
 

 
 

 
 )OCPSلدى مدارس مقاطعة أورانج العامة ( Magnetطلب االلتحاق ببرنامج 

 
 

 .Magnetیُرجى قراءة المعلومات التالیة قبل ملء طلب االلتحاق ببرنامج 
 
 

 .2023-2022للعام الدراسي  Magnetإمكانیة حصول جمیع المتقدمین على مكان في برنامج  Magnetال یضمن ملء طلب االلتحاق ببرنامج 
 
 

مج یجوز ألولیاء أمور الطالب ممن ھم على أعتاب دخول ریاض األطفال وحتى الصف العاشر في السنة الدراسیة المقبلة، التقدیم لاللتحاق ببرا
Magnet  لدى مدارسOCPS لبدء عملیة تقدیم . یجب أن یكون الطالب من سكان مقاطعة أورانج، وفلوریدا، وأن یكونوا من المؤھلین

 الطلبات.
 
 
 سیكون التقدیم عبر اإلنترنت ھو وسیلة التقدیم الوحیدة المقبولة التي یُعتد بھا. ال یُعتد بأي طلبات یجري تقدیمھا أكثر من مرة. 
 
 

 یجب أن تكون كل المعلومات الُمدرجة في الطلب كاملة وصحیحة، لن یجري معالجة أي طلبات غیر مكتملة البیانات.
 
 

لكي یتم مشاركة الطلب في أول عملیة قرعة یتم إجراؤھا.  2022فبرایر  15یجب تقدیم الطلب عبر اإلنترنت قبل الموعد النھائي لمنتصف لیل یوم 
 التي سیقدمون الطلب فیھا. Magnetویجب أن یستوفي الطالب متطلبات األھلیة لبرامج 

 
 

.  تأكد من تحدید الخیارات بحسب ترتیب Magnetو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج یُقدم طلب واحد لكل طالب،  یجوز لك تحدید خیار أ
 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetالتفضیالت.  إذا كنت مھتًما ببرنامج 

 
 

فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   الذي ستتلقاه. الوحیدإذا ُعرض علیك مكان في القرعة، فسیكون ھو العرض 
 مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھر مایو.

 
 

، على سبیل المثال، إذا كان OCPSفیما یتعلق بمقدمي الطلبات من المدارس المتوسطة أو الثانویة من غیر الُمسجلین في الوقت الحالي بمدارس 
نھائیة طفلك مسجًال في مدرسة مستقلة أو خاصة أو دراسة منزلیة، فعلیك االستعداد لرفع بطاقات تقاریر الطالب الدراسیة التي تُظھر الدرجات ال

لمستندات. سیتعین علیك رفع مستند . لن تتمكن من متابعة عملیة تقدیم طلب االلتحاق إال برفع ھذه ا2021-2020و 2020-2019للعامین الماضیین 
ا في واحد في طلب التقدم لكل سنة دراسیة مطلوبة. وسیجري مسح الصفحات والصور المتعددة للسنة الدراسیة الواحدة مسًحا ضوئی�ا ومن ثم حفظھ

   .gifأو  pngأو  jpegأو  pdfال یمكنك رفع ملفات سوى الملفات التي تحمل صیغة  :مستند واحد. یُرجى مالحظة أنھ 
 

 
متقدمین سیُنظر في طلبات المقدمین المؤھلین الذین التزموا بالتقدیم قبل الموعد النھائي من أجل توفیر أماكن لھم. إذا كان ھناك الكثیر من ال

معین ویتجاوز عددھم عدد األماكن المتوفرة، فسیكون ھناك قرعة انتقاء ُمحوسبة لتقدیم فرصة  Magnetالمؤھلین یطلبون التسجیل في برنامج 



 معین. Magnetعادلة لكل الطالب المؤھلین الراغبین في التسجیل ببرنامج 
 

تي وقع علیھا اختیارك. ال ال Magnetعبر اإلنترنت، ستتلقى صفحة وارد بھا قائمة من برنامج (برامج)  Magnetبعد تقدیم الطلب على برنامج 
التي اخترتھا. یجب إدراج كل الوثائق  magnetsتضمن صفحة التأكید ھذه بأي حال من األحوال كون طلب االلتحاق كامًال ومؤھًال لبرامج 

 المطلوبة عند تقدیم الطلب. یُرجى طباعة ھذه الصفحة واالحتفاظ بھا للرجوع إلیھا فیما بعد.
 
 

لومات غیر صحیحة في صفحة التأكید، فاتصل فوًرا بخدمات اختیار المدرسة عبر البرید اإللكتروني إذا كانت ھناك أي مع 
. magnetoffice@ocps.net  (برامج) یُرجى إدخال اسم الطالب وبرنامجMagnet رید اإللكتروني.الذي تریده في رسالة الب 
 
 

بوضعھم من خالل البرید اإللكتروني لولي األمر المذكور في طلب  2022فبرایر  15سوف یُخَطر الطالب الذین یقدمون الطلبات عند الموعد النھائي یوم 
أو الوضع في االنتظار. یُرجى االطالع على موقع اختیار المدرسة للحصول  Magnetااللتحاق. یُعد ھذا البرید اإللكتروني إشعاًرا رسمیًا بعرض مكان برنامج 

التسجیل في المدرسة في مواعید التسجیل  Magnetعلى أحدث المعلومات بشأن ھذه المواعید المھمة. على الطالب الذین عُرضت علیھم أماكن في برامج 
 الموضحة في البرید اإللكتروني لإلخطار.

 
 

 .Magnetب المؤھلون في قائمة االنتظار إذا لم تُقدم لھم أماكن في القرعة األولى. ستُقام قرعة تالیة إذا كانت ھناك أماكن شاغرة في برامج سوف یُوضع الطال
 
 

إلى البرید  الخیار األولفي  Magnetرقم قائمة االنتظار الخاص ببرنامج  -الذین لم تُقدم لھم أماكن في القرعة األولى والثانیة-سیُرسل إلى الطالب المؤھلین 
، فسیجري إخطار أولیاء األمور/ األوصیاء من خالل رسالة إلى Magnetاإللكتروني لولي األمر المذكور في طلب االلتحاق. إذا توفرت أماكن في برنامج 

 عنوان البرید اإللكتروني المذكور في طلب االلتحاق.
 
 

اصة بالمراحل االبتدائیة والثانویة. وفقًا لسیاسة وسائل النقل بالمنطقة التعلیمیة، تتوفر وسائل النقل الخ Magnetال تتوفر وسائل مواصالت لحضور برامج 
الخاصة بالمدارس  Magnetتتوفر وسائل نقل من أجل طالب برامج  اللطالب برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات المتوسطة في المدارس المتوسطة، لكن 

في مدرسة تقع ضمن نطاق التوزیع اإلقلیمي، فسیكون مؤھًال للحصول على وسیلة مواصالت  Magnetالطالب مسجًال في برنامج  المتوسطة األخرى. إذا كان
 وفقًا لسیاسة المواصالت الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.

