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استكشف.
اختر.
قدّ م.
استخدموا موقع )MySchools.nyc) (MySchools
الخاص بطفلكم ،وتقديم طلب االلحاق—كل ذلك في مكان واحد.

( الستكشاف خياراتكم الخاصة بالمدارس المتوسطة ،واختيار البرامج لطلب االلحاق

في خالل فترة تقديم طلب االلحاق بالمدارس المتوسطة ،يمكنكم استخدام موقع ) (MySchoolsفيما يلي:
 0الوصول إلى طلب االلحاق بالمدارس المتوسطة الخاص بطفلكم—يمكن للموجه اإلرشادي بالمدرسة المساعدة في ذلك .ستشمل تجربة البحث
المخصص لطفلكم خيارات برامج المدارس المتوسطة المحددة التي يحق له المداومة بها.
 0استكشاف خيارات طفلكم وحفظ البرامج والمدارس المفضلة لديكم.
 0إضافة ما يصل إلى  12برنامجا ً إلى طلب االلحاق الخاص بطفلكم للمدارس المتوسطة .ووضعهم حسب الترتيب الحقيقي لتفضيالتك مع وضع
خيارك األول في أعلى القائمة كرقم .1
 0التقديم بحلول الموعد النهائي في  2ديسمبر /كانون األول .2019 ،تأكدوا من النقر على زر "تقديم الطلب".
نحن هنا لمساعدتكم! إذا احتجتم دعمًا الستخدام موقع ) (MySchoolsأو كان لديكم أي استفسار حول عمليات القبول بالمدارس المتوسطة:
 0تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرستكم الحالية.
 0اتصلوا على الرقم .718-935-2009
 0قُوموا بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت—يرد سرد لمواقع هذه المراكز في الصفحة الداخلية للغالف الخلفي لهذا الدليل.
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حول تصميم الغالف
التلميذ | Alari Billig :المعلم | Carl Landegger :مدير المدرسةManuel Ureña :
كل عام تتشارك إدارة التعليم بمدينة نيويورك مع مؤسسة ) (Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museumإلعداد مسابقة لتالميذ المدارس الثانوية
العامة لتصميم الغالف .وقد قام بتصميم غالف هذا الكتاب التلميذ ،Alari Billig /وهو تلميذ بثانوية ) .(High School of Art and Designإن تصميم —Billig
الذي يحمل عنوان "وجوهنا المتعددة"—يعكس تنوع مدينة نيويورك ،ويجسد جمال الهويات والمنظورات الفردية على مجتمعنا األكبر .للحصول على مزيد من المعلومات،
بما في ذلك كيفية دخول مسابقة السنة القادمة ،اسألوا معلمكم في مادة الفنون أو زوروا الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/CoverDesign
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المعلومات الواردة في هذا الدليل دقيقة وقت النشر لكنها قد تكون عُرضة للتغيير .يمكنك البحث عن أحدث
معلومات عن المدارس والبرامج باستخدام موقع ) ( MySchools.nycأو عن طريق االتصال
بالمدارس مباشرة.

تنص سياسة إدارة التعليم بمدينة نيويورك على تقديم فرص تعليمية متكافئة بغض النظر عن الحالة الفعلية أو المفترضة للعرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو العمر ،أو
العقيدة ،أو األصل العرقي ،أو األصل القومي ،أو األصل األجنبي ،أو وضع المواطنة ،أو اإلعاقة ،أو الوزن ،أو النوع (الجنس) أو الميول الجنسية ،وعلى المحافظة
على بيئة خالية من االنتقام أو التحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي ،الذي يكون على أي من هذه األسس .يمكن توجيه أي استفسارات حول االلتزام بهذه السياسة
إلى.Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201 :
هاتف  / 718-935-3320الرقم المجاني.877-332-4845 :
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ً
مرحبا بكم

في عمليات القبول بالمدارس المتوسطة
تزود المدرسة المتوسطة التالميذ بفرص الستكشاف اهتماماتهم ،واكتشاف مواد دراسية جديدة ،ومعرفة المزيد عن
أنفسهم .في فصل الخريف هذا ،سيقدم طفلك لاللتحاق بالمدرسة المتوسطة .طلب التقديم عبر اإلنترنت الخاص بكل الطفل سيكون
مخصصا ً ليشمل جميع برامج المدرسة المتوسطة التي يتأهل لاللتحاق بها كخيارات .يمكنك التقدم لما يصل إلى  12برنامجً ا.
استخدم دليل عمليات القبول هذا وموقع )MySchools.nyc) (MySchools

( للتعرف على عمليات القبول بالمدارس

المتوسطة ،واستكشاف البرامج التي تلبي احتياجات طفلك والتعرف على كيفية تقديم طلب التقدم للمدارس المتوسطة.

استمر في المشاركة في عمليات القبول
الموقع اإللكتروني لعمليات القبول بالمدارس المتوسطة | schools.nyc.gov/Middle
احصل على آخر التحديثات ،وموارد إضافية ،وتواريخ معارض المدارس المتوسطة ،واللقاءات المفتوحة ،والفعاليات األخرى.

قائمة البريد اإللكتروني لعملية القبول بالمدارس المتوسطة | schools.nyc.gov/Connect

قُم بالتسجيل في قائمة البريد اإللكتروني لعمليات القبول بالمدارس المتوسطة للحصول على آخر نصائح القبول وتذكيرات بالتواريخ المهمة.

استكشاف خيارات المدارس المتوسطة وتقديم طلبات االلتحاق
MySchools.nyc
موقع ) (MySchoolsهو دليل عبر اإلنترنت لخيارات المدارس المتوسطة لطفلك وطلبات االلتحاق الخاصة به .استكشف البرامج ،وابحث عن خيارات
لتقديم طلب اإللحاق الخاص بطفلك ،وقدّم الطلب  -كل ذلك في مكان واحد .الموعد النهائي لتقديم طلب اإللحاق هو  2ديسمبر /كانون األول.2019 ،

احصل على مساعدة في تعبئة طلب اإللحاق
الموجه اإلرشادي بمدرستك
سيقوم موجهك اإلرشادي بتوجيهك خالل عملية القبول ،وسيساعدك على إعداد طلب إلحاق طفلك
بالمدارس المتوسطة ،ويدعمك حسب الحاجة باستخدام موقع ).(MySchools

مراكز استقبال العائالت | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت للحصول على دعم ومساعدة في تقديم طلب اإللحاق الخاص
بك  -وابحث عن مواقع هذه المراكز في الصفحة الداخلية للغالف الخلفي.

إدارة التعليم لمدينة نيويورك | 718‑935‑2009
يمكنك االتصال بنا إذا كانت لديك أسئلة حول عمليات القبول بالمدارس المتوسطة.

1

نظرة عامة

المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك
إن مدارسنا تخصّ كل عائلة وتلميذ في مدينة نيويورك .وتلتزم إدارة التعليم بمدينة نيويورك ( )DOEبتلبية االحتياجات المتنوعة ،باإلضافة إلى تعزيز
المساواة والتميز في مناخ يسوده الود واإلندماج .ونحن ممتنون للتالميذ والمعلمين والموظفين والعائالت والمجتمعات المتفانية في عملها ممن يساهمون
في جعل مدارسنا قوية .شباب مدينتنا هم المستقبل  -وفيما يلي كيفية منحهم بداية سريعة:

إننا ملتزمون بالمساواة والتنوع
ترحب جميع المدارس المتوسطة العامة بمدينة نيويورك وتدعم...
JJ

التالميذ الذين هم من المتعلمين متعددي اللغات /متعلمي اللغة اإلنكليزية

JJ

التالميذ من ذوي اإلعاقة

JJ

التالميذ ذوي احتياجات تيسّر الوصول للموقع

التالميذ الذين يعيشون في سكن مؤقت

JJ

JJ

العائالت والتالميذ المهاجرين

JJ

العائالت والتالميذ المثليين ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ()LGBTQ

ونحن نعمل في المناطق التعليمية في مختلف أرجاء المدينة ،مع المجتمعات إلعداد خطط تزيد من التنوع في الكثير من مدارسنا .اعرف المزيد من
خالل الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/DiversityAdmissions

إننا ملتزمون بالتميز والمسؤولية
نقوم بجمع معلومات عن نتائج المدارس التابعة لنا للمساعدة في تحديد نقاط القوة التي تتمتع بها كل مدرسة والنواحي التي تحتاج إلى تحسين .لمعرفة
المزيد عن أداء أي مدرسة ،يرجى زيارة الرابط  ،schools.nyc.gov/Find-a-Schoolادخل اسم المدرسة في شريط البحث ،وانقر على
تبويب البيانات والتقارير لقراءة لمحة موجزة حول جودة المدرسة ،ودليل جودة المدارس ،والتقارير األخرى.

نرحب بمداخالتك ومشاركتك
JJ

إذا أردت المساعدة في دعم المدرسة الحالية أو المستقبلية لطفلك ،أسأل مدير المدرسة أو منسق شؤون اآلباء عن كيفية تقديم المساعدة.

هل لديك مالحظات تقدمها لنا بشأن دليل عمليات القبول بالمدارس المتوسطة هذا أو موقع )MySchools.nyc
كذلك ،أرسل بري ًدا إلكترون ًّيا إلى العنوان .OSEComms@schools.nyc.gov

JJ

2

(؟ إذا كان األمر

إننا نخدم

ونرحب بجميع تالميذ مدينة نيويورك ،بما في ذلك
متعلمي اللغة اإلنكليزية /المتعلمين متعددي اللغات | schools.nyc.gov/ELL
تقدم جميع المدارس العامة بمدينة نيويورك نطا ًقا واسعًا من المساعدات والخدمات للمتعلمين متعددي اللغات /ولمتعلمي اللغة اإلنكليزية
( )MLLs/ELLsمن أجل تنمية مهارات اللغة اإلنكليزية لديهم ،وتحضيرهم للنجاح في المدرسة ،والكلية ،والمسارات المهنية .تعرف على المزيد حول
نماذج تقديم الخدمة من خالل برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLوبرنامج التعليم االنتقالي ثنائي اللغة ( ،)TBEوالبرامج ثنائية اللغة
( )DLعلى موقعنا اإللكتروني.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsإذا كنت مهتما ببرامج ثنائية اللغة ،اكتب المصطلح ( Dual Languageثنائي اللغة) في شريط البحث.

التالميذ ذوو اإلعاقات | schools.nyc.gov/SpecialEducation
يتوقع من جميع المدارس المتوسطة أن تستقبل وتخدم مقدمي طلبات االلتحاق ذوي اإلعاقات وف ًقا للبرامج والخدمات الموصى بها في برامج التعليم
الفردي ( )IEPالخاصة بهم .تقبل جميع برامج المدارس المتوسطة تالميذ التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقات .تعرفوا على المزيد في القسم .2.4
ُتقدم تسهيالت االمتحان وف ًقا لبرامج التعليم الفردية للتالميذ أو خطط الفقرة —504انظر نهاية القسم  .4.4للتالميذ الذين ُتوصي برامج التعليم الفردي
( )IEPsالخاصة بهم ببرامج المنطقة التعليمية  ،75انظر القسم .3.1

التالميذ ذوو احتياجات تي ّسر الوصول للموقع | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
تلتزم إدارة التعليم بمدينة نيويورك بتزويد التالميذ ذوي احتياجات تيسّر الوصول للموقع بعرض إلحاق ببرنامج مدرسة متوسطة يتيح لهم الوصول
للبرامج والخدمات ذات الصلة .قد تكون المدارس ميسّر الوصول إليها جزئيًا أو بالكامل ،ويمكن طلب تسهيالت معقولة .للحصول على أحدث
المعلومات حول تيسّر الوصول للموقع ،راجع موقعنا على اإلنترنت واتصل بالمدارس مباشرة.
المدارس الميسّر الوصول إليها بالكامل
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsقُم باستخدام المرشحات لتصنيف البرامج حسب
الميسّر الوصول إليها جزئيًا (.)Partially Accessible
( )Fully Accessibleأو

التالميذ المقيمون في سكن مؤقت | schools.nyc.gov/STH
يستطيع التالميذ المقيمون في سكن مؤقت والمدرجون في مدرسة ابتدائية تابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك أن يقدموا طلبًا لاللتحاق بأي من برامج
المدارس المتوسطة ،حتى لو انتقلوا إلى سكن مؤقت خارج مدينة نيويورك .وهم غير مطالبين بتقديم مستندات (بما في ذلك العنوان ،وإثبات السن،
والتطعيم) من أجل المشاركة في عملية القبول وقبول عروض اإللحاق المقدمة لهم.
العائالت المهاجرة | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
لكل طفل في مدينة نيويورك الحق في التعليم في المدارس العامة ،بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص به .وطب ًقا للقانون ،ال يجوز أن يُطلب من
األطفال تقديم مستندات عن وضع الهجرة ،وال يمكن حرمانهم من القبول ،أو التسجيل ،أو االلتحاق بالمدرسة بنا ًء على وضع الهجرة .لن يسأل موظفو
إدارة التعليم عن وضع الهجرة الخاص بالعائلة ،وإذا علموا بوضع الهجرة ،فيجب عليهم إبقاؤه سرً ا .تعتبر المدارس العامة أساس ديمقراطيتنا وتظل
أماكن آمنة لجميع التالميذ ،والعائالت ،والمعلمين.
التالميذ المثليون ،والمثليات ،ومزدوجو الجنس ،والمتحولون جنس ًيا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ،وعائالتهم )| (LGBTQ

schools.nyc.gov/LGBT
ترحب جميع مدارسنا وتدعم التالميذ ،والعائالت ،والموظفين المثليين ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم
الجنسية بعد .يمكنك التقديم في برامج الجنس الواحد استنا ًدا إلى هويتك الجنسية ،بغض النظر عن الجنس المحدد عند الوالدة .إذا كان لديك طفل متحول
جنسيًا يرغب بااللتحاق بمدرسة للجنس الواحد ،أطلب من مستشار التوجيه بمدرسته المساعدة في تقديم الطلب.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث تحالف المثليين مع ذوي الرغبة للجنس المغاير ( )GSAللحصول على قائمة
بالمدارس التي يتوفر بها نا ٍد يدعم التالميذ المثليين ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد.
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القائمة المرجعية
أكتوبر /تشرين األول  -نوفمبر /تشرين الثاني

سبتمبر /أيلول

للتقديم بالمدارس المتوسطة

استخدم دليل عمليات القبول الستكشاف برامج المدارس المتوسطة .اقرأ القسم  2.2بشأن األهلية لفهم أفضل بشأن المدارس والبرامج التي يمكن أن يتقدم إليها
طفلك والسبب.
التق بالموجه اإلرشادي بالمدرسة لمناقشة خيارات المدارس المتوسطة.
خطط تقويمك الخاص بعمليات القبول لفصل الخريف.
في أكتوبر /تشرين األول ،سوف يساعدك الموجه اإلرشادي بالمدرسة الخاص بطفلك في الوصول إلى الطلب االلحاق الخاص به على موقع
MySchools.nyc

 .بمجرد تسجيل دخولك على حسابك ،يمكنك القيام بما يلي:

§§استكشاف خيارات المدارس المتوسطة المتاحة أمام طفلك—ستكون جميع البرامج المؤهل لطفلك التقديم لها متاحة كخيارات.
§§احفظ تفضيالتك بالنقر على النجوم بجوار أسماء البرامج.
§§ابدأ في إضافة برامج لطلب اإللحاق الخاص بك .يمكنك التقديم لاللتحاق بما يصل إلى  12برنامجً ا—تعرف على كيفية إعداد طلب التحاق خاص
بطفلك في القسم .0.4
اذهب إلى معارض المدارس المتوسطة مع طفلك! راجع الموقع اإللكتروني  schools.nyc.gov/Middleمعرفة المعلومات المحدثة حول المواقع
واألوقات.
احضر اللقاءات المفتوحة—اعرض التواريخ على تقويم اللقاءات المفتوحة على الرابط  .schools.nyc.gov/Middleللحصول على معلومات عن
أحدث اللقاءات المفتوحة ،اتصل بالمدارس مباشرة.
اعمل مع الموجه اإلرشادي لمدرسة طفلك الحالية إلعداد قائمة البرامج في طلب االلتحاق الخاص بطفلك .انظر إلى طرق القبول الخاصة بالبرامج وأي
معايير لالختيار لفهم العوامل التي تستخدمها المدارس لعمليات للقبول.
فكر في طريقة تنقل طفلك من وإلى كل برنامج يحوز على اهتمامك.
قدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة بحلول يوم  2ديسمبر /كانون األول.!2019 ،

ديسمبر/كانون األول

يمكنك التقديم بإحدى الطرق الثالث التالية:

§§عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني MySchools.nyc

— انقر فوق تقديم طلب االلحاق ""Submit Application

§§من خالل الموجه اإلرشادي لطفلك بالمدرسة
§§في أحد مراكز استقبال العائالت  -يرد سرد لمواقع هذه المراكز في الصفحة الداخلية للغالف الخلفي لهذا الدليل.
في طلب االلتحاق الخاص بك ،اكتب قائمة بالبرامج التي يرغب طفلك في المداومة بها حسب ترتيب أفضليتها الحقيقي بالنسبة لك .ضع اختيارك األول في
صدارة القائمة كرقم  1واختيارك الثاني كرقم  ،2وهكذا .لن ترى المدارس إن كنت قد أدرجتها في القائمة كاختيارك األول أو اختيارك الثاني عشر.

