیت که در محدوده مدرسه مستقل
پیوسته زندیک یمکنند نیازی به ارائه تقاضا ندارند و برای نام نوییس به صورت مستقیم با مدرسه تماس یمگیند.
بیشیی ی
ی
باق مانده یا خی .اگر ز
ز
ز
میان تقاضا
تعیی یمکند آیا فضای
والدیت که بیون از محدوده مدرسه مستقل پیوسته زندیک یمکنند از طریق تقاضانامه نام نوییس  Unifiedتقاضا ارائه یمکنند .مدرسه با هماهنگ ناحیه
ی
کیس عمویم برای فضای باقیمانده انجام دهد .در قرعه ر
بیشی از فضای موجود باشد ،مدرسه باید یک قرعه ر
کیس مربوطه ،فضاهای باقیمانده باید ابتدا
برای ثبت نام از طرف خانواده های غی ساکن در محدوده مدرسه
به دانش آموزان ساکن در محدوده  Los Angeles Unifiedو سپس بقیه دانش آموزان اختصاص داده شود .برای ارائه تقاضا یا انتخاب برای پذیرش در مدرسه مستقل پیوسته نیازی به استفاده از فرایند مجوز ناحیه
نیمباشد.

نحوه گزینش دانش آموزان چگونه است؟
◼

کتت را ارسال کنند.
والدین باید در پنجره تقاضای به موقع به صورت آنالین به این آدرس بروند  http://goto.lausd.netیا تقاضانامه ر

◼

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

◼

هنگام تقاضا به چندین مدرسه مستقل پیوسته ،ترتیب ارجحیت وجود ندارد؛ متقاضیان آنالین برای هر مدرسهای که به آن تقاضا دادهاند در قرعه ر
کیس رشکت داده یمشوند.

◼

کیس را روی وب سایت خود و در ی
دفی اصیل ر
مدرسه تاری خ و زمان قرعه ر
منتش یمکند.

◼

حضور در قرعه ر
کیس توصیه یمشود ویل اجباری نیست.

◼

کلیه قرعه ر
کیسها در ماه فوریه هر سال برگزار یمشود.

◼

ز
در زمان قرعه ر
تصادق بیون آورده یمشود تا فضاهای باقیمانده پر شود و لیست انتظار ایجاد گردد .دانش آموزان
کیس ،کلیه تقاضاهای ارائه شده به ترتیب اولویت دستهبندی شده و به صورت
فقط برای یک سال تحصییل در لیست انتظار یممانند.

◼

عالوه بر اولویتهای شتاش ناحیه ،هر مدرسه مستقل پیوسته ممکن است اولویتهای قرعه ر
کیس دیگر را در سند چارتر خود بگنجاند.

◼

ی
ز
متقایص) ،قرعه ر
کیس الزم نخواهد بود .در آنصورت با آن خانوادهها تماس گرفته یمشود
بیشی باشد (برای مثال  30فضای موجود و  10خانواده
اگر فضای موجود از تعداد خانوادههای عالقمند
تا در مدت زمان مناسب فرایند نام نوییس را تکمیل نمایند.

ی
دسیس یمباشد؟
آیا خدمات حمل و نقل در
خدمات حمل و نقل برای مدارس مستقل پیوسته ارائه نیمشود .استثنائات:
استثنائات:
◼ دانش آموزان دارای معلولیت که در یک مدرسه مستقل پیوسته نام نوییس یمکنند به خدمات حمل و نقل ی
دسییس خواهند داشت اگر برنامه فردی دانشآموز ( )IEPدانش آموز نیاز به حمل و نقل داشته
باشد.
◼

ز
ز
خانمات شدهاند حق دریافت خدمات حمل و نقل دوطرفه به
جوانات که دچار رت
تحت قانون موفقیت هر دانش آموز ( ،)ESSAجوانان رت شپرست که در مراقبت خارج از خانه قرار دارند ،مطابق تعریف ،و
ً
ز
ی
پشتیبات از دانش آموزان با شماره تلفن  (213) 241-3840تماس بگیید.
بیشی و/یا کمک با برنامههای
مدرسه را دارند .لطفا برای کسب اطالعات

ی
بیشی با چه کیس یمتوانم تماس بگیم؟
برای اطالعات
ً
ً
ر
آموزیس ،اهداف ،و فرایند قرعه ر
کیس عمویم ،لطفا با مدرسه مستقل پیوسته مورد نظر تماس بگیید .اگر سوایل دارید ،لطفا با بخش مدارس مستقل با شماره (213) 241-
برای اطالعات درباره برنامه
 0399تماس بگیید.
ً
برای مدارس مستقل پیوسته ،لطفا از تقاضانامه نام نوییس  Unifiedاستفاده نکنید .سواالت درباره مدارس چارتر مستقل (مدرسه عمویم مستقل از  Los Angeles Unifiedکه تحت مجوز آن
ی
یمباشد) که ر
بخیس از تقاضای نام نوییس  Unifiedنیمباشد را یمتوانید از دفی بخش مدارس چارتر ربیسید.