 
 ) قراءة ما یلي:Orlando Giftedیُرجى من مقدمي الطلبات من أكادیمیة أورالندو للموھوبین ( 

 
 

) خاصة بالطالب المؤھلین ممن ھم على أعتاب دخول المدارس من الصف الثاني حتى الثامن Orlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین (
 .2023 - 2022للعام الدراسي 

 

 :OCPSألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب المسجلین حالیًا في مدارس  

 

على أھلیة الطالب مسبقًا من أجل الحصول على خدمات الموھوبین في وقت تقدیم الطلب ألكادیمیة أورالندو للموھوبین یجب أن یكون قد جرى التأكید 
)Orlando Gifted Academy.سیجري إلغاء طلب االلتحاق ببرنامج ) حتى تكون عملیة االنتقاء صحیحة Magnet  إذا قدم الطلب دون أن یكون الطالب

 .ات الموھوبینمؤھًال للحصول على خدم

 .OCPSیُرجى إكمال طلب االلتحاق إذا كان قد جرى التأكید مسبقًا على أھلیة الطالب للحصول على خدمات الموھوبین من مدارس  •

الُمسجل فیھا الطالب فیما یتعلق بطالب مدارس المقاطعة الذین جرى تقییمھم في السابق خارجھا والذین قد یرغب  OCPSیجب االتصال بمدارس  •
 الیة.لیاء أمورھم/ األوصیاء علیھم في طلب مراجعة المستند. ویشمل ذلك: التقییمات الخاصة، والتقییمات خارج المقاطعة، والتقییمات خارج الوأو

یجر التأكید في السابق على أھلیتھ للحصول على خدمات الموھوبین وكنت ترغب في التقدیم في  لمو OCPSإذا كان الطالب مسجًال في مدارس   •
 المسجل بھا الطالب. OCPS، فیُرجى التواصل مع مدرسة (Orlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین (

 

 (مدرسة مستقلة أو خاصة أو دراسة منزلیة): OCPSألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب غیر المسجلین في مدارس  

mailto:magnetoffice@ocps.net?Subject=Magnet%20Application


مسبقًا من أجل الحصول على خدمات الموھوبین في وقت تقدیم الطلب ألكادیمیة أورالندو للموھوبین یجب أن یكون قد جرى التأكید على أھلیة الطالب 
)Orlando Gifted Academy.سیجري إلغاء طلب االلتحاق ببرنامج  ) حتى تكون عملیة االنتقاء صحیحةMagnet  إذا قدم الطلب دون أن یكون الطالب

 مؤھًال للحصول على خدمات الموھوبین.

 

الذین لم یجِر تحدیدھم كمؤھلین للحصول على خدمات الموھوبین أو الطالب ممن  OCPSولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب غیر المسجلین في مدارس أل
 الواقعة ضمن نطاق التوزیع اإلقلیمي. OCPSجرى تقییمھم في السابق خارج مدارس المقاطعة، یُرجى التواصل مع مدرسة 

الذین جرى تقییمھم في  OCPSالواقعة ضمن نطاق التوزیع اإلقلیمي فیما یتعلق بالطالب غیر المسجلین في مدارس  OCPS یجب االتصال بمدارس •
رج السابق خارجھا والذین قد یرغب أولیاء أمورھم/ األوصیاء علیھم في طلب مراجعة المستند.  ویشمل ذلك: التقییمات الخاصة، والتقییمات خا

 خارج الوالیة.   المقاطعة، والتقییمات 
یُؤھلوا للحصول على خدمات الموھوبین والذین یرغب أولیاء أمورھم / األوصیاء  لمالذین  OCPSفیما یتعلق بالطالب غیر المسجلین في مدارس  •

 OCPSبمدرسة  ) ویودون طلب تقییم الموھوبین، یجب االتصالOrlando Gifted Academyعلیھم في التقدیم في أكادیمیة أورالندو للموھوبین (
 الخاصة بالطالب والواقعة في نطاق التوزیع اإلقلیمي.

 

 
Begin Your Application

 
 

 بدء طلب التقدم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Magnetبدء التقدم بطلب لبرنامج 
 

 یُرجى ذكر المقاطعة التي تسكن فیھا:
 
 
 یُرجى تحدید عنصر واحد مما یلي: 

  في إحدى مدارس مقاطعة أورانج العامة ولديَّ رقم التعریف الخاص بالطالب. أسكن في مقاطعة أورانج. الطالب مسجل حالیًا 

   أنا أسكن في مقاطعة أورانج وطفلي یدرس حالیًا في مدرسة مستقلة أو مدرسة خاصة أو دراسة منزلیة أو سیدخل الروضة في أغسطس
2022. 

أو الثانویة، أدرك أني ملزم برفع نسخ من بطاقات تقاریر الطالب  المتوسطة OCPSفیما یتعلق بالمتقدمین من غیر المسجلین في مدارس  
 التي تُظھر الدرجات النھائیة في العامین الماضیین.

 

 التالي، یُرجى تحدید عنصر واحد مما یلي:

   طلب االلتحاق ھو طلب خاص ببرنامجMagnet  2022للمدرسة الثانویة، والطالب سیدخل الصف التاسع أو العاشر في أغسطس. 

    طلب التقدم ھو طلب خاص ببرنامجMagnet  للمدرسة المتوسطة، والطالب سیدخل الصف السادس أو السابع أو الثامن في أغسطس
2022. 

    طلب التقدم ھو طلب خاص ببرنامجMagnet 2022طالب سیدخل الروضة حتى الصف الخامس في أغسطس للمدرسة االبتدائیة، وال. 
 

Cancel This ApplicationContinue
 

 إلغاء طلب التقدم متابعة
 

  



 

 

 

 OCPSألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب المسجلین حالیًا في مدارس 
 

ستحتاج إلى رقم   .OCPSفي مدارس  Magnetأنتم على وشك بدء تقدیم الطلب اإللكتروني من أجل النظر في انضمام الطالب ألحد برامج 
أرقام من أجل إتمام طلب التقدم. یمكن العثور على ھذا الرقم في بطاقة تقاریر الطالب،  10المكون من  OCPSبطاقة تعریف الطالب في مدارس 

 كما یمكن الحصول علیھ من خالل االتصال بالمدرسة.
 
 

.  تأكد من تحدید الخیارات بحسب ترتیب Magnetیُقدم طلب واحد لكل طالب،  یجوز لك تحدید خیار أو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج  
 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetالتفضیالت.  إذا كنت مھتًما ببرنامج 

 
 

فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   لعرض الوحید الذي ستتلقاه.إذا ُعرض علیك مكان في القرعة، فسیكون ھو ا
 مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھر مایو.