أبريل /نيسان  -مايو /آيار

يناير /كانون الثاني  -فبراير /شباط

بالنسبة لمدرسة ( :)Mark Twain for the Gifted & Talentedإن جميع المقيمين بمدينة نيويورك مؤهلون ،ويجب أن يحصل التالميذ على
امتحانات المواهب .يمكنك تسجيل طفلك في االختبارات عبر اإلنترنت على موقع )—(MySchoolsانقر فوق عالمة التبويب "—"Mark Twainأو من
خالل الموجه اإلرشادي الخاص بمدرستك.

البرامج التي تعتمد الفرز :أكمل التقييمات أو الملفات إن /حسبما كانت مطلوبة من قِبل برامج مدارس متوسطة معينة مدرجة على طلبك.
بالنسبة لمدرسة ( :)Mark Twain for the Gifted & Talentedسيحصل التالميذ الذين سيخوضون امتحان المواهب على مواعيد امتحانهم
في بداية يناير /كانون الثاني.

وسيحصل جميع المتقدمون على خطاب عرض التحاق بالمدرسة المتوسطة في أبريل /نيسان .2020 ،وسيشمل هذا الخطاب على عرض إلحاق طفلك بأحد
برامج المدارس المتوسطة ،عالوة على معلومات عن الخطوات التالية وطلبات االستئناف .ليس هناك إجراءات أخرى مطلوبة لقبول طلبك.
قُم بالرد على نتائج المدرسة المتوسطة الخاصة بك قبل الموعد النهائي في مايو /آيار 2020 ،في حالة الحاجة إلى القيام بإجراء آخر.
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كيفية استخدام

دليل عمليات القبول هذا وموقع ()MYSCHOOLS
1

2

التخطيط لعمليات القبول بالمدارس المتوسطة
استعن بالقائمة المرجعية الواردة في الصفحة المقابلة لتخطيط تقويم عمليات القبول لفصل الخريف .تعرف على المسار المؤدي إلى المدرسة
المتوسطة في القسم  0.1من هذا الدليل.

تعرف على أهلية طفلك
تعرف على أهلية االلتحاق بالبرامج المختلفة في األقسام من  .5.2-2.2ثم حدد في القسم  0.8البرامج التي يكون طفلك مؤهالً لحضورها .وخالل
فترة تقديم طلبات االلتحاق ،قُم بتسجيل الدخول على موقع ) ( MySchools.nyc) (MySchoolsلالستمتاع بتجربة بحث مخصصة لكل
خيارات طفلك.
نصيحة | ابحث عن منطقتك التعليمية (المناطق التعليمية  )32-1على الموقع .schools.nyc.gov/Find-a-School

3

استكشف خيارات المدارس المتوسطة لطفلك
تصفح قوائم المدارس والخرائط في القسم  0.8لبدء التعرف على الخيارات المتاحة على مستوى المنطقة التعليمية ومستوى الحي وعموم المدينة .
خالل فترة تقديم الطلبات ،اكتشف المزيد عن المدارس والبرامج على اإلنترنت في صفحات موقع ) . (MySchoolsاقرأ األقسام 0.4-0.2
لتكوين فهم أفضل لمعلومات المدارس في هذا الدليل وفي موقع ) . (MySchoolsتعرف على الفعاليات واللقاءات المفتوحة في القسم .0.5
1

نصيحة |التق بالموجه اإلرشادي بالمدرسة لمناقشة خيارات المدارس المتوسطة لطفلك!

4

التعرف على كيفية حصول التالميذ على عروض التحاق
اقرأ القسم  0.4لمعرفة كيفية حصول التالميذ على عروض التحاق بالمدارس المتوسطة ،وكيفية التعرف بشكل أفضل على فرصك للحصول على
عرض لاللتحاق ببرامج محددة .ثم استخدم القسم  0.8وموقع ) (MySchoolsللتعرف على كيفية قبول التالميذ في برامج محددة.
نصيحة | شاهد مقاطع الفيديو التي توضح كيفية حصول التالميذ على عروض االلتحاق على الموقع .schools.nyc.gov/Middle

5

اعرف كيفية التقديم
انظر القسم  .0.6يمكنك تقديم طلب االلتحاق الخاص بطفلك عبر اإلنترنت على موقع ) ،(MySchoolsأو من خالل الموجه اإلرشادي بالمدرسة
الحالية لطفلك ،أو في أحد مراكز استقبال العائالت .هل تحتاج إلى المساعدة في تقديم طلب االلتحاق الخاص بطفلك أو لديك أية استفسارات؟ اسأل
الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك ،أو قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت ،أو اتصل بنا على الرقم .718‑935‑2009

 1لحي ستاتن آيالند منطقة تعليمية واحدة (المنطقة التعليمية  ،)31لذلك ،فإن القسم  0.8من دليل عمليات القبول بالمدارس المتوسطة بحي ستاتن آيالند يشمل أقسام برامج عموم
المدينة والمنطقة التعليمية فقط.
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 0.1التعرف على مسارات االلتحاق بالمدارس المتوسطة
بالنسبة ألغلب التالميذ في مدينة نيويورك ،فإن مسار االلتحاق بالمدارس المتوسطة العامة التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك يتمثل في تقديم طلب التحاق
بالمدرسة المتوسطة أثناء الصف الخامس أو السادس—أعرف المزيد في القسم  .1.2تعرف على خيارات المدارس الثانوية األخرى في األقسام .4.1-3.1

 1.1من التالميذ الذين يمكنهم التقديم؟
ً
تلميذا في الصف الخامس أو في الصف السادس حاليًا في مدرسة ابتدائية
للتقديم للمدارس المتوسطة ،يجب أن يكون طفلك مقيمًا في مدينة نيويورك وإما
1
تنتهي في الصف السادس.
انظر الصفحات  3-1لمعرفة كيف تدعم مدارسنا وتخدم جميع تالميذ مدينة نيويورك.
إذا انتقلت إلى مدينة نيويورك خالل العام الدراسي وكنت بحاجة إليجاد مدرسة متوسطة اآلن ،أو إن فاتك الموعد النهائي لتقديم الطلبات وكنت ترغب في
التسجيل لخريف  ،2020قُم بزيارة الموقع اإللكتروني  schools.nyc.gov/NewStudentsلمعرفة كيفية القيام بذلك.

 2.1عمليات القبول بالمدارس المتوسطة
في أكتوبر /تشرين األول ،قُم بإدخال وتقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة الشخصي الخاص بطفلك عبر اإلنترنت على موقع )(MySchools
) ،( MySchools.nycأو من خالل الموجه اإلرشادي الخاص بمدرسته ،أو من خالل الذهاب بشخصك إلى أحد مراكز استقبال العائالت بحلول يوم
اإلثنين الموافق  2ديسمبر /كانون األول .2019 ،من خيارات المدرسة المتوسطة الخاصة بطفلك ،يمكنك إضافة حتى  12برنامجً ا إلى طلب االلتحاق
الخاص به .في أبريل/نيسان ،ستحصل على خطاب عرض التحاق بالمدرسة المتوسطة ،والذي سيتضمن عرض التحاق بمدرسة متوسطة .وإذا اخترت عدم
تقديم طلب التحاق بمدرسة متوسطة ،فستحصل على عرض التحاق ببرنامج مدرسة متوسطة به أماكن متاحة .تعرف على المزيد في األقسام .0.5-0.2

 3.1عمليات القبول للتالميذ الحاليين بالمنطقة التعليمية 75
تقدم المنطقة التعليمية  75دعمًا تدريس ًّيا متخصصًا بدرجة عالية للتالميذ الذين يعانون من تحديات كبيرة ،مثل اضطرابات طيف التوحد ،وتأخر ملحوظ في
القدرات اإلدراكية ،ومشاكل عاطفية ،ومشاكل حسية ،وإعاقات متعددة .ويتم تقديم خدمات الدعم هذه في مجموعة واسعة من البيئات والمواقع في جميع أنحاء
مدينة نيويورك ،بما في ذلك الفصول الخاصة المتشاركة في الموقع في مدارس المناطق التعليمية  ،32-1ومباني المدرسة حيث يكون لدى جميع التالميذ
برامج تعليم فردية ( ،)IEPsوفصول التعليم العام ،والوكاالت ،والمستشفيات ،وفي المنزل.
يجب كذلك أن تعمل أسر التالميذ ذوي اإلعاقات الموصى لهم ببرنامج تابع للمنطقة التعليمية  ،75ولكنهم يفكرون في مدرسة متوسطة خارج المنطقة
التعليمية  ،75مع فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بأطفالهم ألجل تحديد إن كانت التوصية ببرنامج مدرسة متوسطة بالمنطقة التعليمية  75مناسبة
أم ال .وإذا اعتقد فريق برنامج التعليم الفردي ( ،)IEPبما في ذلك األسرة ،أن برنامج المنطقة التعليمية  75الموصى به ال يزال مناسبًا ،فسيقوم مكتب شؤون
االلتحاق بالمنطقة التعليمية  75بإخطار التلميذ لاللتحاق ببرنامج المدرسة المتوسطة بالمنطقة التعليمية  75في مايو /آيار أو يونيو /حزيران.
نصيحة
تعرف على المزيد حول برامج المنطقة التعليمية  75على الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/D75

 1يمكن لتالميذ الصف الرابع الحاليين الذين يقيمون أو يذهبون إلى مدرسة في المنطقة التعليمية  3التقديم لاللتحاق بمدرسة ( .)Center School) (03M243يمكن لتالميذ الصف الرابع
الحاليين الذين يقيمون أو يذهبون إلى مدرسة في حي كوينز التقديم لاللتحاق بمدرسة ) .(Louis Armstrong Middle School) (30Q227يمكن لتالميذ الصف السادس الحاليين التقديم
لاللتحاق بمدرسة ).(Baccalaureate School for Global Education) (30Q580
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 4.1المدارس المستقلة
المدارس المستقلة هي مدارس عامة مجانية متاحة لكل تالميذ مدينة نيويورك وتعمل بشكل مستقل عن إدارة التعليم ( .)DOEبخالف ذلك ،تعمل المدارس
المستقلة بموجب عقد أداء أو ميثاق تصدره جهة مرخصة تابعة لوالية نيويورك .تتحمل المدارس المستقلة مسؤولية الوفاء بأهداف أكاديمية معينة .المدارس
المستقلة لها عملية منفصلة ومختلفة لتقديم طلبات االلتحاق بالمدرسة المتوسطة .إذا كنت ترغب في تقديم طلب التحاق بمدرسة متوسطة في مدرسة مستقلة،
يرجى االتصال بتلك المدرسة مباشرة لمعرفة طريقة التسجيل وعمليات القبول الخاصة بها .الحظ أن بعض المدارس المتوسطة المستقلة تقبل فقط التالميذ
الذين يدرسون في واحدة أو أكثر من المدارس االبتدائية المستقلة التي لديها شراكة معها.
وأي تلميذ مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم هو مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة المستقلة .لالطالع على قائمة بالمدارس المتوسطة
المستقلة حسب المنطقة التعليمية التابعة لها ،ارجع للجزء الخلفي من هذا الدليل .قُم بزيارة الموقع اإللكتروني  ،schools.nyc.gov/Chartersأو
اتصل بالرقم  311للحصول على مزيد من المعلومات العامة.

 0.2التعرف على خيارات المدرسة المتوسطة الخاصة بك
عند تسجيل الدخول إلى حساب موقع ) (MySchoolsالخاص بك ،ستتمكن من رؤية واستكشاف كل برامج المدارس المتوسطة التي يتأهل طفلك لاللتحاق
بها لتضمينه في طلب االلتحاق الخاص به .يمكنك أيضًا استخدام معلومات األهلية الموجودة في قسم  0.8من هذا الدليل والتفسيرات الموجودة في األقسام
 5.2-2.2لمعرفة إن كان طفلك بإمكانه التقديم لاللتحاق ببرامج معينة أم ال.
ً
جاهزا للتقديم ،يمكنك إضافة ما يصل إلى  12من هذه البرامج في طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة الخاص به .أضف
في الخريف ،عندما يكون طفلك
البرامج التي تحوز على
اهتمامك أنت وطفلك أكثر من غيرها .وقم بوضعها حسب ترتيب أفضليتها الحقيقي بالنسبة لك في طلب التقديم  -الترتيب يعني وضع البرنامج المفضل لديك
في الصدارة كرقم  ،1ثم خيارك الثاني كرقم  ،2وهكذا دواليك .تعرف على المزيد من المعلومات عن اختيار البرامج في األقسام .4.4-0.3

 1.2المدارس والبرامج
يعني التقديم لاللتحاق بمدرسة متوسطة في واقع األمر التقديم لاللتحاق ببرامج مدرسة متوسطة .اعتبر البرنامج "مدخالً" لاللتحاق بالمدرسة .وإذا كانت
مدرسة ما تضم العديد من البرامج ،يستطيع طفلك التقديم لاللتحاق بأكثر من برنامج في المدرسة نفسها .على سبيل المثال ،قد يكون لدى المدرسة المتوسطة
برنامجا ً يخضع التقديم فيه للتوزيع الجغرافي وبرنامج ثنائي اللغة .فإن كان طفلك يتبع منطقة التوزيع الجغرافي لهذه المدرسة (اعرف المزيد في القسم )2.2
ومؤهل للبرنامج ثنائي اللغة الخاص بها ،فبإمكانك إضافة االثنين إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك  -وسيتم اعتبارهما كاختيارين منفصلين في طلب
االلتحاق.

