
 
 
 
 
 

 اطبع لطفا 

KNOX COUNTY SCHOOLS 
2021-2022 

 استمارة طلب نقل الطالب 

 
 اسم الطالب 

 
 اسم االب| الوصي
________________________________________________________________
___ 

    العرق الجنس  تاریخ المیالد 
 
السنة القادمة \الصف  _________ صف الطالب   

(2020-21)        (2021-22 
 
 (21-2020) المدرسة الحالیة 
____________________________ 

 
       (22-2021) المدرسة Zoned    # .الشقة    العنوان

 
    Zip الوالیة  ,المدینة 

 
Email     الجوال    ھاتف البیت  ھاتف العمل    

 
  اسم الكاونتي  ,اذا ال ال نعم    :تقیم في نوكس كاونتي

 (اختر واحدة لطفا) سبب طلب النقل 

    مكان العمل  KCS اوالد المعلمین 

    مكان العمل KCS اوالد الموظفین 
یجب ان یكون التحق بمدرسة مجتمعیة  \مع النقل مشروع منحة   

 
 
Employee #    
Employee #    

    (s)ایة سنة   یجب ان یكون التحق بمدرسة مجتمعیة /مشروع منحة  قدیم 
 

    # ID االسم  االخوان  
 

 (سنتان على االقل)  اسم البرنامج (.Magnet, ROTC and etc) برنامج دراسي
 

    ظرو ف صحیة 
     Course* (continuation, *course, preference, etc) اخرى 
    اشرح لطفا

 

االلتحاق )اطفالكطفلك ( ولویة. حدد فقط المدارس التي تریدما یصل إلى ثالث مدارس بترتیب األاختیار یرجى 

 .بھا
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

المذكورة أعاله. بمجرد الموافقة على المدرسة ، یتم  ى موافقة لمدرسة واحدة فقط منمالحظة: سیحصل الطالب عل
 خرى المطلوبة المدرجة أعاله.حذف الطالب من قائمة االنتظار للمدارس األ

 
 من خالل التوقیع والتحقق من المربع ، أنا ، الوالد / الوصي ، قد قرأت وفھمت

 معلومات وإرشادات في الجزء الخلفي من ھذا النموذج:
 Yes No 

 
    التاریخ   التوقیع 

 
 

 
 

 
      ID    الطالب
___________________________ 

   المدرسة الحالیة
 



 
 Enrollment :ارسل الى
Dept. P.O. Box 2188 
912 S. Gay St. 
Knoxville, TN 37901-
2188 
 



 
 

 طلب نقل الطالب في مدارس نوكس كاونتي 
 التعریف 

" المدرسة الواقعة في منطقة إقامةالوالدین أو الوصي حیث ُیطلب من الطالب المدرسة األساسیةُیقصد بمصطلح "
 النقل  ..الحضور ما لم یتم الموافقة على 

 
 " المدرسة التي یتم طلب التحویل إلیھا أو منحھا.المدرسة المستقبلةتعني عبارة "

 
 ھو طالب یدرس في مدرسة لیست مدرستھ األساسیة. الطالب من خارج المنطقة""

 
 أو طفل حاضن یعیش في نفس المنزل.أخ غیر شقیق أو أخت غیر شقیقة" ھو أخ أو أخت أو األخمصطلح "

" ھي العملیة اإللكترونیة التي سیتم استخدامھا الختیار الطالب الذین سیتم نقلھم. االختیار العشوائي"
،  5-4، والصفوف  K-3مجموعات الصفوف من: الصفوف  KCSلتحدید المقاعد المتاحة في المدارس ، ستستخدم 

 .12-9، والصفوف  8-7، والصفوف  6والصف 
 

 استمارة طلب النقل 
التقدم بطلب للنقل نیابة عن الطالب. وضع مدیر المدارس  فقط لولي أمر الطالب أو الوصي یجوز -التطبیق 

إجراء نقل سیوفر فرصة شفافة وعادلة للتحویل لجمیع المتقدمین. إذا لم یتم تقدیم الطلب في الوقت 
 ة في بدایة العام الدراسيیجب على الطالب تقدیم تقریر إلى مدرستھم األساسیالمناسب ، أو تم رفضھ ، 

 الجدید.
 