 
 

 معلومات مھمة بشأن طلب التقدم

 ضمانًا للحصول على عرض. Magnetال یُعد التقدیم في برنامج  •
المحددة للتمكن من تلقي  Magnetعلى الطالب أن یكونوا مؤھلین أو أن یستوفوا المعاییر األكادیمیة الالزمة للحصول على برنامج (برامج)  •

 الدورات التدریبیة للبرنامج.
مراحل من الصف ) ھي أكادیمیة تخص الطالب الذین ھم على أعتاب دخول الOrlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین ( •

قد جرى التأكید على أھلیتھم مسبقًا من أجل الحصول على  OCPS. یجب أن یكون طالب 2023 - 2022الثاني حتى الثامن للعام الدراسي 
 ) حتى تكون عملیة االنتقاء صحیحة.Orlando Gifted Academyخدمات الموھوبین في وقت التقدم بالطلب ألكادیمیة أورالندو للموھبین (

 إذا قدم الطلب دون أن یكون الطالب مؤھًال للحصول على خدمات الموھوبین. Magnetسیجري إلغاء طلب االلتحاق ببرنامج 
o  یُرجى إكمال طلب االلتحاق إذا كان قد جرى التأكید على أھلیة الطالب للحصول على خدمات الموھوبین من مدارسOCPS 

 في ھذا الوقت.
o  یجب االتصال بمدارسOCPS  ُسجل فیھا الطالب فیما یتعلق بطالب مدارس المOCPS  الذین جرى تقییمھم في السابق خارجھا

والذین قد یرغب أولیاء أمورھم/ األوصیاء علیھم في طلب مراجعة المستند. ویشمل ذلك: التقییمات الخاصة، والتقییمات خارج 
 المقاطعة، والتقییمات خارج الوالیة.

o  ارس إذا كان الطالب مسجًال في مدOCPS یجِر تقییمھ في السابق وكنت ترغب في التقدیم في أكادیمیة أورالندو للموھوبین  لمو
)Orlando Gifted Academy).فیُرجى التواصل مع مدرسة الطالب ، 

و/ أو  2020-2019للعام الدراسي  OCPSالمسجلین في مدارس  غیرألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب من الصف الثامن حتى التاسع   •
. یجب magnetoffice@ocps.net، یُرجى مسح تقاریر الدرجات النھائیة مسًحا ضوئی�ا وإرسالھا عبر البرید اإللكتروني إلى 2020-2021

 إرسال ھذه المستندات عند تقدیم الطلب. لن یكتمل طلب االلتحاق دون بطاقة التقاریر ھذه.
 كنت ترغب في تغییر العنوان أو البرید اإللكتروني أو رقم الھاتف.یُرجى الرجوع إلى خدمات اختیار المدرسة إذا  •
 من خالل قرعة ُمحوسبة. Magnetتجري عملیة تحدید عروض  •
الخاصة بالمراحل االبتدائیة والثانویة. وفقًا لسیاسة وسائل النقل بالمنطقة التعلیمیة، تتوفر  Magnetال تتوفر وسائل مواصالت لحضور برامج  •

تتوفر وسائل نقل من أجل طالب برامج  اللطالب برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات المتوسطة في المدارس المتوسطة، لكن وسائل النقل 



Magnet  الخاصة بالمدارس المتوسطة األخرى. إذا كان الطالب مسجًال في برنامجMagnet  ،في مدرسة تقع ضمن نطاق التوزیع اإلقلیمي
 سیلة مواصالت وفقًا لسیاسة المواصالت الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.فسیكون مؤھًال للحصول على و

لقبول قد تمنح خدمات اختیار المدرسة أفضلیة أخویة للطالب في المرحلة االبتدائیة ممن لھم أشقاء أكبر سن�ا في المرحلة االبتدائیة حظوا با  •
نفسھ في العام الذي یُقدم فیھ  Magnetنفسھا أو برنامج  Magnetوسیعودون إلى مدرسة  Magnetوحضروا بالفعل في مدرسة أو برنامج 

الطلب. ألغراض عملیة منح التفضیل ھذه، یجب أن یكون األشقاء إخوة وأخوات أو إخوة غیر أشقاء وأخوات غیر شقیقات دون رابط دم أو 
الب بھذا التفضیل یجب أن یستوفي األخ األصغر إخوة غیر أشقاء وأخوات غیر شقیقات برابط دم یعیشون في العنوان نفسھ. ولكي یحظى الط

الذي تقدم الطلب فیھ. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یستوفي المتقدم كل متطلبات برنامج  Magnetالمعاییر األكادیمیة أو معاییر التأھل لبرنامج 
Magnet. 
o  لمتوفر، ویجب اإلشارة إلى تحدید تفضیل یجري النظر في منح األفضلیة للمتقدمین المؤھلین من اإلخوة على أساس المكان ا

 األخوة عند تقدیم الطلب.
على أولیاء األمور تقدیم الطلب قبل الموعد النھائي مع ذكر معلومات اإلخوة في المدرسة االبتدائیة في الطلب من أجل النظر في منح    •

 األفضلیة لإلخوة.
 

 موافقة ولي األمر

یدا، یجب التحقق من صحة الطلب من خالل ولي األمر/ الوصي القانوني، بموجب عقوبات الحنث من قوانین فلور 92.525وفقًا للمادة  
 بالیمین، للتأكد من أن المعلومات المذكورة في الطلب حقیقیة وصحیحة وأن الشخص ھو ولي األمر/ الوصي القانوني المفوض لتقدیم الطلب.  

 
خالل النقر على استمرار أعي ما ورد في موافقة ولي األمر وأوافق علیھا وأرغب في متابعة بصفتي ولي األمر/ الوصي القانوني، أدرك أنني من 

 .Magnetالتقدیم في برنامج 
 
 

Cancel This ApplicationContinue
 

 
 إلغاء طلب التقدم متابعة

  



 

 
 
 

 

 OCPSمعلومات طالب مدارس 

ملحوظة: یجب أن یتطابق اسم الطالب مع االسم المذكور في بطاقة تقاریر الطالب في مدارس  .OCPSیُرجى ملء معلومات طالب مدارس 
OCPS. 

 
 :OCPSبطاقة تعریف الطالب في مدارس 

 
 االسم األوسط:   االسم األول:    االسم األخیر القانوني:    

 
 (شھر/ یوم/ سنة)       تاریخ المیالد:  
 01/08/2009یوم/ سنة على سبیل المثال،  /یُرجى استخدام صیغة شھر     
 

صف الطالب أثناء تقدیم ھذا الطلب. على سبیل المثال، إذا كان الطالب في الصف الثامن عند تقدیم الطالب،        الصف الدراسي الحالي: 
 فعلیك ذكر الصف الثامن.

 
لُمقبل. على سبیل المثال، إذا كان الطالب في الصف الثامن، فیكون الصف الصف الدراسي للطالب في العام ا            الصف الدراسي التالي:  

 الدراسي التالي لھ ھو الصف التاسع.
 