 2.2األهلية
تخبرك األهلية للقبول في برنامج مدرسة متوسطة ما بالتالميذ الذين بإمكانهم التقديم لاللتحاق به .فإن كان طفلك مستوفيًا لوصف أهلية القبول في البرنامج،
إذن فإنه بإمكانه التقديم لاللتحاق بهذا البرنامج.
على سبيل المثال ،إن كانت األهلية للقبول في برنامج ما هي "مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي كوينز" ،فإن هذا يعني أن بإمكان التالميذ المقيمين بحي
كوينز أو الملتحقين بمدارس ابتدائية عامة في حي كوينز فقط التقديم لاللتحاق بهذا البرنامج .وعلى هذا ،فإن التالميذ المقيمين والملتحقين بمدارس في أحياء
أخرى غير مؤهلين للتقديم لاللتحاق بهذا البرنامج.
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في هذا الدليل لعمليات القبول
يتضمن القسم  0.8من هذا الدليل معلومات األهلية لجميع برنامج بالمدارس المتوسطة في حيك ،باإلضافة إلى أي برامج بالمدارس المتوسطة من
األحياء األخرى المتاحة لجميع المقيمين بمدينة نيويورك .لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهالً لحضور برنامج معين ،تحقق من أهلية االلتحاق بالبرنامج
في قائمة المعلومات الخاصة بالمدرسة.
في هذا المثال ،التالميذ والمقيمون في كوينز مؤهلون للتقديم بهذا البرنامج.
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)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
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طريقة القبول
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البرامج المقد
أولويات لتالميذ
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القبول حي كوينز والمقيمين به.
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مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة  1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
(I.S. 123) Spanish Dual Language
تالميذ حي كوينز والمقيمين به
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للتوزيع الجغرافي
تابع
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)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
طريقة القبول
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج
§|§City Lane School
99A123
)(I.S. 123

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :

718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
أولويات القبول
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

األهلية

مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
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A123Z
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بنجاح الدورات الدراسية
التالميذ|اجتازوا
 Programمن
%90 90+10
للتوزيع
تابع
A123Z
Zoned
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة
 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
أولويات القبول
األهلية
طريقة القبول
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج
§|§City Lane School
99A123
)(I.S. 123
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
(I.S. 123) Spanish Dual Language
تالميذ حي كوينز والمقيمين به
مفروز :اللغة
األهلية
القبول
طريقة
البرنامج
َّمة|| رمز
البرامج المقد
القبول حي كوينز والمقيمين به.
أولويات لتالميذ
 2ثم
A123S
Program
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أخرى27،يمكنكم
بعبارة
طفلك.
ألهلية
الممرات،وفبه ًقا
االلتحاق
طلب
تخصيص تجربة
يتم
)،(MySchools
اجتازواموقع
التالميذ إلى
الدخول
عند تسجيل
والمقيمين بها
التعليمية
المنطقة
لتالميذ
المياه،األولوية
ودورات 1
)(I.S. 123
LanguageمنDual
والكافيتيريا
الخزانات،
وغرفة
باألمان في
 %93من التالميذ يشعرون
الدورات الدراسية الرئيسية§| §7
Spanishبنجاح
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كوينز والمقيمين
تالميذ حي
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مفروز:
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.
A123S | Program

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc

واستكشاف كل برنامج من برامج المدارس المتوسطة التي يكون طفلك مؤهالً للتقديم فيها؛ وإضافة إلى ذلك ،سوف تتمكن من حفظ البرامج المفضلة
 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
وإضافتها إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.
وهذا يعني أنه إذا كان التأهل لاللتحاق بأحد البرامج "مفتوح لتالميذ حي كوينز والمقيمين به" ،فلن يرى هذا البرنامج كخيار لاللتحاق بالمدارس
المتوسطة على موقع ) (MySchoolsسوى التالميذ الذين يقيمون في كوينز أو يداومون بالمدارس االبتدائية العامة في كوينز .أما التالميذ الذين
يعيشون في األحياء األخرى أو يداومون في مدارس باألحياء األخرى فلن يروا هذا الخيار أو يُتاح لهم.
تعرف على متطلبات األهلية المحددة بالنقر فوق اسم البرنامج في الصفحة الخاصة به على موقع ). (MySchools
إن البرامج المذكورة في القسم  0.8من دليل عمليات القبول الخاص باألحياء مرتبة حسب نوع األهلية:
JJ

البرامج الخاصة بالمنطقة التعليمية

1

برامج عموم الحي

JJ

JJ

برامج عموم المدينة

 3.2برامج المنطقة التعليمية | في برامج المنطقة التعليمية :مفتوحة للتالميذ والمقيمين بالمنطقة التعليمية
يستطيع طفلك التقديم للبرامج الواقعة في المنطقة التعليمية التابعة لها عائلتك حسب التوزيع الجغرافي للمدرسة المتوسطة ،أو المنطقة التعليمية الملتحق فيها
طفلك بمدرسة ابتدائية عامة .في بعض األحيان تكون المدرسة المتوسطة التي تتبعها العائالت حسب التوزيع الجغرافي في منطقة تعليمية مختلفة عن المنطقة
التعليمية التي يتبعونها حسب التوزيع الجغرافي للمدرسة االبتدائية؛ وفي هذه الحاالت ،يحدد النطاق الجغرافي للمدرسة المتوسطة أهلية الطفل.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر جزئيًا§|§ = aميسَّر بالكامل

 1لحي ستاتن آيالند منطقة تعليمية واحدة (المنطقة التعليمية  ،)31لذلك ،فإن القسم  0.8من دليل عمليات القبول بالمدارس المتوسطة بحي ستاتن آيالند يشمل أقسام برامج عموم المدينة والمنطقة
( ) MySchools.nyc( )MySchoolsلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلحاق ،والتقديم!
موقع
ًا§|§ = aميسَّر بالكامل
استخدمجزئي
مفتاح الرموز  = bميسَّر
التعليمية فقط.
استخدم موقع (MySchools.nyc( )MySchools

2

) لمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلحاق ،والتقديم!
2
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قد تكون بعض برامج المنطقة التعليمية متاحة فقط للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية أو يذهبون لمدرسة في تلك المنطقة التعليمية .إن كانت األهلية للقبول
في برنامج ما هي "مفتوح للتالميذ المقيمين في المنطقة" ،فهذا يعني أنه مفتوح فقط للمتقدمين المقيمين في النطاق الجغرافي األصغر الموجود حول مدرسة
معينة (وليس النطاق الجغرافي األكبر لمدرسة متوسطة بالمنطقة التعليمية).
نصيحة
هناك  32منطقة تعليمية عبر األحياء الخمسة .تعرف على برامج المنطقة التعليمية المؤهل طفلك للتقديم لاللتحاق بها واعرف إن كانت هناك مدارس يتبعها
حسب التوزيع الجغرافي من خالل إدخال عنوانك على الموقع اإللكتروني  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو االتصال بالرقم  .311ستكون
هذه المعلومات متاحة أيضًا في حسابك الشخصي على الموقع ).(MySchools

 4.2برامج عموم الحي | األهلية :مفتوحة للتالميذ والمقيمين في الحي
هذه البرامج مفتوحة للتالميذ المقيمين في نفس الحي الموجودة به المدرسة أو ملتحقون بمدرسة في هذا الحي.
مثال :إن كان طفلك يقيم في حي كوينز ،فهو مؤهل للتقديم في برامج عموم الحي الواقعة في حي كوينز.

 5.2برامج عموم المدينة | األهلية :مفتوحة لجميع المقيمين بمدينة نيويورك
هذه البرامج مفتوحة لجميع التالميذ المقيمين في مدينة نيويورك.
نصيحة
عندما يكون لدى إحدى المدارس برامج متعددة لها متطلبات أهلية مختلفة ،فإن القائمة الخاصة بهذه المدرسة ستظهر في جميع األقسام ذات الصلة من الدليل.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن كل برنامج سيظهر مرة واحدة فقط في هذا الدليل ،في القسم المتوافق مع أهلية القبول فيه .على سبيل المثال ،إن كانت إحدى
المدارس لديها برنامج للمنطقة التعليمية وبرنامج لعموم الحي ،فستظهر قائمة المدرسة في كل من قسمي برامج المنطقة التعليمية وبرامج عموم الحي ،ولكن
برنامج المنطقة التعليمية الخاص بهذه المدرسة سيظهر فقط في قسم برامج المنطقة التعليمية ،بينما سيظهر برنامج عموم الحي فقط في قسم برامج عموم الحي.

 6.2امتحانات المواهب بمدرسة ()Mark Twain
 )IS 239( Mark Twain for the Gifted and Talentedهي مدرسة لعموم المدينة تستلزم أن يقوم المتقدمون بالمشاركة في امتحان للمواهب.
إن كنت مهتمًا بالتقديم ،قُم بتسجيل طفلك حتى يخوض االمتحانات في اثنين من مجاالت المواهب .وخالل فترة تقديم الطلبات ،يمكنك التسجيل بإحدى الطرق
التالية:
عبر اإلنترنت من خالل موقع ) - (MySchoolsاختر عالمة التبويب ()Mark Twain

JJ

من خالل الموجه اإلرشادي لطفلك بالمدرسة

JJ

JJ

في أحد مراكز استقبال العائالت

سيحصل التالميذ الذين سيخوضون امتحان المواهب على مواعيد امتحانهم في بداية يناير /كانون الثاني.

 0.3استكشاف المدارس والبرامج
عند بدء التعرف على خيارات المدارس المتوسطة لطفلك ،فكر في األمور األكثر أهمية بالنسبة لعائلتك  -قد يتمثل ذلك في الموقع أو دراسة لغة أو فريق
رياضي أو تيسر الوصول للموقع.
ابدأ اآلن في التعرف على المدارس من خالل هذا الدليل .عند بدء فترة تقديم الطلبات ،يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن خيارات طفلك من خالل موقع
).( MySchools.nyc) (MySchools
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نصيحة الستخدام موقع
) :(MySchoolsإن موقع
) (MySchoolsمتاح لالستخدام بعشر
لغات .اختر لغتك من القائمة المنسدلة
الموجودة على الجانب العلوي األيمن من
الصفحة.

العربية

مساعدة

تسجيل الدخول

اختر لغتك المفضلة

English
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

 1.3البحث عن مدارس
في دليل عمليات القبول هذا
حتى قبل أن تبدأ عملية التقديم ،يمكنك تصفح برامج المدارس المتوسطة الخاصة بالمناطق التعليمية وعلى مستوى األحياء ولعموم المدينة في
القسم .0.8

JJ

قم بإلقاء نظرة على خرائط المناطق التعليمية واألحياء والمدينة لمشاهدة جميع البرامج الخاصة بالمناطق التعليمية أو على مستوى األحياء أو
لعموم المدينة في لمحة سريعة.
JJ

في كل قسم ،ابحث عن قوائم المدارس المتوسطة بترتيب رقم المنطقة-الحي (.)DBN

JJ

JJ

تعرف على المزيد حول قوائم المدارس والبرامج في هذا الدليل في األقسام .4.4-2.3

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
أثناء فترة التقديم ،ابحث عن المدارس على اإلنترنت في دليل المدارس المتوسطة على موقع ) .(MySchoolsوسوف يساعد الموجه اإلرشادي
بالمدرسة آباء /أولياء أمور تالميذ الصف الخامس  -أو تالميذ الصف السادس الذين تنتهي مدارسهم االبتدائية بالصف السادس  -إلنشاء حساب على
موقع ) (MySchoolsواالستمتاع بتجربة بحث مخصصة ألطفالهم .وبمجرد أن يكون لدى عائلتك حساب ويتم تسجيل الدخول عليه ،يمكنك حفظ
البرامج المفضلة ،والحصول على إرشادات مفيدة ،والبدء في إضافة البرامج إلى طلب االلتحاق الخاص بك.

البحث حسب اسم المدرسة ،االهتمامات ،إلخ

النوع

قطار األنفاق

الحجم

األلعاب الرياضية

البحث .اكتب أسماء الدورات الدراسية واالهتمامات واألندية والبرامج
في شريط البحث "البحث حسب)"...Search by"( "...
للبحث عن المدارس التي تقدم ما تبحث عنه.

مرشحات إضافية

مرشحات .استخدم المرشحات لتضييق نطاق البحث عن
المدارس التي تتميز بسمات محددة ،مثل األهلية وتيسير الوصول
للموقع والحجم وخطوط قطار األنفاق المرغوبة.
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كيف تبحث عن...
قطار االنفاق

المدارس الموجودة على خط سير قطار معين
ما خطوط قطار االنفاق المناسبة الستخدامها بشكل يومي بالنسبة لك؟ قُم بالتصنيف باستخدام المرشحات

E

حسب قطار االنفاق ( )Subwayإليجاد خيارات على خط (خطوط) القطارات الذي اخترته.

B
D
F

تنفيذ

إعادة ضبط

الحجم

المدارس الكبيرة أم متوسطة الحجم أم الصغيرة
هل ترغب في االلتحاق بمدرسة كبيرة أم مدرسة صغيرة؟ قُم بالتصنيف باستخدام المرشحات حسب الحجم

الحجم

( )Sizeللبحث عن مدارس من خالل عدد التالميذ الملتحقين بها.

499-0
999-500
1000+

تنفيذ

إعادة ضبط

األلعاب الرياضية

المدارس التي تقدم رياضات معينة
قُم بالتصنيف باستخدام المرشحات حسب الرياضات ( )Sportsللبحث عن المدارس التي لديها فرق في

األلعاب الرياضية لالتحاد الرياضي للمدارس
العامة ( - )PSALللفتيات

رياضات معينة ،مثل كرة السلة ،والسباحة .

كرة الريشة
كرة السلة
البولينغ
سباق اختراق الضاحية
تنفيذ

إعادة ضبط

مرشحات إضافية

المدارس المي ّسر الوصول إليها بالكامل والمدارس المي ّسر الوصول إليها جزئ ًيا
اختر مرشحات أخرى ( )More Filtersلمشاهدة خيارات المدارس حسب تيسّر الوصول
للموقع .قُم بتصنيف المدارس باستخدام المرشحات حسب المباني

تيسّ ر الوصول إلى المبنى

المي ّسر الوصول إليها بالكامل

( )Fully Accessibleأو

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات
حول تيسّ ر الوصول إلى المبنى في التفاصيل
الخاصة بكل مدرسة (إن كانت متاحة).

المي ّسر الوصول إليها جزئ ًيا (.)Partially Accessible

تعرف على المزيد حول تصنيفات تيسّر الوصول للموقع من خالل الرابط التالي

ميسّ ر الوصول إليه بالكامل

.schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

ميسّ ر الوصول إليه جزئيًا

تنفيذ

إعادة ضبط

مرشحات إضافية

المدارس ذات الزي الموحد
الزي

اختر عوامل تصنيف إضافية ( )More Filtersلمشاهدة خيارات الزي الموحد .قُم بالتصنيف باستخدام
المرشحات حسب المدارس التي يرتدي فيها التالميذ زيًا موح ًدا.

