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خيارات المدارس المتاحة المخصصة لمنطقة Metro Center -
2012-2013

This form is only necessary if you have not returned one of the Zoned Option letters or you recently moved into one of these areas.
هذه اإلستمارة ضرورية فقط إذا لم تُعيد رسالة من رسائل خيارات المدارس المتاحة المخصصة للمنطقة الجغرافية المحددة أو أنتقلت حديثاً إلى إحدى هذه المناطق
من فضلك قم بملئ اإلستمارة باللغة اإلنجليزية
أكتب بخط واضح بحبر لونه أزرق أو أسود

اسم الطالب Student Name
األول First

األوسط MI
الصف الدراسي في Grade in 2012-13

األخير Last
رقم هوية الطالب (مطلوب) )Student ID#(required

المدرسة الحالية Current School

تاريخ الميالد Date of Birth
ولي األمر/الوصي القانوني Parent/Legal Guardian
العنوان القانوني Legal Address
الكود البريدي  /Zipالوالية  /Stateالمدينة City

العنوان البريدي (إذا كان مختلفاً) )Mailing Address (if different
المدينة  /الوالية  /الكود البريدي City/State/Zip
التليفون خالل النهار Daytime Phone

تليفون البيت Home Phone
البريد اإللكتروني (إذا وُجد) )Email Address (if available

Please use the map on the opposite side of this application to identify your zoned school and zoned
___________________________options school. Write the school you would like your child to attend here:
من فضلك استخدم الخريطة على الجانب الخلفي من هذه اإلستمارة لتتعرف على المدرسة المخصصة لمنطقتك جغرافياً وأيضاً خيارات المدارس
المخصصة المتاحة لمنطقتك  .أكتب اسم المدرسة التي تود أن يذهب إليها طفلك هنا :
Transportation will be provided if you live the required distance from the school. Requests for zoned
choice received after February 28, 2012 will be considered as long as space remains available.
سوف يتم توفير المواصالت إذا كنت تسكن في المسافة المطلوبة من المدرسة  .الطلبات الخاصة بإختيار المدرسة التابعة للمنطقة التي تسكن
بها والتي تم إستالمها بعد يوم  82فبراير  8228سوف يتم األخذ بها طالما يظل المكان متاحاً .
Return this completed form in person to the Customer Service Center, by fax to 214-8652, or by mail
to:
قم بإرجاع هذه اإلستمارة شخصياً بعد مِلئها إلى مكتب خدمة العمالء أو بالفاكس على الرقم  822-2568أو بالبريد على العنوان:
Student Assignment Office
2601 Bransford Ave.
Nashville, TN 37204

لألسئلة ؟ أتصل على الرقم 862 -2565
توقيع ولي األمر:

)Questions? Call 259-INFO (4636
Parent Signature

أنــا أدرك أن المواصالت إلى ومـن المدرسة سـوف تتوفر من خالل  . MNPSأنـا أقــر أن كـل المعلومات هـي حقيقية ودقيقة  .أن أدرك أن الموافـقة
عـلى هـذا الطلب ســوف ينتج عنها أن يتـم سـحب طفلي مـن أي مـدرسة ســبق المـوافقة عليـها  ،وهـذا يتضمن المدارس الماجنت /لوتاري .

التاريخ Date

توقيع ولي األمر Parent Signature

طلب مساعدات إضافية في مبنى المدرسة – إن األفراد الذين يحتاجون مساعدة أو خدمات إضافية عليهم إعالم مدير مبنى المدرسة قبل تاريخ إحتياجهم لهذه المساعدة ( .لطلب مترجمين للصم أو ضعاف السمع عليكم تقديم طلب  84ساعة قبل الميعاد الذي
تحتاجون فيه الترجمة ) .إن مدراس متروبوليتان ناشفيل العامة ال تميز على أساس السن  ،العرق  ،الجنس  ،اللون  ،بلد المنشأ  ،الدين أو اإلعاقة في ممارسات ا لتوظيف أو القبول أو الوصول إلى أو تشغيل برامجها أو في خدماتها أو أنشطتها .

خيارات المدارس المتاحة المخصصة لمنطقة  Metro Centerلعام 2012-2013
من فضلك استخدم الخريطة لتتعرف على المدرسة التابع لها جغرافياً وخيارات المدارس المتوفرة من قبل مترو حسب عنوانك  ،وبعد هذا أكتب اختيارك في الوجه األمامي من هذه اإلستمارة في
المكان المخصص لهذا .

خيارات المدارس المتاحة المخصصة للمنطقة
Zoned Options
المدرسة المخصصة للمنطقة
المدرسة اإلختيارية
- Harpeth Valley ES k-4 -Buena Vista ES k-4
-John Early MS
- Bellevue MS 5-8
5-8
- Pearl Cohn HS
- Hillwood HS 9-12
9-12

مناطق المدارس اإلبتدائية في منطقة Metro Center

خيارات المدارس المتاحة المخصصة للمنطقة
Zoned Options
المدرسة المخصصة للمنطقة

- Churchwell Museum Magnet
ES k-4
-John Early MS 5-8
-Pearl Cohn HS 9-12

المدرسة اإلختيارية

- Gower ES k-4
- Hill MS 5-8
- Hillwood HS 9-12