 
Cancel This Application

         
Continue

 

 إلغاء طلب التقدم متابعة
  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 معلومات اآلباء/ أولیاء األمر

 

  االسم األول:   االسم األخیر لولي األمر/ الوصي: 
 

 البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي: 
 

 تأكید البرید اإللكتروني: 
 

 ھاتف داخلي  رقم الھاتف أثناء الصباح:
 

 ھاتف داخلي  رقم الھاتف أثناء المساء:
 

 
 

 

 متابعة إلغاء طلب التقدم
  



 

 

 OCPSألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب غیر المسجلین حالیًا في مدارس 
 
 

  .OCPSفي مدارس  Magnetأنتم على وشك بدء تقدیم الطلب اإللكتروني من أجل النظر في انضمام الطالب ألحد برامج 
 

، على سبیل المثال، الطفل مسجل حالیًا في مدرسة OCPSأنتم تؤكدون من خالل ملء ھذا الطلب أن الطالب غیر مسجل حالیًا في أّيٍ من مدارس  
 . 2022مستقلة أو مدرسة خاصة أو یدرس دراسة منزلیة أو سیدخل الروضة في أغسطس 

 
.  تأكد من تحدید الخیارات بحسب ترتیب Magnetیُقدم طلب واحد لكل طالب،  یجوز لك تحدید خیار أو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج 

 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetذا كنت مھتًما ببرنامج التفضیالت.  إ
 

فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   إذا ُعرض علیك مكان في القرعة، فسیكون ھو العرض الوحید الذي ستتلقاه.
 شھر مایو. مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في

 
 معلومات مھمة بشأن طلب التقدم

 ضمانًا للحصول على عرض. Magnetال یُعد التقدیم في برنامج  •
المحددة للتمكن من تلقي  Magnetعلى الطالب أن یكونوا مؤھلین أو أن یستوفوا المعاییر األكادیمیة الالزمة للحصول على برنامج (برامج)  •

 الدورات التدریبیة للبرنامج.
) ھي أكادیمیة تخص الطالب الذین ھم على أعتاب دخول المراحل من الصف Orlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین ( •

. یجب أن یكون قد جرى التأكید على أھلیة الطالب مسبقًا من أجل الحصول على خدمات 2023-2022الثاني حتى الثامن للعام الدراسي 
سیجري  ) حتى تكون عملیة االنتقاء صحیحة.Orlando Gifted Academyالطلب ألكادیمیة أورالندو للموھوبین ( الموھوبین في وقت تقدیم

 إذا قدم الطلب دون أن یكون الطالب مؤھًال للحصول على خدمات الموھوبین. Magnetإلغاء طلب االلتحاق ببرنامج 
o  یجب االتصال بمدارسOCPS  التوزیع اإلقلیمي فیما یتعلق بالطالب غیر المسجلین في المخصصة للطالب والواقعة في نطاق

الذین جرى تقییمھم في السابق خارجھا والذین قد یرغب أولیاء أمورھم/ األوصیاء علیھم في طلب مراجعة  OCPSمدارس 
 المستند.  ویشمل ذلك: التقییمات الخاصة، والتقییمات خارج المقاطعة، والتقییمات خارج الوالیة.   

o تعلق بالطالب غیر المسجلین في مدارس فیما یOCPS  یُؤھلوا للحصول على خدمات الموھوبین والذین یرغب أولیاء  لمالذین
أمورھم/ األوصیاء علیھم في التقدیم في أكادیمیة أورالندو للموھوبین ویودون طلب تقییم الموھوبین، یجب االتصال بمدرسة 

OCPS زیع اإلقلیمي.الخاصة بالطالب والواقعة في نطاق التو 
 من خالل قرعة ُمحوسبة. Magnetتجري عملیة تحدید عروض  •
الخاصة بالمراحل االبتدائیة والثانویة. وفقًا لسیاسة وسائل النقل بالمنطقة التعلیمیة، تتوفر  Magnetال تتوفر وسائل مواصالت لحضور برامج  •

تتوفر وسائل نقل من أجل طالب برامج  الفي المدارس المتوسطة، لكن  وسائل النقل لطالب برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات المتوسطة
Magnet  الخاصة بالمدارس المتوسطة األخرى. إذا كان الطالب مسجًال في برنامجMagnet  ،في مدرسة تقع ضمن نطاق التوزیع اإلقلیمي

 فسیكون مؤھًال للحصول على وسیلة مواصالت وفقًا لسیاسة المواصالت الخاصة بالمنطقة التعلیمیة.
لقبول قد تمنح خدمات اختیار المدرسة أفضلیة أخویة للطالب في المرحلة االبتدائیة ممن لھم أشقاء أكبر سن�ا في المرحلة االبتدائیة حظوا با  •

نفسھ في العام الذي یُقدم فیھ  Magnetنفسھا أو برنامج  Magnetوسیعودون إلى مدرسة  Magnetوحضروا بالفعل في مدرسة أو برنامج 
الطلب. ألغراض عملیة منح التفضیل ھذه، یجب أن یكون األشقاء إخوة وأخوات أو إخوة غیر أشقاء وأخوات غیر شقیقات دون رابط دم أو 

اء وأخوات غیر شقیقات برابط دم یعیشون في العنوان نفسھ. ولكي یحظى الطالب بھذا التفضیل یجب أن یستوفي األخ األصغر إخوة غیر أشق
الذي تقدم الطلب فیھ. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن یستوفي المتقدم كل متطلبات برنامج  Magnetالمعاییر األكادیمیة أو معاییر التأھل لبرنامج 

Magnet. 



o  لنظر في منح األفضلیة للمتقدمین المؤھلین من اإلخوة على أساس المكان المتوفر، ویجب اإلشارة إلى تحدید تفضیل یجري ا
 األخوة عند تقدیم الطلب.

على أولیاء األمور تقدیم الطلب قبل الموعد النھائي مع ذكر معلومات اإلخوة في المدرسة االبتدائیة في الطلب من أجل النظر في منح    •
 ضلیة لإلخوة.األف

 یُرجى الرجوع إلى خدمات اختیار المدرسة إذا كنت ترغب في تغییر العنوان أو البرید اإللكتروني أو رقم الھاتف.  •
 
 في المدارس المتوسطة والثانویة: Magnetمستندات مطلوبة من مقدمي الطلبات على برنامج  
 

 .2020 - 2019ي نسخ ممسوحة ضوئی�ا لبطاقة التقریر النھائي للعام الدراس •
 .2021 - 2020نسخ ممسوحة ضوئی�ا لبطاقة التقریر النھائي للعام الدراسي  •

لكل سنة  یجب رفع ھذه المستندات على الشاشة التالیة. إذا لم ترفع ھذه المستندات فلن تتمكن من متابعة ملء الطلب. سیتعین علیك رفع مستند واحد
 والصور المتعددة للسنة الدراسیة الواحدة مسًحا ضوئی�ا ومن ثم حفظھا في مستند واحد.دراسیة مطلوبة. وسیجري مسح الصفحات 

 .  gifأو  pngأو  jpegأو  pdfیُرجى مالحظة أنھ ال یمكنك رفع ملفات سوى الملفات التي تحمل صیغة  

 
 

 موافقة ولي األمر

الطلب من خالل ولي األمر/ الوصي القانوني، بموجب عقوبات الحنث من قوانین فلوریدا، یجب التحقق من صحة  92.525وفقًا للمادة  
 بالیمین، للتأكد من أن المعلومات المذكورة في الطلب حقیقیة وصحیحة وأن الشخص ھو ولي األمر/ الوصي القانوني المفوض لتقدیم الطلب.