الزي المطلوب

إعادة ضبط

تنفيذ

المدارس ذات البرامج ثنائية اللغة
اكتب برنامج ثنائي اللغة ( )Dual Languageأو مصطلح بحث أكثر تحدي ًدا مثل

برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية

المدارس التي تقدم أنشطة أو دورات معينة
اكتب ما تبحث عنه  -مثل برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMأو الرقص ( ،)Danceأو ما شابه  -في شريط البحث.
نصيحة  :MySchoolsاحصل على المزيد من األفكار المفيدة من خالل قراءة نصائح استخدام موقع ) (MySchoolsعلى مدار دليل
عمليات القبول هذا.
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 2.3فهم معلومات المدارس
يمكنك بدء التعرف على خيارات المدرسة المتوسطة الخاصة بطفلك من خالل قراءة المعلومات الموجزة عن المدارس والمذكورة في دليل عمليات القبول
هذا .عند بدء فترة تقديم الطلبات ،يمكنك االطالع على صفحات المدارس األكثر تفصيالً على موقع ) .( MySchools.nyc) (MySchoolsيمكن
أن تساعدك المعلومات الخاصة بالمدرسة وصفحات موقع ) (MySchoolsعلى معرفة إن كانت مدرسة ما قد تكون المكان المناسب بالنسبة لطفلك أم ال.
فكر كيف يتالءم البرنامج المدرسي المقدم مع اهتماماتك .هل الحصص واألنشطة التي تقدمها المدرسة هي تلك األنشطة التي يستمتع بها طفلك ،أو يجيد القيام
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
يود اكتشافها؟
بها ،أو
99A123§|§City Lane School
(I.S.
)123
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

يرجى االنتباه إلى أن كل المعلومات الواردة في السرد المقدم عن مدرسة ما أو صفحة هذه المدرسة على موقع ) (MySchoolsيمكن أن تتغير في السنة
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
(I.S. 123) Spanish Dual Language
تالميذ حي كوينز والمقيمين به
مفروز :اللغة
المعلومات.
بالمدارس مباشرة للحصول على أحدث
 .2021-2020يرجى االتصال
الدراسية
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.
A123S
| Program
A123Z | Zoned Program

تابع للتوزيع الجغرافي

مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

نموذج قائمة المدارس  -في دليل عمليات القبول هذا

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

A123Z | Zoned Program

تابع للتوزيع الجغرافي

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

القبولالوصول إليها بالكامل أو جزئيًا—تعرف على
أولويات ميسّر
تعرف على ما إذا كانت المدرسة
األهلية
الرابط .schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
مفتوح للتالميذ المزيد
علىمنطقة
المقيمين في

التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
الدراسية§|§City
99A123
Lane
(I.S.
)123
718-555-5555 | 1738 City Lane,
Queens,
NY
99999
الصف
وحجم
مدى
مثل
عوامل
تؤثر
كيف
اعتبارك
ضع في
ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
الممرات،
التالميذ يشعرون باألمان في
الرئيسية§|  %93 93+§7من
Schoolالدورات
التالميذ اجتازوا بنجاح
 %90من
90+10
التعليمية اليومية لطفلك.
التجربةالقبول
الدراسي بالمدرسة علىأولويات
األهلية
طريقة القبول
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج
(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

)Lane School (I.S. 123
A123Z | Zoned Program

البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها

تالميذ حي كوينز والمقيمين به
مفروز :اللغة
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.
 99A123§|§Cityاستخدم معلومات موقع المدرسة لتخطيط كيف
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
تابع للتوزيع
األهلية تنقل طفلك اليومية من وإلى المدرسة.
الجغرافي ستكون رحلة
أولويات القبول
القبول
طريقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

التعليمية  27والمقيمين بها
المنطقة
األولوية لتالميذ
(I.S.الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات 1
)123
Spanish
من Dual
Language
والكافيتيريا
الخزانات،
المياه ،وغرفة
الدورات
بنجاح
التالميذ اجتازوا
%90 90+10
تالميذ حي كوينز والمقيمين به
مفروز :اللغة
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.
A123S | Program

تعرف على التالميذ الذين يمكنهم التقديم لاللتحاق ببرنامج
محدد-اعرف المزيد في األقسام .5.2-2.2

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية
مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

( )DBNالخاص
الجغرافي
 A123Z | Zoned Programرقم المنطقة التعليمية-الحيتابع للتوزيع
بالمدرسة ،ليرجع إليه الموجهون اإلرشاديون
من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
اسم%90
90+10
المدرسة
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج
(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

طريقة القبول
مفروز :اللغة

أولويات القبول

األهلية
تالميذ حي كوينز والمقيمين به

 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

تعرف على أداء المدرسة.

هذا هو أحد البرامج التي تقدمها المدرسة .نظرً ا ألن هذا البرنامج متاح لتالميذ الحي
والمقيمين فيه ،فسوف يكون موجو ًدا في قسم "برامج عموم الحي" من هذا الدليل .في
طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة الخاص بطفلك ،ستقوم بالتقديم في البرامج وليس
المدارس .تعرف على المزيد حول البرامج في األقسام  6.2-0.2و.4.4-0.4

قُم باالتصال بالمدارس مباشرة للتعرف على اللقاءات المفتوحة أو لطرح األسئلة.

يظهر مفتاح الرموز هذا في أسفل كل صفحة للمدارس المدرجة.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر جزئيًا§|§ = aميسَّر بالكامل

استخدم موقع (MySchools.nyc( )MySchools

) لمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلحاق ،والتقديم!
2
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نموذج لصفحة المدرسة  -عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
استخدم معلومات موقع المدرسة لتخطيط كيف ستكون
رحلة تنقل طفلك اليومية من وإلى المدرسة.

تعرف على ما إذا كانت المدرسة ميسّر الوصول إليها بالكامل أم ميسّر
الوصول إليها جزئ ًّيا أم غير ميسّر الوصول إليها—تعرف على المزيد على
الرابط .schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

انقر على هذه الرموز للتكبير

اسم المدرسة

) ( أو للتصغير ) ( في الخريطة.
مساعدة

اإلنكليزية

الدخول
تسجيل
SLO
OHCSYM

عودة إلى القائمة

)City Lane School (I.S. 123
 6إلى 8

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	قطار األنفاق
 R، Mإلى Queens Valley Ave
	الحافلة
Q11، Q15، Q17، Q19

 6إلى 8

استخدم المعلومات المتعلقة بوسائل النقل للبحث عن الطرق الممكنة
للوصول إلى المدرسة.

 8:15صباحً ا  2:35 -بعد الظهر

قُم باالتصال بالمدارس مباشرة للتعرف على
اللقاءات المفتوحة أو لطرح األسئلة.

237

لمحة عامة

ضع في اعتبارك كيف تؤثر عوامل مثل مدى وحجم الصف الدراسي
بالمدرسة والجدول اليومي على التجربة التعليمية اليومية لطفلك.

تلتزم مدرسة ( )City Lane Schoolبالتميز األكاديمي .يوجد لدينا برنامج مبتكر يركز
على برنامج التفوق األكاديمي ( ،)Honorsفضالً عن برنامج الفنون األدائية الذي يقدم
تدريبًا واسع النطاق في أساليب التمثيل ،والصوت ،واإللقاء ،والكتابة الدرامية .ويملك
تالميذ مدرسة ( )City Lane Schoolفرصًا لزيارة المؤسسات الثقافية في مدينة
نيويورك ،ويتم قبولهم بانتظام في الكليات التنافسية ذات الدراسة ألربع سنوات.

اعتما ًدا على كلمات المدرسة ،هذه هي رؤيتها وما يجعلها مميزة.

تعرف على أداء المدرسة .يعرض هذا القسم أيضًا المدارس
الثانوية التي يحضر فيها التالميذ المتخرجون من هذه المدرسة
المتوسطة بشكل متكرر .لمزيد من المعلومات ،انقر على

األداء

.

المواد األكاديمية

تعرف على البرامج األكاديمية وبرامج الدعم التي
تقدمها المدرسة ،بما في ذلك دورات تعلم اللغة.

األنشطة
مميزات أخرى

تعرف على أنشطة المدرسة ،بما في ذلك األندية
والفرق الرياضية والفرق الموسيقية.

تيسر الوصول للموقع

إن بحثك المخصص على موقع ) (MySchoolsسوف
يعرض البرامج المتاحة في هذه المدرسة والتي يكون طفلك مؤهالً

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

إلدراجها في طلب االلتحاق الخاص به .انقر فوق اسم برنامج لعرض
معلوماته .تعرف على المزيد في األقسام  6.2-0.2و.4.4-0.4

Zoned Program
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أداء المدرسة
إذا كانت لديك أسئلة عن أداء مدرسة ما ،فابحث عن تلك المدرسة على الموقع اإللكتروني  ،schools.nyc.gov/Find-a-Schoolحيث يمكنك أن
تجد تفاصيل عن أداء أي مدرسة في اللمحة الموجزة الخاصة بجودة المدرسة ودليل الجودة الخاص بالمدرسة والتقارير األخرى.

البرامج
إن المعلومات المضمنة في قوائم المدارس بهذا الدليل وفي صفحات المدارس على موقع ) (MySchoolsتشمل معلومات عن البرامج ،والتي يمكنها
مساعدتك على إيجاد البرامج التي تثير اهتمام طفلك .قد تساعدك تلك المعلومات أيضًا على اكتشاف فرص طفلك في الحصول على عرض التحاق ببرنامج
معين  -يمكنك التعرف على كيفية ذلك في األقسام .4.4-0.4

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
)City Lane School (I.S. 123
 6إلى 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك،
يمكنك النقر فوق النجوم بجانب البرامج
لحفظها كبرامج مفضلة.

Zoned Program
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انقر فوق البرنامج
لعرض معلوماته.

النشاط

استكشاف مدرسة

تصفح دليل عمليات القبول هذا وموقع ) (MySchoolsمع طفلك .من الخيارات المتاحة له (انظر األقسام  6.2-2.2لمزيد من المعلومات عن األهلية) ،اختر مدرسة
متوسطة يكون طفلك مهتمًا بالحضور فيها .امأل كل مربع مع طفلك بالمعلومات حول تلك المدرسة المتوسطة .الحظ أنه بالنسبة لبعض األسئلة ،سوف يتعين عليك استخدام
موقع ) (MySchoolsلإلجابة عنها.

اسم المدرسة:
كم عدد التالميذ الذين يداومون بهذه المدرسة؟
كيف يستطيع طفلي الوصول إلى هذه المدرسة من محل إقامتنا؟

ما رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني و /أو الموقع اإللكتروني الذي يمكنني استخدامه للحصول على معلومات حول كيفية زيارة هذه المدرسة؟

ما الدورتان األكاديميتان اللتان تعرضهما هذه المدرسة وتهتم أنت بهما؟

ما النشاطان اللذان تعرضهما المدرسة وسيرغب طفلك في تجربتهما؟

إذا كان هناك أكثر من برنامج في المدرسة ،فما البرنامج (البرامج) التي تريد التقديم فيها؟ لماذا؟

نصيحة
كرّر هذا اإلجراء مع المدارس األخرى التي تهمك.
15

 0.4التعرف على كيفية حصول التالميذ على عروض التحاق
كيف يمكنك معرفة فرصك في الحصول على عرض لاللتحاق من قبل برنامج معين؟ وكيف يمكنك زيادة فرصك في الحصول على عرض لاللتحاق من
برنامج مضمن في طلب االلتحاق الخاص بك؟
من المفيد أن تبدأ بمعرفة كيف يتم منح عروض اإللحاق .يحصل التالميذ على عروض التحاق بالبرامج بنا ًء على أربعة عوامل رئيسية.
1.1اختيارات طلب االلتحاق الخاصة بك (انظر القسم )1.4
2.2مدى توفر المقاعد (انظر القسم )2.4
3.3أولويات القبول (انظر القسم )3.4
4.4طرق القبول (انظر القسم )4.4
يمكنك التحكم في بعض هذه العوامل ،ولكن البعض اآلخر يعد من جوانب البرامج نفسها .قد يساعدك التعرف على المزيد من المعلومات عن هذه العوامل
على معرفة فرصك في الحصول على عرض التحاق بكل برنامج ترغبه .تقدم لك الصفحتان التاليتان نظرة عامة على هذه العوامل  -اقرأ المزيد عنها في
األقسام .4.4-1.4

طريقة القبول بالبرنامج

في بعض البرامج ،يتلقى المتقدمون عروض إلحاق بنا ًء
على االختيار العشوائي .وفي بعض البرامج األخرى،
يتم تقييم المتقدمين بنا ًء على معايير االختيار ،ثم
تصنيفهم استنا ًدا إلى هذا التقييم.

مدى توفر المقاعد في البرنامج
يتوفر بكل برنامج عدد معين من المقاعد.

اختيارات طلب
االلتحاق الخاص بك

إن عدد اختيارات البرامج
التي تدرجها في طلب
االلتحاق الخاص بطفلك
والترتيب الذي تدرجها به
أمران مهمان ج ًدا! قم بإدراج
حتى  12اختيارً ا في طلب االلتحاق الخاص
بطفلك بترتيب األفضلية الحقيقي لك .ثم قُم
بتقديم الطلب.

مجموعة األولوية ألحد البرامج

إن بعض البرامج تمنح أولوية القبول لمجموعات محددة من المتقدمين قبل مجموعات
أخرى ،مثل منحها األولوية للتالميذ الذين يعيشون في منطقة جغرافية أو منطقة تعليمية
محددة .كل التالميذ المسجلين في مجموعة األولوية األولي لبرنامج ما سيتم وضعهم
في االعتبار أوالً .فإذا كانت المقاعد ما زالت متاحة ،فسيتم وضع التالميذ المسجلين
في مجموعة األولوية الثانية لهذا البرنامج بعد ذلك ،وهكذا .تعرف على مجموعة
األولوية التي ينتمي إليها طفلك في كل برنامج .سيندرج ضمن مجموعات أولوية مختلفة
لبرامج مختلفة.

مجموعة األولوية األولى

16

مجموعة األولوية الثانية

بالنسبة للبرامج التي تستخدم االختيار العشوائي
4

37

89

3

مجموعة األولوية األولى

27

92

98

4

مجموعة األولوية الثانية

في البرامج التي تستخدم االختيار العشوائي ،يتلقى التالميذ عروض االلتحاق بنا ًء على األرقام العشوائية المخصصة لهم .وقد تستخدم
البرامج إحدى طريقتي القبول التي تستخدم االختيار العشوائي :عدم الفرز المفتوح أو المحدود  -اعرف المزيد في القسم .4.4
لنقم بإلقاء نظرة على نموذج برنامج يستخدم طريقة قبول مفتوح:
يحتوي هذا البرنامج على أربعة مقاعد ولديه سبعة متقدمين .وبسبب أن عدد المتقدمين أكبر من عدد المقاعد ،فلن يحصل كل هؤالء
على عروض إلحاق بهذا البرنامج.

عر
ض إلحاق!

37

عر

ض إلحاق!

ً
أوال ...يحصل التالميذ ضمن مجموعة األولوية األولى على عروض التحاق بالترتيب الرقمي .فعند وجود ثالثة تالميذ ضمن
مجموعة األولوية األولى ،يحصل جميعهم على عروض

89

عر
ض إلحاق!

ثم ...يحصل التالميذ ضمن مجموعة األولوية الثانية على عروض التحاق بالترتيب الرقمي .وحيث إن هناك مقع ًدا واح ًدا فقط
متبقيًا بعد أن حصل تالميذ مجموعة األولوية األولى على عروض اإللحاق الخاصة بهم ،سيحظى به تلميذ واحد ضمن مجموعة
األولوية الثانية  -فالتلميذ األول في الترتيب الرقمي ضمن هذه المجموعة  -يحصل على عرض اإللحاق.
واآلن كل المقاعد ضمن البرنامج قد تم ملؤها .بنا ًء على األرقام العشوائية المخصصة لهم ،فلن يحصل ما تبقي من التالميذ ضمن
المجموعة الثانية على عروض إلحاق بهذا البرنامج .وبعد ذلك ،سيتم وضع هؤالء التالميذ في االعتبار للحصول على عروض
التحاق ضمن البرنامج التالي في طلبات االلتحاق الخاص بهم.

3

عر

ض إلحاق!

بالنسبة للبرامج التي تصنف المتقدمين

رقم 1

رقم 4

مجموعة األولوية األولى

رقم 2

رقم 3

رقم 5

رقم 7

رقم 6

مجموعة األولوية الثانية

في البرامج التي تصنف المتقدمين ،يتم تقييم التالميذ من أجل عمليات القبول بنا ًء على مجموعة من معايير االختيار  ،مثل العالمات،
ودرجات االختبارات ،والحضور ،والمواظبة واالنضباط ،و /أو السلوك األكاديمي والشخصي .البرامج التي تستخدم إحدى طرق
القبول التالية التي تصنف المتقدمين :مفروز ،أو مفروز :اللغة ،أو الدرجة المركبة  -اعرف المزيد في القسم .4.4
ولنقم بإلقاء نظرة على نموذج برنامج يستخدم معايير طريقة القبول المفروز لتقييم وتصنيف المتقدمين:
تقدم لهذا البرنامج سبعة تالميذ ،والمقاعد المتاحة به هي أربعة مقاعد فقط .أوالً ،يتم تقييم التالميذ السبعة جميعًا وف ًقا لمعايير االختيار
وقواعد القبول الخاصة بالبرنامج .ثم يجري تصنيفهم وترتيبهم استنا ًدا إلى هذا التقييم.