برنامههای دیگر L.A. UNIFIED
نام نوییس آزاد

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/K12OPENENROLLMENT

فرایند نام نوییس آزاد  K-12حکم ی
ایالت است که به دانش آموزان در هر نقطه از  LAUSDاجازه یمدهد به هر مدرسه عادی عمویم لس آنجلس با سطح مناسب که فضای اختصاص داده شده عمویم داشته باشد
تقاضا دهند .والدین یا قییم که یمخواهند فرزندشان را در مدرسهای به غی از مدرسه فعیل خود نام نوییس کنند باید تقاضانامه نام نوییس آزاد را تکمیل کنند.
ز
اولی هفته ماه یم رشوع یمشود .برای مداریس که تعداد تقاضاها از تعداد فضای اعالم شده نام نوییس آزاد
◼ دوره تقاضای به موقع برای مدارس مشخص شده با نام نوییس آزاد که دارای فضای خایل هستند در
کیس ی
ی
بیشی باشد ،قرعه ر
الکیونیگ در اوائل ماه ژوئن برگزار یمگردد.
◼

با هماهنگ خدمات مدیریت مدرسه /ی
دفی برنامهریزی و جمعیت شنایس عمویم به عنوان گزینه جایگزین برای مدارس محیل محل سکونت.

◼

اهنمات درباره نحوه تقاضای آنالین و تعداد فضای خایل نام نوییس آزاد در هر مدرسه ،وبسایت  http://achieve.lausd.net/k12OpenEnrollmentرا مشاهده
برای مشاهده لیست مدارس مشارکت کننده ،ر
ی
بیشی ،با خدمات مدیریت مدرسه /ی
ی
دفی برنامهریزی و جمعیت شنایس عمویم با شماره  (213) 241-8044تماس
کنید یا در هفته اول ماه یم به یگ از مدارس  Los Angeles Unifiedمراجعه کنید .برای کمک
بگیید.

◼

(از تقاضانامه این بروشور استفاده نکنید).

◼

خدمات حمل و نقل ناحیه در ی
دسیس نیمباشد.

آکادیم مجازی

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/VIRTUALACADEMY

اکی دانش آموزان به طور کیل ی
در حایل که منطقه یکپارچه مدرسه لس آنجلس ( )LAUSDمعتقد است که یادگیی حضوری برای ر
بهیین گزینه است ،ز
بریح از خانواده ها ممکن است گزینه های دیگری بخواهند یا
ز
ز
ز
نیاز داشته باشند .ما شش آکادیم مجازی با موضوعات مطالعات ب ز
رهیی و خدمات عمویم  ،STEAM ،STEAMو هی و شگریم راهاندازی
یالملیل و زبانهای جهات ،علوم رایانه ،کسبوکار و کارآفریت  ،STEAMر
ی
ی
کردهایم .شش مدرسه آکادیم مجازی مطالعه مستقل را به ر
.
رویس گسیده تر با استفاده از فناوری و ارتقای خالقیت برریس یمکنند و گسیش یم دهند هر آکادیم مجازی یک مدرسه ابتدا یت ،راهنما یت و دبیستان را
برای دانش آموزان فراهم یم کند.
◼ والدین مدرسههای مورد ترجیح خود را برای هر دانش آموز رتبه بندی یم کنند.
◼

جادیه بر اساس در ی
دسیس بودن و با در نظر ی ز
گرفی اولویت ها انجام یم شود .برای ثبت نام در مدرسه آکادیم مجازی به  enroll.lausd.netمراجعه کنید.

◼

برای مشاهده دستورالعمل های مربوط به نحوه درخواست آنالین ،به وب سایت  https://achieve.lausd.net/VirtualAcademyمراجعه کنید.

◼

ایمیلZOC@lausd.net :

◼

(از تقاضانامه این بروشور استفاده نکنید).

◼

برای کمک ب ی
یشی ،با آکادیم مجازی  LAUSDبا شماره  )213( 241-3180تماس بگیید.

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/ZOC

منطقه منتخب

ی
ر
انگتی را در زمینه ی
منطقه منتخب برنامه های هیجان ر ی
بیشت در محله شما ارائه مکند .دانش آموزان فرصت انتخاب و رده بندی مدارس در منطقه سکونت خود را دارند.
انسان ،عدالت اجتمایع و موارد
هت ،تجارت ،علوم ،علوم
ر
ر
بیشت مگردد .دانش آموزان ساکن در منطقه منتخب واجد رشایط برای حضور در هر مدرسه در آن منطقه مباشند.
آموزیس کوچک ،آکادم ،و موارد
گزینههای مدارس شامل مدارس بزرگ ،جوامع

◼

واجد رشایط بودن برای رشکت در مدرسه منطقه منتخب بر اساس آدرس سکونت و ظرفیت نام نوییس یمباشد.

◼

منطقه منتخب به دانش آموزان این فرصت را یمدهد که عالئق علیم خود را پیگیی کنند.

◼

ی
بیشی در زمینه منطقه منتخب ،به وب سایت  http://achieve.lausd.net/zocمراجعه کنید یا با شماره  (213) 241-0466تماس بگیید.
برای کسب اطالعات

◼

ایمیلZOC@lausd.net :

◼

(از تقاضانامه این بروشور استفاده نکنید).

◼

خدمات حمل و نقل ناحیه در ی
دسیس نیمباشد.

نام نوییس Unified

HTTPS://GOTO.LAUSD.NET

◼

اطمینان از اینکه خانواده ها از کلیه مدارس و برنامههای  Los Angeles Unifiedاطالع دارند با ایجاد فرایندی ساده و یک نقطه ی
دسییس برای خانوادهها؛

◼

ی
هات که یمخواهند انتخاب مدرسه داشته باشند؛
ایجاد فرایند تقاضای آسان ،عادالنه و قابل دسیس برای خانواده ی

◼

ز
ر
همخوات دارد؛ و جذب خانوادههای جدید به ناحیه.
آموزیس آنها
اطمینان از اینکه دانش آموزان در مداریس ثبت نام یمشوند که با عالیق