 األولویات
 یجب أن یكون ترتیب أولویات قرار النقل على النحو التالي:

 ون فیھاال المدرسین في المدرسة التي یعملأطف. 1
 الموظفین. 2
 شقیق الطالب الملتحق حالیا. 3
 المنحةاستمرار في مشروع . 4
 )Magnetالبرنامج األكادیمي للدراسة (یشمل التقدیم في مدرسة / برنامج . 5
 الحالة الطبیة. 6
 آخرون في مقاطعة نوكس (عن طریق االختیار العشوائي). 7
 خارج المقاطعة (بعد تعیین جمیع طالب مقاطعة نوكس). 8

 شروط عامة
لن یتم توفیر وسائل النقل من قبل مجلس التعلیم بمقاطعة نوكس. ما لم ُینص على ذلك ، تكون  - النقل

 مسؤولیة النقل على عاتق الوالدین أو األوصیاء أو الطالب.
تخضع جمیع عملیات النقل لقیود السعة المتاحة. ستأخذ عملیات تحدید السعة في االعتبار  - السعة المتاحة

تاح وعروض البرنامج ومستوى التوظیف الذي تم تحدیده بموجب نموذج التوظیف في النظام الحیز المادي الم
 المدرسي.

 
وجد أنھ  12إلى  6أي طالب خارج المنطقة أو خارج المنطقة التعلیمیة في الصفوف من  - نقل أو تسجیل خاطئ

مسّجل أو ملتحق بمدرسة أخرى غیر مدرستھ األساسیة دون نقل معتمد یجب إعادتھ إلى المدرسة األساسیة 
العودة إلى  K-5 المناسبة بنھایة الفصل الدراسي الذي تم فیھ اكتشاف المخالفة. یجب على الطالب في الصفوف

مدرستھم األساسیة في نھایة فترة التسعة أسابیع التي تم فیھا اكتشاف المخالفة. إذا كان ُیعتقد أن النقل 
أو التسجیل غیر المشروع كان عمالً متعمًدا من جانب أحد الوالدین أو الوصي ، فیجوز لمدیر المدارس اتخاذ 

 إجراء بموجب أحكام قانون تینیسي التفصیلي.
 

عملیات النقل العامة المعتمدة فعالة بشكل عام من خالل مستوى الصف النھائي للمدرسة التي تم  -المدة 
تعیین الطالب لھا. ُیتوقع من الطالب الذین حصلوا على تحویالت أن یحتفظوا بسجل أكادیمي وتأدیبي وحضور 

یجوز لمدیر المدرسة المستقبلة طلب مناسب في المدرسة المستقبلة. إذا لم یستوف الطالب ھذه التوقعات ، ف
إلغاء التحویل وإعادة الطالب إلى المدرسة األساسیة. یجب على مدیر المدارس أو من ینوب عنھ مراجعة ، 

والموافقة أو رفض أي طلب من مدیر المدرسة إللغاء نقل الطالب. یجب على الطالب الذین تم توجیھھم للعودة 
لك في نھایة العام الدراسي ، ما لم یقرر مدیر المدارس أنھ من مصلحة إلى مدرستھم األساسیة القیام بذ

 الطالب و / أو النظام المدرسي القیام بخالف ذلك.
 

ال یمكن استئناف قرار النظام المدرسي في اختیار المدرسة المطلوبة للطالب المتقدمین لاللتحاق  - االستئناف
أو الدورات غیر المقدمة في مدرستھم األساسیة. یجوز للوالدین / األوصیاء استئناف جمیع قرارات  Magnetبـ 

 النقل األخرى إلى مسؤولي المدرسة بالترتیب التالي:
 

 ( التسجیل)مشرف القید. 1
 لجنة االستئناف. 2
 مدیر المدارس. 3
 مجلس التعلیم بمقاطعة نوكس. 4

قد یفقد الطالب الذین یشاركون في األلعاب الریاضیة التي تحكمھا  -/ قیود المدرسة اإلعدادیة  TSSAAقیود 
TSSAA .أو الریاضات التي تخضع لعقوبات المدارس المتوسطة والتحویل األھلیة الریاضیة لمدة عام واحد 
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