ً
أوال ...يحصل التالميذ الذين تم تصنيفهم ضمن مجموعة األولوية األولى على عروض التحاق بترتيب رقم التصنيف .فنظرً ا
لوجود اثنين من المتقدمين ضمن مجموعة األولوية األولى ،سيحصل كالهما على عروض التحاق.

ثم ...يحصل التالميذ الذين تم تصنيفهم ضمن مجموعة األولوية الثانية على عروض التحاق بترتيب رقم التصنيف .ونظرً ا لتبقي
مقعدين بعد أن حصل تلميذا مجموعة األولوية األولى على عروض االلتحاق الخاصة بهما ،يحظى التلميذان صاحبا التصنيفين األول
والثاني ضمن مجموعة األولوية الثانية على عروض التحاق بهذا البرنامج.

عر

ض إلحاق!

رقم 1
عر

ض إلحاق!

رقم 4
عر

ض إلحاق!

رقم 2
عر

ض إلحاق!

واآلن كل المقاعد ضمن البرنامج قد تم ملؤها .ولن يحصل التلميذان المتبقيان ضمن مجموعة األولوية الثانية على عرض التحاق بهذا
البرنامج .وبعد ذلك ،سيتم وضع هؤالء التالميذ في االعتبار للحصول على عروض التحاق ضمن البرنامج التالي في طلبات االلتحاق
الخاص بهم.
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رقم 3

 1.4االختيارات في طلب االلتحاق الخاص بك
إن العامل األكثر أهمية في تحديد المدرسة المتوسطة التي سيلتحق بها طفلك هو كيفية قيامك بتعبئة طلب االلتحاق الخاص به للمدارس المتوسطة .عند تسجيل
الدخول إلى موقع ) ،(MySchoolsسترى كخيارات جميع برامج المدرسة المتوسطة التي يكون طفلك مؤهالً إلضافتها إلى طلب االلتحاق.
برنامجا يرغب طفلك في المداومة بها .أضف هذه البرامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك .إن إضافة
1.1من هذه الخيارات ،اختر حتى 12
ً
خيارات أكثر سوف يزيد من فرص طفلك للحصول على عرض إلحاق بأحد هذه الخيارات؛ وال يقلل ذلك من فرصتك في الحصول على عرض
إلحاق ألي من برنامجك األعلى ترتيبًا .أنت تتمتع بنفس الفرصة للحصول على عرض الحاق ببرنامجك األعلى ترتيبًا سواء قمت بتضمين هذا
الخيار وحده أو كان هناك أحد عشر خيارً ا تحته.
2.2تأكد من وضع هذه البرامج في طلب االلتحاق حسب الترتيب الحقيقي لتفضيالتك ،مع البرنامج الذي اخترته أوالً لطفلك في صدارة القائمة
كرقم  ،1والبرنامج الذي اخترته ثانيًا في صدارة القائمة كرقم  ،2وهكذا .هذا الترتيب مهم! وسيتم اعتبار طفلك مُلتح ًقا في البرنامج الذي اخترته
في البداية له أوالً .إذا لم يحصل على عرض الختياره األول ،فسيتم النظر في برنامج االختيار الثاني الخاص بك كما لو كان خياره األول ،وهكذا.
وسيحصل على عرض من أعلى اختيار ممكن مع مراعاة العوامل األخرى التي تمت مناقشتها في هذا القسم.
إنها فكرة جيدة أيضًا أال ُتقدم فقط للبرامج التي تستخدم أنظمة القبول بالدرجة التي تعتمد على الفرز أو الدرجة المركبة .إن إدراج هذه البرامج يقلل فرصتك
في الحصول على عرض لاللتحاق ببرنامج من اختيارك.
نصيحة

إن تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة هو أفضل فرصة لك للحصول على عرض للمدرسة التي تفضلها ،لذلك تأكد من اتخاذ خيارات مدروسة! ضع
البرامج على طلب االلتحاق الخاص بك حسب الترتيب الحقيقي لتفضيالتك .ولن تطلع المدارس المتوسطة على هذا الترتيب ،ولن تعلم ما إذا كانت اختيارك
األول أو الثاني عشر.

 2.4مدى توفر المقاعد
تشتمل كل مدرسة متوسطة على عدد معين من المقاعد لتالميذ الصف السادس.

المقاعد وعدد المتقدمين لكل مقعد :الطلب في العام الماضي
يمكنك التعرف على كم عدد التالميذ الذين قبلهم البرنامج في العام الماضي (المقاعد) وكم عدد إجمالي التالميذ المتقدمين لشغل هذه المقاعد (المتقدمين) في قسم
الطلب في العام الماضي لموقع ) .(MySchoolsكما يمكنك معرفة كيف كان الطلب على البرنامج أو مدى شعبيته من خالل عدد األشخاص المتقدمين لشغل
كل مقعد متاح (المتقدمين لكل مقعد)  -يعني ارتفاع عدد المتقدمين لشغل كل مقعد طلب مرتفع .الحظ أن جميع األرقام من السنة الماضية.

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc

)City Lane School (I.S. 123

بالنسبة ألي برنامج ،انقر فوق عالمة التبويب
راجع قسم الطلب في العام الماضي.

 6إلى 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
رمز البرنامجA123S :
طريقة القبول

مفروز :اللغة

متاح لتالميذ حي كوينز والمقيمين به

كيف كان الطلب على هذا البرنامج
مجموعات األولوية

الطلب في العام الماضي

1.1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها

التعليم العام

2.2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين فيه .في العام الماضي،
ِقبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.

4

متقدمين لكل مقعد

55

مقعدًا

225

متقدمًا

كم عدد المقاعد التي كانت متاحة العام الماضي؟
كم عدد التالميذ الذين قدموا في البرنامج؟

تم شغل كل المقاعد

كيف كان الطلب على هذا البرنامج

التالميذ من ذوي اإلعاقة

إذا ما كانت جميع مقاعد البرنامج قد شغلت
بعروض االلحاق بالمدارس المتوسطة

4

متقدمين لكل مقعد

18

مقعدًا

75

متقدمًا

كم عدد المقاعد التي كانت متاحة العام الماضي؟
كم عدد التالميذ الذين قدموا في البرنامج؟

لم يتم شغل كل المقاعد

18

طريقة القبول .ثم

التعليم العام والتالميذ ذوو اإلعاقات
يقبل كل برنامج تالميذ التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقات .سيظهر طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة الخاص بك التصنيف الخاص بك .إن هذا ليس بأمر
يمكنك اختياره أو تعديله.
التالميذ ذوو اإلعاقة

تالميذ التعليم العام
JJ

للتالميذ الذين ليس لديهم برامج التعليم الفردي ()IEPs

JJ

للتالميذ الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsتوصي بتقديم الخدمات ذات الصلة فقط

JJ

التالميذ الذين أُوصي لهم ببرامج التدريس الخاصة
بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة تزيد عن %20
من برنامجهم األكاديمي كما هو محدد في برنامج التعليم
الفردي ( )IEPالخاص بهم

JJ

التالميذ الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsتوصي ببرامج التدريس الخاصة بتعليم
ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة تعادل أو تقل عن  %20من برنامجهم األكاديمي كما هو
محدد في برنامج التعليم الفردي ( )IEPالحالي الخاص بهم

تتضمن برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة فصول التدريس المشترك المتكامل ( ،)ICTوالفصول الخاصة ( ،)SCوخدمات الدعم من مدرسي التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة ( .)SETSSال يتم اعتبار التربية البدنية المُعدلة ( )APEوالخدمات ذات الصلة ،مثل عالج عيوب النطق ،والعالج الوظيفي
( ،)OTوالعالج الطبيعي ( ،)PTعلى أنها برامج للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ألغراض عمليات القبول بالمدارس المتوسطة.
يُرجى مالحظة أن التالميذ الذين لديهم خطط  504غير مخولين للمقاعد المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقات إن لم يكن لديهم برنامج تعليم فردي يُوصي بأن
يتلقى التلميذ أيضًا برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة بنسبة تزيد عن  %20من برنامجهم األكاديمي.
يُتوقع من جميع برامج المدارس المتوسطة المشاركة في عمليات القبول أن تستقبل مقدمي طلبات االلتحاق ذوي اإلعاقات وف ًقا للبرامج والخدمات المُوصى
بها المدرجة في برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم .سيقوم فريق التنفيذ بالمدرسة ( )SITفي المدرسة المتوسطة بمراجعة برنامج التعليم الفردي
( )IEPلضمان تقديم جميع الخدمات ووسائل الدعم المُوصى بها للتلميذ .في بعض الحاالت ،قد يعقد فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPاجتماعًا لمراجعة
برنامج التعليم الفردي ( )IEPمن أجل أن يستوفي احتياجات التلميذ الحالية بشكل أفضل.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقع .schools.nyc.gov/SpecialEducation

 3.4أولويات القبول
تحدد أولويات القبول في كل برنامج الترتيب الذي يتم وفقه اعتبار المتقدمين للحصول على عروض التحاق في كل برنامج .إذا كان البرنامج يشتمل على
أولويات قبول متعددة ،تتم مراعاة التالميذ في مجموعات.
وكل التالميذ المسجلين في مجموعة األولوية األولى سيتم وضعهم في االعتبار أوالً.

JJ

JJ

وإذا توفرت مقاعد ،فسوف يوضع في االعتبار التالميذ المسجلين في مجموعة األولوية الثانية تاليًا ،وهكذا دواليك.

يمكن استخدام أولويات القبول فقط في حالة إذا كان للبرنامج عدد متقدمين أكثر من المقاعد المتاحة.

في دليل عمليات القبول هذا
يمكنك أن تبحث عن أولويات القبول الخاصة بالبرنامج في قائمة المدارس الخاصة به.
هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية الثانية .سوف يتم
وضعهم في االعتبار تاليًا لشغل أي مقاعد متاحة.

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

مفروز :اللغة

A123Z | Zoned Program

تابع للتوزيع الجغرافي

هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية األولى .سوف يتم
وضعهم في االعتبار أوالً لشغل أي مقاعد متاحة.

األهلية
تالميذ حي كوينز والمقيمين به

أولويات القبول
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.

مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

والكافيتيرياالتحاق في العام الماضي
على عروض
وغرفةحصلوا
المياه،الذين
ودوراتالتالميذ
 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات،يوضح
الخزانات،
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج
A123Z | Zoned Program

األهلية

طريقة القبول
تابع للتوزيع الجغرافي
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أولويات القبول

مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
يمكنك أن تجد أولويات القبول الخاصة بالبرنامج على صفحته في موقع ) .(MySchoolsانقر فوق عالمة تبويب
قسم مجموعات األولويات ،الذي يعرض المجموعات بالترتيب .انظر إلى المثال التالي.

طريقة القبول وابحث عن

)City Lane School (I.S. 123
 6إلى 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
رمز البرنامجA123S :

هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية األولى .سوف يتم
وضعهم في االعتبار أوالً لشغل أي مقاعد متاحة.
هؤالء التالميذ في مجموعة األولوية الثانية .سوف يتم وضعهم
في االعتبار تاليًا لشغل أي مقاعد متاحة.
يوضح التالميذ الذين حصلوا على عروض التحاق في العام الماضي

طريقة القبول

مفروز :اللغة

متاح لتالميذ حي كوينز والمقيمين به

مجموعات األولوية

الطلب في العام الماضي

1.1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم 27

التعليم العام

والمقيمين فيها
2.2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين فيه.

في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ

4

متقدمين لكل مقعد

55

مقعدًا

225

متقدمًا

من جميع مجموعات األولوية.

تم شغل كل المقاعد

التالميذ من ذوي اإلعاقة
4

متقدمين لكل مقعد

18

مقعدًا

75

متقدمًا
لم يتم شغل كل المقاعد

نصيحة

ضع في اعتبارك أن تتقدم إلى البرامج التي يكون فيها طفلك في المجموعة األولوية األولى .ستتاح لطفلك فرصة أفضل للحصول على عرض لاللتحاق
بهذه البرامج من التالميذ في المجموعات األولوية األخرى .المدارس التي تشتمل على أكثر من برنامج مدرسة متوسطة واحد قد يكون لديها أولويات
قبول مختلفة لكل برنامج.

أولويات القبول المشتركة
فيما يلي بعض أولويات القبول المستخدمة لتحديد العروض:
أولوية القبول

ما المقصود بذلك

األولوية لتالميذ الصف الخامس
المواصلين بنفس المدرسة

يُضمن للتالميذ الذين يُداومون حاليًا في مدرسة تستمر حتى الصف الثامن أو الثاني عشر عرضٌ الستمرار حضور برنامج في
تلك المدرسة إذا قاموا بإضافته إلى طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة .وسيتم اعتبار التالميذ أوالً في أي برامج وضعوها في
مرتبة أعلى في طلبات االلتحاق الخاصة بهم .وأنت لست بحاجة إلى وضع مدرسة طفلك المستمرة كأول برنامج من اختياره
لضمان الحصول على عرض هناك ،ولكن يتعين عليك إضافته كواحد من اختياراتك.

األولوية للتالميذ والمقيمين بالمنطقة
التعليمية

قد يتمتع التالميذ باألولوية استنا ًدا إلى المنطقة التعليمية أو الحي أو المنطقة الجغرافية التي يعيشون بها و /أو يذهبون إلى
المدرسة العامة فيها .وإذا كان هناك تلميذ يعيش في ويذهب إلى المدرسة العامة في أحياء أو مناطق تعليمية مختلفة ،يكون له
األولوية في كال المكانين.

األولوية للمقيمين بالمنطقة

يتمتع التالميذ الذين يتبعون حسب التوزيع الجغرافي مدرسة متوسطة -أو مجمع تعليمي يضم العديد من المدراس المتوسطة
باألولوية للمداومة بالبرنامج الذي يخضع التقديم فيه للتوزيع الجغرافي في المدرسة أو المدارس .للحصول على هذه
األولوية ،تأكد من إضافة برنامج (برامج) خاضع للتوزيع الجغرافي إلى طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة لطفلك .ولست
بحاجة إلى تصنيف برنامج مدرستك الخاضع للتوزيع الجغرافي كأول خيار لك للحصول على األولوية .لمعرفة ما إذا
كان لديك مدرسة أو مدارس خاضعة للتوزيع الجغرافي ،راجع موقع ) (MySchoolsأو أدخل عنوانك على الرابط
.schools.nyc.gov/Find-a-School

األولوية للمتقدمين المؤهلين للحصول
على غداء مجاني ومخفض ()FRL
والذين يشغلون ما يصل إلى %50
من المقاعد

هذا مثال على التنوع في أولوية القبول .في هذه العينة ذات األولوية ،يكون للمتقدمين الذين تستوفى عائالتهم شرط معين للدخل
أولوية بنسبة  %50من المقاعد في هذا البرنامج.
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برنامج التنوع في القبول
لبعض البرامج أولويات في القبول استنا ًدا إلى دخل األسرة أو حالة متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLأو معايير أخرى .وتشارك المدارس المتوسطة في مختلف
أرجاء المدينة في سبيل زيادة التنوع في برامجهاُ .تتاح القائمة الحالية من المدارس المشاركة في البرامج التجريبية للتنوع على موقعنا اإللكتروني — تعرف
على المزيد على  .schools.nyc.gov/DiversityAdmissionsفي خالل عملية القبول ،قم بالرجوع إلى موقع ) (MySchoolsللحصول
على أحدث المعلومات عن أولويات القبول.