 
ي ما ورد في موافقة ولي األمر وأوافق علیھا وأرغب في متابعة بصفتي ولي األمر/ الوصي القانوني، أدرك أنني من خالل النقر على استمرار أع

 .Magnetالتقدیم في برنامج 
 

Cancel This ApplicationContinue
 

 

 إلغاء طلب التقدم متابعة
  



 

 

 

 OCPSبیانات طالب غیر مسجل في مدارس  

 .OCPSیُرجى ملء بیانات الطالب غیر المسجل في مدارس 
 
 االسم األوسط:   االسم األول:    االسم األخیر القانوني:    

 
 (شھر/ یوم/ سنة)       تاریخ المیالد:  
 01/08/2009یُرجى استخدام صیغة شھر / یوم/ سنة على سبیل المثال،     
 

 صف الطالب أثناء تقدیم ھذا الطلب.        الصف الدراسي الحالي: 
 ذكر الصف الثامن.على سبیل المثال، إذا كان الطالب في الصف الثامن عند تقدیم الطالب، فعلیك 

 
 الصف الدراسي للطالب في العام الُمقبل.             الصف الدراسي التالي:  

 على سبیل المثال، إذا كان الطالب في الصف الثامن، فیكون الصف الدراسي التالي لھ ھو الصف التاسع.
 

ثال، طفلك مسجل حالیًا في مدرسة مستقلة أو مدرسة خاصة أو على سبیل المفي الوقت الحالي،  OCPSإذا كان طفلك ال یحضر في إحدى مدارس 
 فیُرجى ذكر اسم المدرسة ھنا.یدرس دراسة منزلیة، 

 
 :  OCPSمدرسة غیر مدارس 

 

 بمدرسة متوسطة أو ثانویة Magnetالمعلومات المطلوبة ضروریة عند التقدم بطلب لبرنامج 

-2020و 2020-2019و/ أو سجالت الطالب المدرسیة للعامین الماضیین  النھائیةیجب أن تجري عملیة مسح ضوئي لبطاقات تقاریر الطالب  
ورفعھا على ھذه الصفحة عند تقدیم الطلب. سیتعین علیك رفع مستند واحد لكل سنة دراسیة مطلوبة. وسیجري مسح الصفحات والصور  2021

 لدراسیة الواحدة مسًحا ضوئی�ا ومن ثم حفظھا في مستند واحد.المتعددة للسنة ا

. علیك بعد استعراض الملف النقر على gifأو  pngأو  jpgأو أو  jpegأو  pdfملحوظة: ال یمكنك رفع ملفات سوى الملفات التي تحمل صیغة 
 زر الرفع لكل سنة دراسیة من أجل متابعة عملیة تقدیم الطلب.

 

 

 

   

Cancel This Application
          

Continue
 

 متابعة إلغاء طلب التقدم

 

 رفع بطاقة التقریر أو السجل المدرسي للسنة األولى

 رفع بطاقة التقریر أو السجل المدرسي للسنة الثانیة

 استعراض...

 استعراض...



 
 

 

 

 

 العنوان
 

 الشارع.  اسمالشارع في خانة  اتجاهالشارع و/ أو  نوعإدخال  عدمیُرجى إدخال عنوانك السكني. یُرجى التأكد من  

 
 

 عنوان المسكن (الفعلي):
 

    نوع الشارع    اسم الشارع:      الرقم:
 

    شقة/ جناح/ وحدة:    االتجاه:  
 

 الوالیة:    المدینة:     الرمز البریدي:   
 
 
 
 

 
Cancel This Application

    
 

 متابعة إلغاء طلب التقدم
  

 فلوریدا



 
 
 

 

 معلومات إضافیة
 

 .OCPSیُرجى اإلجابة عن األسئلة التالیة بشأن الطالب غیر المسجل في مدارس 
 

 الجنس:

  ذكر           أنثى ل عدم اإلجابة  أُفَّضِ
 

 اإلثنیة:

  ھسبانیون أو التینیون 
  غیر ھسبانیین أو غیر التینیین 
  ل عدم اإلجابة  أُفَّضِ

 

 المناسبة)الِعْرق (یُرجى وضع عالمة على اإلجابة 

  ھندي أمریكي أو أحد سكان أالسكا األصلیین 
  آسیوي 
  زنجي أو أمریكي من أصل أفریقي 
  متعدد األعراق 
  أحد سكان ھاواي األصلیین أو من إحدى جزر المحیط الھادي 
  أبیض البشرة 
  ل عدم اإلجابة  أُفَّضِ

 
 

Cancel This ApplicationContinue
 

 
 متابعة إلغاء طلب التقدم

  



 
 

 
 

 ولي األمر أو الوصيبیانات عن 
 
 االسم األول:   االسم األخیر لولي األمر/ الوصي:  
 
 البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي:  
 
 تأكید البرید اإللكتروني:  

 
بالخطأ إلى مجلد الرسائل المزعجة أو مجلد البرید اإللكتروني غیر المھم؛ لذا یُرجى التحقق  OCPSقد تُوجھ رسائل البرید اإللكتروني التابعة لـ  

 من ھذه المجلدات.
 

 ھاتف داخلي      رقم االتصال الھاتفي أثناء أوقات النھار:  
 
 ھاتف داخلي    رقم االتصال الھاتفي أثناء أوقات المساء:  

 
 

 
 

 إلغاء طلب التقدم متابعة
  



 
 
 
 

 

 

 

 للمدارس الثانویة Magnetبرامج  

 
.  تأكد من تحدید الخیارات بحسب ترتیب Magnetیُقدم طلب واحد لكل طالب،  یجوز لك تحدید خیار أو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج 

 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetالتفضیالت.  إذا كنت مھتًما ببرنامج 
 

فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   ُعرض علیك مكان في القرعة، فسیكون ھو العرض الوحید الذي ستتلقاه. إذا
 مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھر مایو.

 
 .Drن المرئیة والمسرحیة في مدرسة دكتور فیلیبس الثانویة (للفنو Magnet: نظًرا لمتطلبات عروض األداء، فإن برنامج یُرجى مالحظة أنھ

Phillips High School وبرنامج (Magnet ) ألداء الفنون الجمیلة في المدرسة الثانویة الجامعیةUniversity High School متاحان فقط (
في  Magnetیمكنك اختیار برنامج . magnets ن من برامجاالختیار والمشاركة في اختبارات عروض األداء لكال البرنامجیال یمكنك  كخیار أول.

 الخیار الثاني و/ أو الثالث.
 

