فرم ثبت نام ۶۱۰۲ – ۶۱۰۲

تاریخ خاتمه ثبت نام  :جمعه  ۶۲ماه مارس ۶۱۰۲
 دربارۀ اِکسِ ل
اکسل یک مدرسه جدید منشور دولتی است ،واقع در شهر کِنت  ،ایالت واشنگتن است.
هدف ما این است که برای تمام دانش آموزان این مدرسه برنامه ریزی تحصیلی پیشرفته با تاکید بر روی ریاضیات ،معلومات
اجتماعی ،ادبیات ،خواندن ،نوشتن و کالسهای آمادگی پیش دانشگاهی فراهم آوریم که منجر به موفقیت و پیشرفت این دانش آموزان نه تنها
از نظر تحصیلی بلکه موفقیت در ورود به دانشگاه و نهایتا ً پیدا کردن کار مورد عالقه می گردد.
برای اطالعات بیشتر در مورد این الگوی درسی و شناختن کارکنان مدرسه لطفا ً به وب سایت  www.excelwa.orgمراجعه
فرمایید.

 اطالعات جهت پذیرش دانشجو
مدرسه اکسل یک مدرسه دولتی ،غیر انتخابی و رایگان برای تمام دانش آموزان است .جهت ورود به این مدرسه احتیاجی به امتحان
ورودی یا شهریه نیست و دانش آموزان از اول اکتبر  ۴۱۰۲می توانند ثبت نام نمایند .اگر تعداد دانش آموزان داوطلب بیشتر از ظرفیت
کالس باشد از طریق قرعه کشی در  ۳آوریل  ۴۱۰۲انجام می گیرد ،دانش آموزان دور ٔه پاییزی انتخاب می گردند.
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شود.رش باید تکمیل و تا قبل از  ۶بعدازظهر روز
فرم پذی
مارس 
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تکمیل و
پذیرش باید
 فرم فرم
 ۴۲مارس تحویل داده شود.
 ۴۲مارس تحویل داده شود.
برای واجد شرایط شدن در کالس هف
(مدرسه اکسل به هیچ عنوان به دلیل نژاد ،رنگ پوست ،ناتوانی ،گرایش مذهبی ،گرایش جنسی یا منشاء ملی و قومی تبعیض قائل
نمی شود).

 تاریخ قبول تقاضانام ٔه ثبت نام
فرم های ثبت نام از تاریخ اول اکتبر  ۴۱۰۲تا ساعت  ۶بعدازظهر  ۴۲مارس  ۴۱۰۲می باشد.

 روند و شیوه پذیرش
.۰لطفا ً فرم ثبت نام را تکمیل کرده و به یکی از طریق های زیر ارسال نمایید.




اصل فرم ثبت نام را تکمیل کرده و به یکی از کارمندان اکسل تحویل دهید.
اصل فرم تکمیل شده را به آدرس
210 South Hudson St., Suite 324, Seattle, WA 98134-2417

ارسال نمایید.


فرم ثبت نام را از طریق اینترنت روی کامپیوتر تکمیل کنید .

به وب سایت  www.excelwa.orgمراجعه کرده و در قسمت  SchoolMint Portalفرم را تکمیل و ارسال کنید.
در صورتی که امکان دسترسی به طرق باال را نداشتید با مدیر ثبت نام و امور دانشجویان مدرسه اکسل به نام Jordan Matulis
از طریق ایمیل تماس حاصل فرمایید.
jordan@excelwa.org
 .۴شرکت در جلسه های اطالعاتی یا محلی.


جلسات گردهمایی ! صرف قهوه و جلسات محلی یا انجمن محلی.