 4.4طرق القبول
طرق القبول هي الطرق التي تعتمدها البرامج لتقديم عروض للتالميذ .وهي تصف كذلك ما تحتاج إليه لكي يتم اعتبارك لاللتحاق ببرنامج ما .كل ما عليك
فعله في أغلب الحاالت هو إدراج البرنامج في استمارة طلب االلتحاق الخاص بك.

في هذا الدليل لعمليات القبول
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

مفروز :اللغة

A123Z | Zoned Program

تابع للتوزيع الجغرافي

أولويات القبول

األهلية

 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.

تالميذ حي كوينز والمقيمين به
مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

تضمنت تلك البرامج طريقتين مختلفتين للقبول.

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
 (I.S.رمز البرنامج
)123المقدَّمة |
البرامج
City Lane School
A123Z | Zoned
Program
 6إلى 8

الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :

718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

األهلية

طريقة القبول

) (I.S. 123أولويات
القبولCity Lane
School

مفتوح للتالميذ المقيمين في منطقة
المحددة إلى 8
6
التوزيع الجغرافي للمدرسة

تابع للتوزيع الجغرافي

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
رمز البرنامجA123S :

رمز البرنامجA123Z :

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
طريقة القبول
البرنامج
البرامج المقدَّمة | رمز

مفروز :اللغة
(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

Zoned Program
الصفوف |§8-6 :التالميذa§|§237 :

718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

األهلية

طريقة القبول
مفروز :اللغة

تالميذ حي كوينز والمقيمين به

طريقة
القبولالقبول
أولويات

تابع للتوزيع الجغرافي
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  27والمقيمين بها
 2ثم لتالميذ حي كوينز والمقيمين به.

 %90 90+10من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية§|  %93 93+§7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

هناك طريقتان شاملتان من طرق القبول—تلك التي تستخدم االختيار العشوائي وتلك التي تستخدم التصنيف لقبول المتقدمين.

البرامج التي تستخدم االختيار العشوائي
كجزء من عمليات القبول بالمدارس المتوسطة ،يتم تعيين رقم عشوائي لكل متقدم ،كما هو الحال في اليانصيب .وتستخدم البرامج التي بها طريقة القبول
المفتوح األرقام المُعينة عشوائيًا للتالميذ ،وقد تستخدم أيضًا أولويات القبول ،لتقديم العروض .وعندما يحتوي البرنامج على عدد متقدمين أكبر من عدد
المقاعد ،يتم قبول التالميذ بالترتيب من خالل أرقامهم المُعينة عشوائيًا .إن كان البرنامج يستخدم أيضًا أولويات القبول ،فسيتم قبول جميع المتقدمين المنتمين
لمجموعة األولوية األولى ألحد البرامج قبل أي تلميذ من مجموعة األولوية الثانية ،بغض النظر عن األرقام العشوائية المعينة لهم .هناك طريقتان من ُطرق
القبول التي تستخدم االختيار العشوائي :مفتوح وعدم الفرز المحدود—تعرف على المزيد بشأن طرق القبول هذه في الصفحة التالية
نصيحة
لمزيد من المعلومات عن كيفية عمل عروض االلتحاق بالبرامج التي تستخدم األرقام المعنية عشوائيًا ،شاهد مقطع الفيديو الخاص بنا الذي يحمل عنوان "كيف يحصل
التالميذ على عروض بالمدارس العامة بمدينة نيويورك" على موقع .schools.nyc.gov/Middle

البرامج التي تستخدم التصنيف
يتم منح التالميذ عروضًا لهذه البرامج استنا ًدا إلى السجل األكاديمي للعام السابق .تستخدم هذه البرامج إما طريقة القبول بالفرز ،أو الفرز اللغوي ،أو الدرجة
المركبة.
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مفتاح الرموز

 = bميسَّر جزئيًا§|§ = aميسَّر بالكامل

في برامج الفرز والفرز اللغوي ،تقوم هيئة التدريس بالمدرسة المتوسطة بتقييم مجموعة المتقدمين استنا ًدا إلى قواعد القبول الخاصة بهم .وقد تقوم
بعض المدارس بدعوة التالميذ للمشاركة في االختبار أو المقابلة .كما تقوم المدارس بعد ذلك بتصنيف المتقدمين عدديًا ،ويتم تقديم العروض للتالميذ
بترتيب تنازلي للتصنيف.

JJ

في برامج الدرجة المركبة ،يحصل المتقدمون على درجة مركبة محسوبة تلقائيًا تعكس السجل األكاديمي للعام السابق .وكلما كان أداء التلميذ أعلى،
كلما ارتفعت درجته المركبة .ثم تقدم العروض للمتقدمين بالترتيب التنازلي للدرجة المركبة .قد تتضمن معايير االختيار الخاصة بالبرنامج درجات
بطاقة التقرير النهائي للصف الرابع ،ودرجات االمتحان الموحد ،والتقييمات الداخلية ،و /أو الحضور والدقة في المواعيد لتقييم التالميذ وتصنيفهم.

JJ

نصيحة
إللقاء نظرة أكثر تفصيالً على كيفية عمل العروض للبرامج التي تصنف المتقدمين ،شاهد الفيديو الخاص بنا الذي يحمل عنوان "عمليات القبول بالمدارس الثانوية
والمتوسطة" على الموقع .schools.nyc.gov/Middle

طرق القبول بالمدارس المتوسطة
ما الذي تراه المدارس

ما الذي يجب عليك فعله

معلومات شخصية

مفتوح

فقط أضف هذا البرامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.

عدم الفرزالمحدود

أظهر اهتمام طفلك بهذه المدرسة من خالل تسجيل الدخول في فاعلية.

تابع للتوزيع
الجغرافي أو
للمواصلين بنفس
المدرسة
مفروز

أضف البرنامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.
تعرف على ما إذا كان هناك مدرسة تتبعونها وف ًقا للتوزيع الجغرافي
أو مدرسة بها صفوف للمواصلة إلى المرحلة المتوسطة :قُم بزيارة
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolوأدخل عنوان منزلك.
أضف البرنامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.
قم بإتمام أي متطلبات إضافية مُدرجة في موقع )(MySchools
تحقق من معيار االختيار الخاصة بالبرنامج لمعرفة ما تستخدمه المدرسة في القبول.
اتصل بالمدرسة مباشر ًة لمعرفة كيف تصنف البرامج المحددة المتقدمين
لاللتحاق بها.
ناقش مع الموجه اإلرشادي بالمدرسة مدى تنافسية درجات طفلك ونتائجه.
أضف البرنامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك

تحقق من استيفاء معيار االختيار الخاصة بالبرنامج ،مثل اللغة األم ،أو كفاءة اللغة،
أو سنوات اإلقامة في الواليات المتحدة ،أو ما شابه.
أضف البرنامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.

افحص معيار اختيار البرامج هذا على صفحة المدرسة للتعرف على ما تستخدمه
المدرسة لوضع الدرجات المركبة .الحظ أيضًا كيف أن البرامج المختلفة تضع بعين
االعتبار معايير اختيار مختلفة.
ناقش مع الموجه اإلرشادي بالمدرسة مدى تنافسية درجات طفلك ونتائجه.
أضف البرنامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.

امتحان المواهب
* بالنسبة لمدرسة
(Mark Twain
& for the Gifted
)Talented

لبرامج عدم الفرز المحدود ،ستعطي المدارس األولوية للمتقدمين الذين
يُظهرون اهتمامًا.
للبرامج الخاضعة للتوزيع الجغرافي أو المواصلة بنفس المدرسة ،لدى
التالميذ الذين يقيمون في منطقة المدرسة إما إلحاق مضمون أو أولوية
للحضور.
معلومات شخصية
السجل األكاديمي
تقوم المدارس بتقييم المتقدمين استنا ًدا إلى معايير االختيار التي قد تتضمن
درجات بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع ،ودرجات االمتحان الموحد،
والتقييمات الداخلية و /أو الحضور و الدقة في المواعيد .ثم يصنفون
التالميذ استنا ًدا إلى هذا التقييم .يتم تقديم العروض للتالميذ المصنفين حسب
مجموعة األولوية ومن خالل رقم التصنيف.
معلومات شخصية

مفروز :اللغة

الدرجة المر ّكبة

اسم طفلك ،وعنوان المنزل ،والمدرسة الحالية ،والجنس ،وضعية التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة

سجّل طفلك المتحانات المواهب .يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت على موقع
) - (MySchoolsانقر فوق عالمة تبويب ( - )Mark Twainأو من خالل
الموجه اإلرشادي بالمدرسة.
أضف البرامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك.
يخوض طفلك اختبارات المواهب.
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السجل األكاديمي
أهلية الحصول على خدمات برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية
تقوم المدارس بتقييم المتقدمين بنا ًء على معايير االختيار .ثم يصنفون
التالميذ استنا ًدا إلى هذا التقييم .يتم تقديم العروض للتالميذ المصنفين حسب
مجموعة األولوية ومن خالل رقم التصنيف.
السجل األكاديمي
يتم حساب الدرجات المركبة للتالميذ من خالل وضع نقاط للعناصر ذات
الصلة بسجالتهم األكاديمية ،والتي قد تشمل :بطاقة التقرير النهائي للصف
الرابع ،ودرجة اختبار والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية ،ودرجة
اختبار والية نيويورك في مهارات الرياضيات ،والحضور ،و /أو الدقة في
المواعيد .ثم يتم تصنيف التالميذ حسب هذه الدرجات .ويتم تقديم العروض
إلى التالميذ وف ًقا للترتيب التنازلي للدرجة.

درجات امتحان المواهب فقط

ويتم تقديم العروض إلى التالميذ وف ًقا لترتيب درجة امتحان المواهب .وال
يتم رؤية معايير أخرى أو استخدامها في القبول.

معايير االختيار
تستخدم البرامج التي تحتوي على ُطرق قبول بالفرز أو بالفرز اللغوي أو الدرجة المركبة معايير اختيار محددة لتقديم العروض.
JJ

بالنسبة للبرامج التي تعتمد الفرز أو الفرز اللغوي :تخبرك معايير اختيار هذه البرامج بالمعلومات التي تستخدمها مدرستك لتصنيف المتقدمين.

JJ

بالنسبة لبرامج الدرجة المركبة :تخبرك معايير اختيار هذه البرامج بالمعلومات التي يتم استخدامها إلعداد درجة مركبة لكل متقدم.

في دليل عمليات القبول هذا
إذا كانت البرامج تستخدم طريقة القبول مفروز ،أو مفروز :اللغة ،أو طريقة الدرجة المركبة ،تحقق من موقع ) (MySchoolsللتعرف على معايير
االختيار التي يستخدمها البرنامج في عمليات القبول.

عبر اإلنترنت على الموقع MySchools.nyc
ابحث عن معايير االختيار الخاصة بأحد البرامج على صفحته على موقع ) (MySchoolsللتعرف على العوامل التي يستخدمها البرنامج لقبول
التالميذ .انقر فوق  +طريقة القبول لعرض معايير االختيار الخاصة بالبرنامج.
ستخبرك معايير االختيار الخاصة بالبرامج التي تستخدم ُطرق قبول بالدرجة المركبة أو بالفرز بأي مما يلي يتم استخدامه عند تصنيف المتقدمين وتسجيلهم:
بطاقة التقرير النهائي للصف الرابع

JJ

JJ

درجات امتحانات والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع

الحضور ودقة المواعيد في الصف الرابع

JJ

JJ

السلوكيات األكاديمية والشخصية ،وهي:
إدارة الوقت وتظهر باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق األهداف بشكل مستقل

JJ

العمل بطريقة منظمة

JJ

JJ

المثابرة من خالل التحديات إلكمال المهمة من خالل محاولة تطبيق استراتيجيات مختلفة

JJ

طلب المساعدة عند الحاجة

JJ

احترام القواعد المدرسية والعمل جي ًدا في المجتمع المدرسي

تستخدم عمليات القبول بالمدرسة المتوسطة معلومات من الصف الرابع لتقييم التالميذ لقبول التحاقهم بالمدرسة .يجب أال يطلب موظفو المدرسة من األسر أي
معلومات إضافية في صورة بطاقة التقرير من سنوات إضافية أو أي توصيات منفصلة من المعلمين .عادة ما يتم تضمين السلوكيات األكاديمية والشخصية
كجزء من بطاقة تقرير الصف الرابع .ومع ذلك ،إذا لم تقم مدرسة طفلك بإدراجهم في بطاقات التقارير ،فاطلب من العاملين بالمدرسة تقديم هذه المعلومات.

تسهيالت االمتحان
إذا كان برنامج التعليم الفردي للتلميذ يظهر تسهيالت االمتحان ،فسوف يتم تقديم التسهيالت (مادامت التسهيالت ال تغير المهارات أو المحتوى الذي يقيسه
االمتحان) عند امتحان التلميذ أو إجراءه لتجارب األداء .وإذا كنت مدعوً ا للمشاركة في امتحان أو تجربة أداء ،يُرجى التأكد من العمل مع مدرسة طفلك
االبتدائية لتوصيل احتياجات طفلك ووسائل الدعم المطلوبة ومشاركة المستندات مع المدرسة المتوسطة حسب الحاجة .تعرف على المزيد على موقعنا
اإللكتروني —schools.nyc.govاختر عالمة التبويب التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ( )Special Educationوانقر فوق تسهيالت االمتحان
( )Testing Accommodationsفي قائمة وسائل الدعم والخدمات (.)Supports and Services
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 0.5اذهب إلى الفعاليات وقم بزيارة المدارس
يجري أكبر جزء من عمليات القبول بالمدارس المتوسطة خالل فصل الخريف ،بين شهري سبتمبر /أيلول وديسمبر/كانون األول .باستخدام القائمة المرجعية
في مقدمة هذا الكتاب كمرجع ،قم بتخطيط جدول عمليات القبول لفصل الخريف لطفلك .في التقويم الخاص بك ،الحظ تواريخ ومواعيد معارض المدارس
المتوسطة ،واللقاءات المفتوحة ،والجوالت المدرسية ،والمواعيد للبرامج التي تتطلب مقابالت ،أو تجارب األداء ،أو تقييمات في الموقع (المدرسة).

 1.5معارض المدارس المتوسطة
هل ستحضر أحد معارض المدارس المتوسطة في خريف هذا العام! يمكنك اللقاء أثناء هذه الفعاليات بممثلين من مدارس مختلفة في نفس اليوم والمكان.
سيتم عقد معارض المدارس المتوسطة لألحياء أو المناطق التعليمية المختلفة في مواعيد مختلفة في خريف هذا العام .قم بزيارة الموقع اإللكتروني
 schools.nyc.gov/Middleلالطالع على آخر األخبار بشأن موعد ومكان عقد معرض للمدرسة المتوسطة بمنطقة تعليمية ما.

 2.5زيارات المدارس
إن زيارة المدرسة هي أفضل طريقة لمعرفة مدى مالءمتها لطفلك .وهي أيضًا طريقة مثالية لتجربة رحلة التنقل ومعرفة الوقت الذي تستغرقه الرحلة من
البيت .اتصل بالمدارس مباشر ًة لمعرفة ما إذا كان لديها فعاليات خاصة أو لقاءات مفتوحة .استخدم الموقع اإللكتروني الخاص بنا لإلطالع على مواعيد
الجلسات اإلعالمية أو مواعيد اللقاءات المفتوحة لمدرسة معينة  -زر الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/Middle
نصيحة
عند زيارة المدارس ،قُم دائما ً بطرح أسئلة .استخدم النشاط التالي كدليل .في أوراق تسجيل الحضور ،اكتب معلومات االتصال بك بوضوح إلظهار اهتمامك ،ولتمكين
المدارس من المتابعة مع عائلتك بشأن الفاعليات والمعلومات األخرى .وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للبرامج التي تستخدم طريقة القبول :عدم الفرز المحدود.
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النشاط

إطرح أسئلة أثناء فعاليات المدارس المتوسطة

عندما تتحدث مع ممثل مدرسة ما في معرض المدارس المتوسطة أو لقاء مفتوح ،تأكد من طرح األسئلة الالزمة .وفيما يلي بعض األسئلة التي يمكن أن تساعدك
وتساعد طفلك في معرفة المزيد عن المدارس التي تهمكم .ماذا أيضًا تريد أن تسأل عنه؟ اكتب األسئلة التي تريدها لكل فئة.
نصيحة
افصل هذه الصفحة وأحضرها عند قيامك أنت وطفلك بزيارة المدارس والمعارض.