 3 2 1 للمدارس الثانویة Magnetبرامج 
3DE by Junior Achievement - ) مدرسة أوك ریدج الثانویةOak Ridge 

High School) 
   

    )Wekiva High Schoolمدرسة ویكیفا الثانویة ( -أكادیمیة فنون الطھي 

    )Apopka High Schoolمدرسة أبوبكا الثانویة ( -التطبیقات الھندسیة المتقدمة 

AgriScience - ) مدرسة ویكیفا الثانویةWekiva High School)    

 Oak Ridge Highمدرسة أوك ریدج الثانویة ( -ھندسة الطیران والفضاء 
School( 

   

    )Colonial High Schoolكولونیال الثانویة (مدرسة  -برنامج كامبریدج 

مدرسة إیدجووتر  -) Center for Future Educatorsمركز معلمي المستقبل (
 )Edgewater High Schoolالثانویة (

   

 Dr. Phillips Highمدرسة دكتور فیلیبس الثانویة ( -مركز الدراسات الدولیة 
School( 

   

    )Boone High Schoolبون الثانویة ( مدرسة -العدالة الجنائیة 

 Oak Ridge Highمدرسة أوك ریدج الثانویة ( -الوسائط الرقمیة واأللعاب 
School( 

   

    )Evans High Schoolمدرسة إیفانز الثانویة ( -اإلنتاج الترفیھي وإدارتھ 

مدرسة إیدجووتر الثانویة  -) EST Engineeringللخدمات الھندسیة ( ESTشركة 
 )Edgewater High School( 

   

مدرسة إیدجووتر  -) EST Technologyللخدمات التكنولوجیة ( ESTشركة 
 )Edgewater High Schoolالثانویة (

   

    )Boone High Schoolمدرسة بون الثانویة ( -التمویل 



مدرسة إیست ریفر  -) First Responders Academyأكادیمیة أول المستجیبین (
 )East River High Schoolالثانویة (

   

    )Oak Ridge High Schoolمدرسة أوك ریدج الثانویة ( -إدارة الضیافة 

مدرسة كولونیال  -) NAFتكنولوجیا المعلومات (مؤسسة األكادیمیة الوطنیة) (
 )Colonial High Schoolالثانویة (

   

 الدولیة برنامج البكالوریا
 (عرض مدارس البكالوریا الدولیة الواقعة في التوزیع اإلقلیمي) 

   

Laser Photonics - ) مدرسة ویكیفا الثانویةWekiva High School    

    )Boone High Schoolمدرسة بون الثانویة ( -القانوني 

    )Jones High Schoolمدرسة جونز الثانویة ( -الطبي 

    )Apopka High Schoolمدرسة أبوبكا الثانویة  ( -المھن الطبیة 

    )University High Schoolالمدرسة الثانویة الجامعیة ( -أداء الفنون الجمیلة 

 Colonial Highمدرسة كولونیال الثانویة ( -العلوم والخدمات الحیوانیة البیطریة 
School( 

   

 Dr. Phillips Highفیلیبس الثانویة (مدرسة دكتور  -الفنون المرئیة والمسرحیة 
School( 

   

 
 

Cancel This ApplicationSubmit This Application
 

 
 طلب التقدم إرسال إلغاء طلب التقدم

  



 
 
 

 

 

 

  )Dr. Phillips High Schoolمدرسة دكتور فیلیبس الثانویة ( -الفنون المرئیة والمسرحیة 
 

إلى العدید من الفروع  )Dr. Phillips High School(للفنون المرئیة المسرحیة في مدرسة دكتور فیلیبس الثانویة  Magnetینقسم برنامج 
للفنون المرئیة والمسرحیة مشروطة بالنجاح في أداء االختبار في واحد أو أكثر من ھذه الفروع.  Magnetالمختلفة. عروض األماكن في برنامج 

داء في كل المجاالت التي ترغب فیھا. یمكن الحصول علیك اختیار فرع واحد على األقل من أجل أداء االختبار. ویمكنك أداء اختبار عروض األ
للفنون المرئیة والمسرحیة من خالل موقع مدرسة دكتور  Magnetعلى المزید من المعلومات بشأن اختبارات عروض األداء على صفحة برنامج 

 Dr. Phillips High School( ،.dphs.ocps.net(فیلیبس الثانویة 

للفنون المرئیة والمسرحیة متوفر كخیار أول فقط. لكن بإمكانك تحدید خیار ثاٍن أو ثالث من برامج  Magnet: برنامج یُرجى مالحظة أنھ 
Magnet .باإلضافة إلى خیار برنامج الفنون المرئیة والمسرحیة 

في فبرایر عبر البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي لتحدید موعد اختبار  ) بالتواصل معكDr. Phillipsسیبادر موظفو مدرسة دكتور فیلیبس (
 .تُرسل أي مراسالت تخص عروض اختبار األداء على عنوان البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي. (اختبارات) الطالب

 

 

 الفنون 

 الفرق الموسیقیة 

  الجوقة (الكورس
 الموسیقى)

 الرقص 

 األوركسترا 

 التلیفزیون 

 الفنون المسرحیة 

 
Return to the Program Choice Page

 
 

 العودة إلى صفحة اختیار البرنامج
  

http://www.dphs.ocps.net/
http://www.dphs.ocps.net/


 
 

 

 

 

 

  )University High Schoolالمدرسة الثانویة الجامعیة ( -أداء الفنون الجمیلة 
 

 Magnetألداء الفنون الجمیلة في المدرسة الثانویة الجامعیة إلى العدید من الفروع المختلفة. عروض األماكن في برنامج  Magnetینقسم برنامج 
ختبار. ألداء الفنون الجمیلة مشروطة باجتیاز عروض األداء في واحد أو أكثر من ھذه الفروع. علیك اختیار فرع واحد على األقل من أجل أداء اال

اختبار عروض األداء في كل المجاالت التي ترغب فیھا. یمكن الحصول على المزید من المعلومات بشأن االختبارات على صفحة ویمكنك أداء 
 .University High School ،.ocps.netuhs(ألداء الفنون الجمیلة من خالل موقع المدرسة الثانویة الجامعیة ( Magnetبرنامج 

 Magnetألداء الفنون الجمیلة متوفر كخیار أول فقط. لكن یمكنك تحدید خیار ثاٍن أو ثالث من برامج  Magnet: برنامج یُرجى مالحظة أنھ 
 ألداء الفنون الجمیلة. Magnetباإلضافة إلى خیار برنامج 

البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي لتحدید موعد اختبار (اختبارات) سیبادر موظفو المدرسة الثانویة الجامعیة بالتواصل معك في فبرایر عبر 
 أي مراسالت تخص عروض اختبار األداء على عنوان البرید اإللكتروني لولي األمر/ الوصي.تُرسل . الطالب

 

 الرقص 

 اآلالت الموسیقیة 

 المسرح 

 الغناء 
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 العودة إلى صفحة اختیار البرنامج
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 )IBالبكالوریا الدولیة ( Magnetمناطق القرعة لبرنامج 
 