برای اطالع یافتن به تاریخ برگزاری این گردهمایی ها می توانید به وب سایت  www.excelwa.orgمراجعه فرمایید.
شرکت در این جلسات اجباری نیست  ،ولیکن با شرکت در این گردهمایی ها می توانید اطالعات بیشتری در مورد مدرسه اکسل
کسب نمایید و به سوالهای شما در این جلسات پاسخ داده خواهد شد.
 قوانین قرعه کشی
به طبق قانون ایالت واشنگتن (ماده  ) RCW 28A.710اگر تعداد دانش آموزان داوطلب بیشتر از گنجایش کالس باشد ،دانش
آموزان توسط قرعه کشی عمومی انتخاب خواهند شد .این قرعه کشی در تاریخ  ۳آوریل  ۴۱۰۲برگزار خواهد شد .خانواده های دانش
آموزان در صورت عالقه می توانند حضور یابند (اجباری نیست و تأثیری بر روی انتخاب دانش آموز ندارد).
قرعه کشی به صورت زیر برگزار خواهد شد:
 .۰اسامی تمام دانش آموزان که فرم ثبت نام را تکمیل کرده اند با توجه به کالس انتخابی (ششم یا هفتم) به قرعه کشی وارد
خواهند شد.
 .۴اسامی  ۲۲دانش آموز به قید قرعه اعالم و ثبت نام خواهند شد و مابقی دانش آموزان به ترتیب قرعه در لیست انتظار قرار
خواهند گرفت.
 . ۳بعد از پایان قرعه کشی به خانواده های دانش آموزان نامه ارسال خواهد شد که پذیرفته شده اید یا در لیست انتظار قرار گرفته
اید برای سال تحصیلی . ۴۱۰۶–۴۱۰۲
 .۲اگر اسم فرزند شما جزء قبول شدگان باشد به شما تا  ۰۱آوریل  ۴۱۰۲فرصت داده خواهد شد برای ثبت نام تصمیم بگیرید،
چنانچه شما مصمم به ثبت نام بودید از طرف مدرسه اکسل جهت اتمام ثبت نام و تکمیل مدارک الزم با شما تماس گرفته خواهد شد.
*** دانش آموزانی که در لیست انتظار هستند ،چنانچه دانش آموزی از ثبت نام در قرعه کشی مرحله اول صرف نظر کرد با حفظ
نوبت جایگزین و پذیرفته خواهد شد*** .
 . ۲برادران یا خواهران دانش آموزان پذیرفته شده برای ورود به مدرسه اکسل ارجحیت دارند .به این معنی که اگر یک دانش
آموز وارد مدرسه اکسل شده باشد ،برادر یا خواهرش در قرعه کشی اولویت خواهند داشت در صورتی که تمام دانش آموزان باید فرم ثبت
نام را مجزا تکمیل کرده باشند.

تأییدیه

با امضاء کردن این تقاضانامه ،من تأیید می کنم که تمام اطالعات داده شده فوق صحیح است و در ضمن من اطالع دارم که مدرسه
اکسل در صورت داشتن جای خالی دانش آموز می پذیرد .اگر بیشتر از  ۲۲دانش آموز داوطلب باشند برای هر کالس ،مدرسه اکسل به
سیستم قرعه کشی داوطلبان را انتخاب خواهد کرد.

---------------------------------------------

----------------------------------------------

امضاء والدین یا سرپرست قانونی

امضاء والدین یا سرپرست قانونی

لطفا ً این فرم را تکمیل کرده و همراه با فرم پذیرش تا تاریخ  ۴۲مارس  ۴۱۰۲به آدرس زیر ارسال کرده یا به یکی از کارمندان
مدرسه اکسل تحویل دهید.
210 South Hudson St.
Suite 324
Seattle, WA 98134

فرم تقاضای پذیرش
تاریخ خاتمه فرم پذیرش :جمعه  ۶۲مارس  ۶۱۰۲ساعت  ۲بعدازظهر
اطالعات دانش آموز
اسم وسط دانش آموز

اسم فامیل دانش آموز

اسم اول دانش آموز
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:اسم

والدین یا سرپرست شماره ۰

:اسم

:ایمیل

:ایمیل

:تلفن

:تلفن

:نسبت شخص با دانش آموز

:نسبت شخص با دانش آموز

 : -------------------------------------------------زبان اولیه در خانهخیر

آیا دانش آموز ،در مدرسه اکسل خواهر یا برادر در حال تحصیل دارد؟

بله

: --------------------------------------اسم خواهر یا برادر در حال تحصیلهفتم

ششم

 :در حال حاضر خواهر یا برادر دانش آموز ،کالس چندم است؟
:طریق ٔه آشنایی شما با مدرسه اکسل

فیس بوک  /تویتر

کارمند یا نماینده اکسل

از دوستان یا آشنایان

وب سایت مدرسه اکسل

:-------------------------------طریق دیگر

ایمیل
انجمن اطالعاتی