األسئلة الخاصة بك

كيف يستطيع طفلي الحصول على مساعدة إضافية في أداء الواجب المنزلي؟
ثقافة المدرسة

ما الذي يجعل مدرستكم مختلفة عن غيرها؟
هل التالميذ في مدرستكم يشعرون باألمان؟

تالميذ الصف
السادس

ما الوقت الذي يبدأ فيه اليوم وينتهي بالنسبة لتالميذ الصف السادس؟
هل هناك أنشطة تقتصر فقط على تالميذ الصف السادس؟ إذا كانت اإلجابة نعم،
فما هي؟

ما هي الدورات الدراسية األكثر شعبية لديكم؟
ما الذي يجعل الدورات الدراسية لمدرستكم مختلفة عن الدورات في المدارس
األخرى؟
المواد األكاديمية

هل مدرستكم تعرض أي دورات معجلة يمكن أن تزيد من الوحدات الدراسية
المفيدة للمدارس الثانوية ومتطلبات امتحانات الريجنت.
ما هي فلسفة مدرستكم ومنهجها في التدريس؟
ما هي سياسة تقييم الدرجات على مستوى مدرستكم؟
كم تبلغ أحجام الفصول في مدرستكم؟

ما األمثلة على بعض النوادي في مدرستكم؟
األنشطة

في أي وقت خالل اليوم الدراسي يستطيع التالميذ المشاركة في األنشطة؟
هل لديكم أي شراكات مع مؤسسات خارجية؟

عمليات القبول

لتقديم طلب لاللتحاق بهذه المدرسة ،هل يلزمنا القيام بأي شيء آخر بجانب
إضافتها إلى طلب االلتحاق؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هو هذا الشيء ومتى
يتعين القيام به؟
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 0.6تقديم طلبات االلتحاق بالمدرسة المتوسطة
قدّم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة بحلول يوم االثنين  2ديسمبر /كانون األول .2019 ،ابحث عن المعلومات المحدثة حول كيفية تقديم طلب االلتحاق
على الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/Middle

 1.6كيفية التقديم  -التالميذ الحاليين بالمدارس العامة بمدينة نيويورك
عندما يكون طلب التقديم لاللتحاق بالمدرسة المتوسطة الشخصي الخاص بطفلك متاحً ا في أكتوبر /تشرين األول ،ستقدم لك مدرسة طفلك الحالية إرشادات
واضحة عن كيفية الدخول على الطلب .يمكنك التقديم بعدها عبر اإلنترنت على موقع ) (MySchoolsأو من خالل الموجه اإلرشادي لطفلك بالمدرسة .فيما
يلي كيفية التقديم:

1

ناقش خيارات المدارس المتوسطة مع طفلك .يمكنك حفظ أو سرد قائمة بالبرامج التي تحظى باهتمامك.

2

حدد موعدًا مع الموجه اإلرشادي بالمدرسة الحالية لطفلك لمناقشة ومراجعة خيارات طلب االلتحاق الخاص بك قبل التقديم.

3

قدم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة بحلول يوم  2ديسمبر /كانون األول .يمكنك التقدم بإحدى طريقتين:
ّ
JJ

JJ

عبر اإلنترنت من خالل موقع )( MySchools.nyc) (MySchools
أثناء فترة التقديم ،سيظل هذا الخيار متاحً ا  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،باللغات العربية ،والبنغالي/البنغالية،
تنس النقر على زر
والصينية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،وكريول هايتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية .ال َ
تقديم طلب االلحاق
!
عن طريق الموجه اإلرشادي بالمدرسة الحالية لطفلك
تحدث معه هذا الخريف بشأن تقديم طلب التحاقك بالمدرسة المتوسطة عن طريق المدرسة.

 2.6كيفية التقديم  -تالميذ المدارس الخاصة أو األبرشية
إذا كان طفلك ملتح ًقا حاليًا بمدرسة خاصة أو أبرشية ويرغب في التقديم لاللتحاق بمدرسة عامة ،فإن فريق مراكز استقبال العائالت الخاص بنا سيرشدك
خالل العملية! فيما يلي كيفية التقديم:

1

ناقش خيارات المدارس المتوسطة مع طفلك .يمكنك حفظ أو سرد قائمة بالبرامج التي تحظى باهتمامك.

2

قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت مع طفلك الستكشاف خيارات تقديم طلب االلتحاق الخاصة بطفلك .ابحث عن أماكن هذه المراكز ومواعيد
عملها على الموقع .schools.nyc.gov/WelcomeCenters

3

قدم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة بحلول يوم  2ديسمبر /كانون األول .يمكنك التقدم بإحدى طريقتين:
ّ
JJ

JJ

عبر اإلنترنت من خالل موقع )( MySchools.nyc) (MySchools
أثناء فترة التقديم ،سيظل هذا الخيار متاحً ا  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،باللغات العربية ،والبنغالي/البنغالية،
تنس النقر على زر
والصينية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،وكريول هايتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية .ال َ
تقديم طلب االلحاق
!
من خالل أحد مراكز استقبال العائالت
يتواجد موظفو مركز استقبال العائالت لمساعدتك في تقديم طلب االلتحاق الخاص بطفلك .يمكنك تقديم طلب االلتحاق شخصيًا بأكثر من
 200لغة .إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير اإلنكليزية ،اطلب خدمة الترجمة الفورية.

هل طفلك من التالميذ الجدد بالمدارس العامة بمدينة نيويورك؟ على مدار العام ،قم بزيارة صفحة التالميذ الجُدد ( )New Studentsعلى الموقع
 schools.nyc.gov/NewStudentsلمعرفة كيفية التسجيل ومكان التسجيل والوثائق المطلوبة.
26

 0.7الحصول على عرض التحاق بالمدرسة المتوسطة
 1.7خطابات عروض االلتحاق
في أبريل /نيسان ،سوف تستلم خطاب عرض االلحاق بالمدارس المتوسطة لطفلك .وسوف يتضمن هذا الخطاب عرضًا لاللتحاق بإحدى المدارس المتوسطة
العامة التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك للعام الدراسي .2021-2020

 2.7طلبات االستئناف
سيتضمن خطاب عرض االلتحاق بالمدرسة المتوسطة كذلك معلومات عن كيفية تقديم طلب استئناف إن كنت ترغب في محاولة تغيير عرض االلتحاق
بالمدرسة المتوسطة الخاص بطفلك .لمزيد من المعلومات عن طلبات االستئناف ،تحدث إلى الموجه اإلرشادي بالمدرسة االبتدائية الخاصة بطفلك.

 3.7موقع المدرسة ووسائل النقل
نقدم وسائل نقل لتالميذ المدرسة المتوسطة بنا ًء على المعايير التالية:
التالميذ في الصف السادس يتم تقديم خدمة الحافلة المدرسية الصفراء لهم أو بطاقة متروكارد إن كانوا يقطنون على بعد ميالً واحداً أو أكثر من
المدرسة؛ وإن كانوا يقطنون على مسافة أكثر قربًا منها ولكنها تزيد عن نصف ميل ،فمتاح لهم تذكرة حافالت هيئة المواصالت الحضرية ()MTA
بنصف تعريفة عندما تطلب المدرسة ذلك .قد يحصل التالميذ على خدمة الحافالت المدرسية الصفراء إن كانوا يقطنون في المنطقة التعليمية نفسها
الواقعة بها المدرسة وإن كانت المدرسة تستخدم هذه الحافالت.
JJ

التالميذ في الصف السابع وما بعده يتم منحهم بطاقات متروكارد إن كانوا يقيمون على بعد ميل ونصف أو أكثر من المدرسة .وإن كانوا يقيمون
على مسافة أقرب من المدرسة ولكنها تتجاوز النصف ميل ،فمتاح لهم تذكرة حافالت هيئة المواصالت الحضرية ( )MTAبنصف تعريفة عندما
تطلب المدرسة ذلك.

JJ

تالميذ المدارس الذين تحتاج برامج التعليم الفردي ( )IEPالخاصة بهم خدمات النقل المتخصص يتم إدراجهم على مسارات الحافلة المدرسية إلى
المدرسة الملتحقين بها ومنها .عالوة على ذلك ،قد يطلب أولياء األمور تجهيزات طبية إضافية بنا ًء على احتياجات أبنائهم الخاصة والتي قد تؤثر أيضًا
على نوع وسيلة النقل أو المسار الذي سيتم إدراج التلميذ عليه.

JJ

لمزيد من المعلومات عن وسائل النقل ،اتصل بنا على رقم الهاتف  718-392-8855أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
.schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility

 0.8المدارس المتوسطة العامة التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
فيما يلي كيفية استخدام األقسام التالية:
حدد قسم البرامج الخاصة بالمنطقة التعليمية لمنطقتك التعليمية .قم بإلقاء نظرة سريعة على برامج المدارس المتوسطة في منطقتك التعليمية،
وتعرف على خيارات المدارس المتوسطة بمنطقتك التعليمية في القوائم التالية .تأكد من التحقق من أهلية االلتحاق بكل برنامج للتأكد من أن طفلك
يستطيع التقديم فيه.
JJ

نصيحة
اعثر على منطقتك التعليمية والمدرسة (المدارس) والتابعة للتوزيع الجغرافي بإدخال عنوانك على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو االتصال
برقم الهاتف  .311ستكون هذه المعلومات متاحة في حسابك الشخصي على موقع ).(MySchools

استكشف خيارات إضافية في قسم برامج عموم الحي و /أو قسم برامج عموم المدينة القادمين .تظهر خريطة أو خرائط إضافية البرامج التي لديها
هذه األهلية.

JJ

خالل فترة تقديم الطلبات ،يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن أي من هذه المدارس عبر اإلنترنت من خالل موقع MySchools.nyc

27

.

برامج المنطقة التعليمية | معلومات عن المنطقة التعليمية  31وخريطتها
يمكن لتالميذ حي ستاتن آيالند والمقيمين به التقديم لاللتحاق ببرامج المدارس المتوسطة المدرجة في هذا القسم.

حي ستاتن آيالند يضم أيضا ً منطقة تعليمية مدرسية واحدة فقط :المنطقة  .31يُتاح لجميع العائالت التابعة للتوزيع الجغرافي للمنطقة التعليمية  31مدرسة متوسطة تابعة للتوزيع
الجغرافي .وإنها لفكرة سديدة أن تدرج المدرسة التابعة لتوزيعك الجغرافي في طلب االلتحاق الخاص بطفلك ،ولكن ال يتعين عليك وضع مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي كخيارك
األول  -تظل أولوية حضور طفلك في المدرسة التابعة للتوزيع الجغرافي كما هي سواء وضعتها كخيار أول أو كخيار ثاني عشر في طلب االلتحاق.
نصيحة
اعثر على منطقتك التعليمية والمدرسة (المدارس) التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي بإدخال عنوانك على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolأو باالتصال على
الرقم  .311ستكون هذه المعلومات متاحة أيضًا في حسابك الشخصي على الموقع (.)MySchools
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STATEN ISLAND
31 المنطقة التعليمية
مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية
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برامج المنطقة التعليمية 31

مفتوحة لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
الصفوف | 8-6 :التالميذ1064 :
718-987-5336 | 333 Midland Avenue, Staten Island, NY 10306

31R002 | I.S. R002 George L. Egbert
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
الدرجة المر ّكبة
R002A | Scholars Program
والمقيمين بها
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
R002Z | Zoned Program
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %94 94+6من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %80 80+20من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذ1167 :
718-697-8488 | 1270 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312

31R007 | I.S. 007 Elias Bernstein
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
)R007Z | Elias Bernstein (I.S. 7
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذb | 1317 :
718-982-4700 | 750 Durant Avenue, Staten Island, NY 10308

31R024 | I.S. 024 Myra S. Barnes
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
)R024Z | Myra S. Barnes (I.S. 24
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %98 98+2من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %85 85+15من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذ1036 :
718-981-8800 | 11 Clove Lake Place, Staten Island, NY 10310

31R027 | I.S. 027 Anning S. Prall
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
) | Scholars Program (Math and Science
الدرجة المر ّكبة
والمقيمين بها
R027A
مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
مفتوح
R027U | Federal Magnet Program
و 21و 31والمقيمين بهم
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
R027Z | Zoned Program
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %96 96+4من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %87 87+13من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

The Eagle Academy for Young Men of
31R028 | Staten Island
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف | 11-6 :التالميذ270 :
718-727-6201 | 101 Warren Street, Staten Island, NY 10304

أولويات القبول

األهلية

مدرسة مخصصة للبنين فقط؛
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها الذين سجلوا حضورهم في
The Eagle Academy of Young Men of
عدم الفرز المحدود مفتوحة لتالميذ المنطقة التعليمية 31
إحدى الفعاليات المدرسية  2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
R028L | Staten Island
والمقيمين بها
 %83 83+17من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %82 82+18من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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مفتوحة لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
الصفوف | 8-6 :التالميذ1061 :
718-477-4500 | 528 Academy Avenue, Staten Island, NY 10307

31R034 | I.S. 034 Tottenville
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
)R034Z | Tottenville (I.S. 34
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذa | 1001 :
718-447-8323 | 1050 Targee Street, Staten Island, NY 10304

31R048 | P.S. 048 William G. Wilcox
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية  1 31األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة  2ثم للمقيمين بالنطاق الجغرافي
مفتوح
R048U | Atlas Academy
للمدرسة االبتدائية  3ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
والمقيمين بها
 %98 98+2من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %76 76+24من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذ535 :
718-727-6040 | 101 Warren Street, Staten Island, NY 10304

31R049 | I.S. 49 Berta A. Dreyfus
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
الدرجة المر ّكبة
R049A | Scholars Program
والمقيمين بها
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
R049Z | Zoned Program
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %93 93+7من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %58 58+42من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذb | 1335 :
718-981-0502 | 80 Willowbrook Road, Staten Island, NY 10302

31R051 | I.S. 051 Edwin Markham
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
Edwin Markham (I.S. 51) Spanish Dual
مفروز :اللغة
والمقيمين بها
R051M | Language Program
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
)R051Z | Edwin Markham (I.S. 51
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %94 94+6من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %72 72+28من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذa | 967 :
718-727-8481 | 445 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10301

31R061 | I.S. 061 William A Morris
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
 R061M | Spanish Dual Language Programمفروز :اللغة
والمقيمين بها
مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
مفتوح
R061U | Performing Arts Program
و 21و 31والمقيمين بهم
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
R061Z | Zoned Program
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %88 88+12من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %62 62+38من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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مفتوحة لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها

Marsh Avenue School for Expeditionary
31R063 | Learning
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف | 8-6 :التالميذa | 450 :
718-370-6850 | 100 Essex Drive, Staten Island, NY 10314

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية  1 31األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها الذين سجلوا حضورهم في
عدم الفرز المحدود
R063L | MAELS
إحدى الفعاليات المدرسية  2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
والمقيمين بها
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذb | 1444 :
718-698-5757 | 33 Ferndale Avenue, Staten Island, NY 10314

31R072 | I.S. 072 Rocco Laurie
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
)R072Z | Rocco Laurie (I.S. 72
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %97 97+3من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %79 79+21من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف | 8-6 :التالميذb | 1455 :
718-701-6343 | 455 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312