 

 المدرسة الثانویة
 Magnetبرنامج 

 )IBالبكالوریا الدولیة (
 األماكن المحددة للطالب وفق التوزیع اإلقلیمي

لیك نونا، میدو وودز، ، (Innovation Parkبریدجووتر، فریدوم، ھورایزون ویست، ھانترز كریك، حدیقة االبتكار ( سیبریس كریك
 ساوث كریك، ساوثویست، ووكر، ویستریدج، ووتر سبرینج

أبوبكا، أودوبون بارك*، كولیج بارك، لیك فیو، لوكھارت، میتالند*، میدوبروك، أوكوي، بیدمونت لیكس، روبنسوود،  إیفانز
 وولف لیك

 OCPS Academicاألكادیمي للتمیز ( OCPS بلینكنر، كارفر، تشین أوف لیكس، كونواي، جوثا، میمولایر، مركز جونز
Center for Excellence)بیرشینج، صن ریدج ، 

أفالون، كورنر لیك، دیسكفري، لیك كومو، لیجاسي، لیبیرتي، أودیسي، روبرتو كلیمنتي، تیمبر سبرینغز، یونیون بارك  الجامعة
 **، ویدجفیلد

 
 الثانویة وفق توزیعھم اإلقلیمي.*فقط الطالب الذین تقرر إلحاقھم بمدرسة إیدجووتر 

 **فقط الطالب الذین تقرر إلحاقھم بالمدرسة الثانویة الجامعیة وفق توزیعھم اإلقلیمي. 
 

Return to High School Program Choice Page
 

 
 العودة إلى صفحة اختیار برنامج المدرسة الثانویة

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 للمدرسة المتوسطة Magnetبرامج 
 

.  تأكد من Magnetال یُسمح بتقدیم أكثر من طلب التحاق واحد فقط لكل طالب.  یجوز لك تحدید خیار أو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج 
 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetتحدید الخیارات بحسب ترتیب التفضیالت.  إذا كنت مھتًما ببرنامج 

 
فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   مكان في القرعة، فسیكون ھو العرض الوحید الذي ستتلقاه.إذا ُعرض علیك 

 مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھر مایو.
 

 3 2 1 للمدارس المتوسطة Magnetبرامج 
    أربور ریدج - 8 - 6خیار 

    مدرسة ھوارد المتوسطة - أكادیمیة الفنون

مدرسة لیبرتي  -) Cambridge Middle School Academyأكادیمیة مدرسة كامبریدج المتوسطة (
 )Liberty Middle Schoolالمتوسطة (

   

مدرسة  -) Center for the Advancement of Science and Engineeringمركز تقدم العلوم والھندسة (
 )Lockhart Middle Schoolلوكھارت المتوسطة (

   

 Hunter’s Creekمدرسة ھانترز كریك المتوسطة ( -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین  
Middle School( 

   

 ) Orlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین (
إلغاء طلب االلتحاق إذا ما جرى تقدیم : سوف یجري فقط فیما یتعلق بالصفوف من الصف الثاني حتى الثامن

 الطلب وكان الطالب غیر ُمؤھًال لتلقي خدمات الموھوبین.

   

 )IBبرنامج السنوات المتوسطة للبكالوریا الدولیة (
 (عرض مدارس البكالوریا الدولیة الواقعة في التوزیع اإلقلیمي)

   

مدرسة لیك فیو المتوسطة  -الفرنسیة  -) World Language Academyاألكادیمیة العالمیة للغات (
)Lakeview Middle School( 

   

مدرسة لیك فیو المتوسطة  -اإلسبانیة  -) World Language Academyاألكادیمیة العالمیة للغات (
)Lakeview Middle School( 

   

 Two-Way( إثراء مزدوج ذو اتجاھین -) World Language Academyاألكادیمیة العالمیة للغات (
Dual Enrichment (- ) مدرسة لیك فیو المتوسطةLakeview Middle School( 

   

 )Windy Ridgeویندي ریدج ( -) Middle School Academyأكادیمیة المدرسة المتوسطة (
 Windy( ویندي ریدج االبتدائیةفي مدرسة تسكینھم أو لبات ینبغي تسجیل أصحاب الطأنھ * یُرجى مالحظة 

Ridge Elementary School( 

   

 
Cancel This ApplicationSubmit This Application

 
 تقدیم طلب التقدم إلغاء طلب التقدم



 
 

 

 

 

 

 للسنوات المتوسطة للبكالوریا الدولیة Magnetمناطق سحب القرعة لبرنامج 
 
 

 المدرسة المتوسطة
) IBبرنامج البكالوریا الدولیة ( 

 )MYPللسنوات المتوسطة (
 اإلقلیمياألماكن المحددة للطالب وفق التوزیع 

برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات 
 ) من كارفرIB MYPالمتوسطة (

بریدجووتر، كارفر، تشین أوف لیكس، فریدوم، جوثا، ھورایزون ویست، ساوثویست، ویستریدج، ووتر 
 سبرینج

برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات 
) من كولیج IB MYPالمتوسطة (

 بارك
 كولیج بارك، لوكھارت، میتالند، میدوبروكأودوبون بارك، بلینكنر، 

برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات 
) من IB MYPالمتوسطة (

 میمولایر

 OCPS Academicاألكادیمي للتمیز ( OCPSكونواي، ھانترز كریك، میدو وودز، میمولایر، مركز 
Center for Excellence)بیرشینجن ساوث كریك، صن ریدج، ووكر ، 

البكالوریا الدولیة للسنوات برنامج 
) من روبرتو IB MYPالمتوسطة (

 كلیمنتي

أفالون، كورنر لیكس، دیسكفري، إینوفیشن، لیك كومو، لیك نونا، لیجاسي، لیبرتي، أودیسي، روبرتو كلیمنتي، 
 تیمبر سبرینغز، یونیون بارك، ویدجفیلد

برنامج البكالوریا الدولیة للسنوات 
) من IB MYPالمتوسطة (
 وبنسوودر

 أبوبكا، لیك فیو، أوكوي، بیدمونت لیكس، روبنسوود، وولف لیك

 
 

Return to Middle School Program Choice Page
 

 

 العودة إلى صفحة اختیار برنامج المدرسة المتوسطة
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 للمدرسة االبتدائیة Magnetبرامج 
 

.  تأكد من تحدید Magnetال یُسمح إال بتقدیم طلب التحاق واحد فقط لكل طالب.  یجوز لك تحدید خیار أو اثنین أو ثالثة من خیارات برامج 
 واحد فقط فما علیك سوى التقدم بطلب ھذا البرنامج. Magnetالخیارات بحسب ترتیب التفضیالت.  إذا كنت مھتًما ببرنامج 

 
فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   في القرعة، فسیكون ھو العرض الوحید الذي ستتلقاه. إذا ُعرض علیك مكان

 مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھر مایو.
 

 3 2 1 للمدارس االبتدائیة Magnetبرامج 
 Sally Ride Elementary School(   (مدرسة سالي راید االبتدائیة  -الطیران والفضاء 

 )Orlando Gifted Academyأكادیمیة أورالندو للموھوبین (
: سوف یجري إلغاء طلب االلتحاق إذا ما جرى تقدیم فقط ** فیما یتعلق بالصفوف من الصف الثاني حتى الثامن

 خدمات الموھوبین. لتلقي لب غیر ُمؤھًال االطلب وكان الط

   

 -اإلنجلیزیة ھي اللغة التي یتحدث بھا معظم التالمیذ غالبًا  -الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین برنامج 
 )Hunter’s Creek Elementary Schoolمدرسة ھانترز كریك االبتدائیة (

   

 -اإلسبانیة ھي اللغة التي یتحدث بھا معظم التالمیذ غالبًا  -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین  
 )Hunter’s Creek Elementary Schoolمدرسة ھانترز كریك االبتدائیة (

   

 Maxey Elementary School(   مدرسة ماكسي االبتدائیة ( -الفنون المرئیة والمسرحیة 

مدرسة ھیلكریست االبتدائیة  -الفرنسیة  -) Foreign Language Academyأكادیمیة اللغات األجنبیة (
)Hillcrest Elementary School( 

   

مدرسة ھیلكریست االبتدائیة  -اإلسبانیة  -) World Language Academyاألكادیمیة العالمیة للغات (
)Hillcrest Elementary School( 

   

STEM  (العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات)- ) مدرسة مركز أورانج االبتدائیةOrange Center 
Elementary School) 

   

 -اإلنجلیزیة ھي اللغة التي یتحدث بھا معظم التالمیذ غالبًا  -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین 
 )Tildenville Elementary School(مدرسة تیلدینفیل االبتدائیة 

   

 -اإلسبانیة ھي اللغة التي یتحدث بھا معظم التالمیذ غالبًا  -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین 
 )Tildenville Elementary Schoolمدرسة تیلدینفیل االبتدائیة (

   

 Bayمدرسة باي میدوز االبتدائیة (  -) STEAM Career Academyالمھنیة ( STEMأكادیمیة 
Meadows Elementary School( 

   

 ) Advanced Curriculum Academyأكادیمیة المناھج المتقدمة (
 )Hungerford Elementary Schoolمدرسة ھانجرفورد االبتدائیة ( 

   

 -اإلنجلیزیة ھي اللغة التي یتحدث بھا معظم التالمیذ غالبًا  -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین 
 )Union Park Elementary Schoolمدرسة یونیون بارك االبتدائیة ( 

   



 -معظم التالمیذ غالبًا اإلسبانیة ھي اللغة التي یتحدث بھا  -برنامج الدمج بین طالٍب یتحدثون لغتین مختلفتین 
 )Union Park Elementary Schoolمدرسة یونیون بارك االبتدائیة (

   

 
 

 النعم  الخاص بھ في العام المقبل؟ Magnetھل لك أخ أكبر سیعود إلى برنامج 
   إذا كانت اإلجابة نعم، 

بطاقة تعریف األخ لطالب 
       :OCPSمدارس 

       االسم األخیر لألخ:
       االسم األول لألخ:

    العالقة:
 

    :Magnetبرنامج 

    الصف الدراسي الحالي:
 

 

     
 

 تقدیم طلب التقدم إلغاء طلب التقدم
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 Magnetصفحة تأكید برنامج 
 

 رقم التأكید:    الوقت:   التاریخ:
 

       اسم الطالب:
 رقم تعریف الطالب:

 
 البرید اإللكتروني لولي األمر:عنوان 

 
بالخطأ إلى مجلد الرسائل المزعجة أو مجلد البرید اإللكتروني غیر المھم؛  OCPSقد تُوجھ رسائل البرید اإللكتروني التابعة لـ  یُرجى مالحظة أنھ: 

 لذا یُرجى التحقق من ھذه المجلدات.
 

 أنت اخترت: 
 الخیار األول:
 الخیار الثاني:

 ث:الخیار الثال
 

 .Magnetتم تقدیم طلب االلتحاق في برنامج 
 

التواصل على  یُرجى مراجعة ما اخترت بعنایة. ال یمكنك إجراء تغییرات في طلب االلتحاق. إذا كانت ھناك أي معلومات غیر صحیحة، فیُرجى 
فبرایر وإدخال  15حتى یُلغى طلب االلتحاق الخاص بك، ویمكنك إعادة تقدیم طلب االلتحاق في  magnetoffice@ocps.netالفور مع 

 المعلومات الصحیحة حینئٍذ.

-2019للعام الدراسي  OCPSیجِر تسجیلھم في مدارس  لممن الصفین الثامن والتاسع و حالیًاألولیاء األمور/ األوصیاء على الطالب المتقدمین  
، یُرجى مسح تقاریر الدرجات النھائیة مسًحا ضوئی�ا وإرسالھا عبر البرید اإللكتروني إلى 2021-2020و/ أو  2020

magnetoffice@ocps.net.یجب إرسال ھذه المستندات عند تقدیم الطلب. لن یكتمل طلب االلتحاق دون بطاقة التقاریر ھذه . 
 

وني إشعاًرا بعد القرعة األولى، سیجري إخطار أولیاء األمور/ األوصیاء عبر البرید اإللكتروني المذكور في طلب االلتحاق. یُعد ھذا البرید اإللكتر
في التسجیل  Magnetأو الوضع في قوائم االنتظار. على الطالب الذین ُعرضت علیھم أماكن في برامج  Magnetرسمی�ا بعرض مكان برنامج 

 أثناء فترة التسجیل الموضحة في البرید اإللكتروني لإلخطار. Magnetمدرسة 
 

فیجوز لك تقدیم الطلب إذا ُعرض علیك مكان لیس خیارك األول،   إذا ُعرض علیك مكان في القرعة، فسیكون ھو العرض الوحید الذي ستتلقاه. 
 ر مایو.مرة أخرى بمجرد إتاحة التقدیم في قائمة انتظار الصیف في شھ

 
مع ذكر اسم الطالب ورقم بطاقة تعریفھ  magnetoffice@ocps.net، فیُرجى مراسلة 2022مارس  1إذا لم تتلَق رسالة برید إلكتروني بحلول 

 التي تقدمت لھا. Magnetوبرامج 
 

برید اإللكتروني غیر المھم؛ لذا یُرجى التحقق بالخطأ إلى مجلد الرسائل المزعجة أو مجلد ال OCPSقد تُوجھ رسائل البرید اإللكتروني التابعة لـ  
 من ھذه المجلدات.

 

mailto:magnetoffice@ocps.net


 یُرجى طباعة ھذه الصفحة واالحتفاظ بھا للرجوع إلیھا فیما بعد. 
 

 

 

طباعة/ إرسال إلى البرید 
 اإللكتروني

 خروج