31R075 | I.S. 075 Frank D. Paulo
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية 31
الدرجة المر ّكبة
R075A | Scholars Program
والمقيمين بها
مفتوح للتالميذ المقيمين بمنطقة
تابع للتوزيع
R075Z | Zoned Program
التوزيع الجغرافي
الجغرافي
 %99 99+1من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %91 91+9من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف :ما قبل الروضة | 12-التالميذb | 1330 :
718-815-0186 | 715 Ocean Terrace, Staten Island, NY 10301

31R080 | The Michael J. Petrides School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية  1 31األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة  2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية 31
مفتوح
R080U | The Michael J. Petrides School
والمقيمين بها
والمقيمين بها
 %99 99+1من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %64 64+36من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

31R861 | Staten Island School of Civic Leadership
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذa | 906 :
718-697-5250 | 280 Regis Drive, Staten Island, NY 10314

أولويات القبول

مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية  1 31األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة  2ثم للمقيمين بالنطاق الجغرافي
The Staten Island School of Civic
مفتوح
للمدرسة االبتدائية  3ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
والمقيمين بها
R861U | Leadership
 %96 96+4من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %85 85+15من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

P.S. 192 - The Magnet School for Math
20K192 | and Science Inquiry
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذ642 :
718-633-3061 | 4715 18 Avenue, Brooklyn, NY 11204

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
مفتوح
K192U | Federal Magnet Program
و 21و 31والمقيمين بها
 %95 95+5من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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مفتوحة لتالميذ المنطقة التعليمية  31والمقيمين بها
الصفوف | 8-6 :التالميذb | 939 :
718-438-0155 | 4200 16 Avenue, Brooklyn, NY 11204

20K223 | J.H.S. 223 The Montauk
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
مفتوح
K223U | Federal Magnet Program
و 21و 31والمقيمين بها
 %97 97+3من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذ615 :
718-382-2100 | 2950 West 25 Street, Brooklyn, NY 11224

21K288 | P.S. 288 The Shirley Tanyhill
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
 | School of Leadership, Sports and Arts
مفتوح
و 21و 31والمقيمين بها
K288U
 %81 81+19من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %80 80+20من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

21K468 | Kingsborough Early College School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف | 12-6 :التالميذb | 669 :
718-333-7850 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn, NY 11214

أولويات القبول

مفتوح لتالميذ المناطق التعليمية 20
The Kingsborough Early College
مفتوح
و 21و 31والمقيمين بها
K468U | Secondary School
 %95 95+5من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %82 82+18من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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يمكن لجميع المقيمين بمدينة نيويورك التقديم لاللتحاق ببرامج المدارس المتوسطة المدرجة في هذا القسم.
تأكد من وضع برامج المدارس المتوسطة في الترتيب الحقيقي للتفضيالت على طلب االلتحاق الخاص بطفلك ،بغض النظر عما كانت
هذه البرامج مقتصرة على المنطقة التعليمية أم عموم الحي أم عموم المدينة .فإذا كان برنامج عموم الحي هو االختيار الثالث بشكل
عام ،ينبغي وضعه في الترتيب الثالث في طلب االلتحاق .ال ميزة في وضع أي برنامج من أي نوع فوق برنامج آخر إال إذا كنت تفضل
برنامجً ا محد ًدا .سيتم اعتبار كل تلميذ لكل برنامج مدرسة متوسطة تقدم بطلب التحاق إليها ،بداية من اختياره األول .إذا لم يحصل طفلك
على عرض الختياره األول ،سيتم اعتباره لالختيار الثاني كما لو كان هو اختياره األول ،وهكذا ،بترتيب تنازلي لكيفية وضع البرامج
في طلب االلتحاق الخاص به.
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مدرسة لعموم المدينة
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مفتوحة للمقيمين بمدينة نيويورك

& New Explorations into Science, Technology
)01M539 | Math (NEST+m
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف :الروضة | 12-التالميذ1754 :
212-677-5190 | 111 Columbia Street, New York, NY 10002

أولويات القبول

األهلية

New Explorations into Science,
مفروز
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
)M539M | Technology & Math (NEST+m
 %99 99+1من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %90 90+10من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذb | 324 :
212-717-8809 | 317 East 67 Street, New York, NY 10065

02M225 | Ella Baker School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للمقيمين بمدينة
مفتوح
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
M225U | The Ella Baker School
نيويورك
 %42 42+58من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

& The 47 American Sign Language
02M347 | English Lower School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذb | 193 :
917-326-6609 | 223 East 23 Street, New York, NY 10010

أولويات القبول

األهلية

 | American Sign Language Program
مفروز
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
M347M
 %97 97+3من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

02M407 | Institute for Collaborative Education
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف | 12-6 :التالميذb | 486 :
212-475-7972 | 345 East 15th Street, New York, NY 10003

أولويات القبول

األهلية

The Institute For Collaborative
مفروز
M407M | Education
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %91 91+9من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

02M408 | Professional Performing Arts School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف | 12-6 :التالميذ558 :
212-247-8652 | 328 West 48 Street, New York, NY 10036

أولويات القبول

األهلية

 | Professional Performing Arts School
مفروز
M408M
 %98 98+2من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

الصفوف | 12-6 :التالميذb | 545 :
212-488-3645 | 351 West 18 Street, New York, NY 10011

02M422 | Quest to Learn
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  2والمقيمين بها الذين سجلوا حضورهم
مفتوح للمقيمين بمدينة
في إحدى الفعاليات المدرسية  2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  2والمقيمين بها
عدم الفرز المحدود
M422L | Quest To Learn
نيويورك
 3ثم للمقيمين بمدينة نيويورك الذين سجلوا حضورهم في إحدى الفعاليات
المدرسية  4ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
 %98 98+2من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %69 69+31من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

02M442 | Ballet Tech, NYC Public School for Dance
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف | 8-4 :التالميذb | 142 :
212-254-1803 | 890 Broadway, New York, NY 10003

أولويات القبول

مفتوح فقط للتالميذ
المستمرين في الصف
مفروز
M442C | Ballet Tech
الخامس
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %100 100+0من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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مفتوحة للمقيمين بمدينة نيويورك
الصفوف :الروضة | 8-التالميذb | 522 :
212-595-7193 | 100 West 77 Street, New York, NY 10024

03M334 | The Anderson School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

The Anderson School P.S. 334
مفروز
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
M334M | Middle School
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %96 96+4من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

الصفوف :الروضة | 12-التالميذb | 314 :
212-501-3318 | 129 West 67 Street, New York, NY 10023

03M859 | Special Music School
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
مفروز
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
M859M | Special Music School
نيويورك
 %99 99+1من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %87 87+13من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف :الروضة | 8-التالميذb | 601 :
212-860-6003 | 240 East 109 Street, New York, NY 10029

04M012 | Tag Young Scholars
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

Talented and Gifted School for Young
M012M | Scholars
 %99 99+1من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %92 92+8من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفروز

مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

M.S. 224 Manhattan East School for
04M224 | Arts & Academics
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك

الصفوف | 8-6 :التالميذ185 :
212-860-6047 | 410 East 100 Street, New York, NY 10029

األهلية

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  4والمقمين بها ُ 2ثم للمقيمين بمدينة
& Manhattan East School for Arts
مفروز
نيويورك
نيويورك
)M224M | Academics (M.S. 224
 %93 93+7من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

 | Medgar Evers College Preparatory School
17K590
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف | 12-6 :التالميذa | 1332 :
718-703-5400 | 1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225

أولويات القبول

Medgar Evers College Preparatory
مفروز
K590M | School
 %85 85+15من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %75 75+25من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك

الصفوف :ما قبل الروضة | 8-التالميذb | 1220 :
718-773-4869 | 755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236

18K235 | The Lenox Academy
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
 1األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  18والمقمين بها ُ 2ثم للمقيمين بمدينة
مفروز
K235M | The Lenox Academy
نيويورك
نيويورك
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %77 77+23من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.
الصفوف :الروضة | 8-التالميذ534 :
718-621-5730 | 50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204

20K686 | Brooklyn School of Inquiry
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
الدرجة المر ّكبة
K686A | Brooklyn School of Inquiry
نيويورك
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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مفتوحة للمقيمين بمدينة نيويورك

 | Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented
21K239
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

الصفوف | 8-6 :التالميذ1336 :
718-266-0814 | 2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

أولويات القبول

األهلية

مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239AR | Art
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239AT | Athletics
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239CM | Computer/Math
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239DA | Dance
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239DR | Drama
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239JO | Creative Writing/Journalism
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239ME | Media
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239SC | Science
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239ST | String Instruments
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239VO | Vocal
نيويورك
مفتوح للمقيمين بمدينة
امتحان المواهب
K239WI | Wind Instruments
نيويورك
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

يرجى النظر في الصفحة التالية لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقدم لاللتحاق بمدرسة (.)Mark Twain
الصفوف | 12-6 :التالميذa | 1351 :
718-474-6918 | 320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694

27Q323 | Scholars’ Academy
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
مفروز
Q323M | Scholars’ Academy
نيويورك
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %95 95+5من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

)30Q300 | The 30th Avenue School (G&T Citywide
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف :الروضة | 8-التالميذ524 :
718-726-0501 | 28-37 29 Street, Queens, NY 11102

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
الدرجة المر ّكبة
 1األولوية للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة ُ 2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك
Q300A | Q300
نيويورك
 %98 98+2من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

 | Baccalaureate School for Global Education
30Q580
البرامج المقدَّمة | رمز البرنامج

طريقة القبول

األهلية

الصفوف | 12-7 :التالميذa | 534 :
718-361-5275 | 34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106

أولويات القبول

مفتوح للمقيمين بمدينة
نيويورك حاليًا الملتحقين
Baccalaureate School for Global
بالصف السادس .يمكن للتالميذ
مفروز
Q580M | Education
التقدم للقبول بالصف السابع
فقط.
 %100 100+0من التالميذ اجتازوا الدورات األساسية |  %91 91+9من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافيتريا.

مفتاح الرموز

 = bميسَّر الوصول إليه جزئيًا |  = aميسَّر الوصول إليه بالكامل

استخدم موقع ( )C MySchools.nycلمعرفة المزيد عن خيارات المدارس المتوسطة ،وإعداد طلب االلتحاق ،والتقديم!
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كيفية التقديم بمدرسة (21K239 | )MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED
مدرسة  (I.S. 239) Mark Twain for the Gifted & Talentedهي مدرسة لعموم المدينة يقع مقرها في كوني آيالند ،ببروكلين وتخدم
الصفوف من السادس حتى الثامن .التالميذ مؤهلون للتقدم وخوض امتحان أو تجربة أداء خالل عملية التقديم عبر االنترنت لاللتحاق بمدرسة متوسطة هذا
الخريف .فيما يلي كيفية التقديم:
1.1اختر مجالين من المواهب التي تود في اختبار طفلك بها .تشمل مجاالت المواهب ما يلي:
Art

JJ

Dance

Media

Athletics

JJ

Drama

Science

Computer/Math

Instrumental: Strings

Vocal Music

Creative Writing/Journalism

Instrumental: Winds

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

2.2تأكد من إضافة هذين البرنامجين إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك ووضعهما في ترتيب تفضيلك الحقيقي .قدّم طلب االلتحاق الخاص بطفلك بحلول
الموعد النهائي في  2ديسمبر/كانون األول.2019 ،
3.3سيستلم التالميذ المسجلون في امتحانات المواهب في يناير/كانون الثاني  ،2020بطاقات دخول االمتحان محد ًدا بها تاريخ االمتحان وموعده .سيتم
اختبار المتقدمين في كل من مجالي المواهب .ستعقد االمتحانات في مدرسة ( ،)Mark Twainالكائنة بالعنوان 2401 Neptune Avenue,
 ،Brooklyn, NY 11224في أحد التواريخ التالية :السبت 11 ،يناير/كانون الثاني | األحد 12 ،يناير /كانون الثاني | السبت 25 ،يناير /كانون
الثاني | األحد 26 ،يناير /كانون الثاني | السبت 1 ،فبراير /شباط | األحد 2 ،فبراير /شباط | السبت 8 ،فبراير /شباط | األحد 9 ،فبراير /شباط

يناير /كانون الثاني
األحد

29
5

12

19

26

2020

فبراير /شباط
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30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4

11

األحد

26
2

18

9

16
23

25

1

2020
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27
3
10
17
24

28
4
11
18
25

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8

15
22
29

4.4قد يتم تحديد مواعيد أخرى لالمتحانات حسب الحاجة .سيتم وضع التالميذ بعين االعتبار لعروض االلتحاق بناء على جودة أداء التالميذ في امتحانات
المواهب مقارنة بالمتقدمين اآلخرين.

كيفية التقديم بمدرسة (02M408 | )PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL
مدرسة ( )Professional Performing Arts School: PPASهي مدرسة لعموم المدينة تقع في وسط منهاتن وتخدم الصفوف من السادس حتى
الثاني عشر .تشمل برنامج الفنون المسرحية للمدرسة المتوسطة ( )PPASتدريس التمثيل والغناء والرقص من قبل متخصصين في تلك المجاالت ،مع توفير
برنامج أكاديمي معّجل .يجب أن يكون التالميذ المؤهلون مقيمين بمدينة نيويورك عند تقديم طلب االلتحاق .فيما يلي كيفية تقديم لاللتحاق بمدرسة (:)PPAS
1.1أضف برامج ( )PPASإلى طلب االلتحاق الخاص بطفلك .قدّم طلب االلتحاق بحلول الموعد النهائي في  2ديسمبر/كانون األول .جميع التالميذ الذين
أضافوا مدرسة ( )PPASإلى طلبهم مدعوون لخوض تجربة أداء.
2.2ساعد طفلك في التحضير لخوض تجربة األداء بمدرسة ( .)PPASتعرف على ما يتعين إعداده وأين ستعقد تجارب األداء عبر الرابط التالي
.www.ppasnyc.org
3.3قم بإحضار طفلك إلى تجربة األداء الخاصة به في التاريخ المدرج أدناه وفقا السمك األخير—ال حاجة للحصول على بطاقة أو تأكيد .يجب على التالميذ
خوض تجربة األداء في تاريخ من التواريخ أدناه العتبارها للقبول:
اسمك األخير

التاريخ

الوقت

A-F

السبت 11 ،يناير /كانون الثاني

G-M

السبت 11 ،يناير /كانون الثاني

 8صباحً ا
( 12ظهرً ا)

N-R

األحد 12 ،يناير /كانون الثاني

S-Z

األحد 12 ،يناير /كانون الثاني

 8صباحً ا
( 12ظهرً ا)

سيتم النظر في العروض المقدمة للطالب بناء على األداء األكاديمي وتجربة األداء.
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المدارس المتوسطة المستقلة في ستاتن آيالند
اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة مزيد من المعلومات عن القبول فيها
هذه قائمة بالمدارس المتوسطة المستقلة بمدينة نيويورك التي من المخطط لها تقديم التعليم للصف السادس خالل العام الدراسي  .2020-2019والرجاء مالحظة أن قبول طلبات التحاق تالميذ جدد بالصف
السادس ال توفره جميع المدارس المستقلة .للحصول على أحدث المعلومات عن عمليات القبول ،يُرجى االتصال بكل مدرسة مباشرة .تعرف على المزيد:
كيفية التسجيل في إحدى المدارس المستقلة بمدينة نيويورك | schools.nyc.gov/Charters
المدارس المستقلة المرخصة من طرف مستشار إدارة التعليم بمدينة نيويورك |
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
المدارس المستقلة المرخصة من طرف مجلس أمناء جامعة والية نيويورك (newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports | )SUNY
إدارة التعليم بوالية نيويورك (p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html | )SED
المنطقة التعليمية 31

84R067 | John W. Lavelle Preparatory Charter School
الصفوفwww.lavelleprep.org | 347-855-2238 | 12-3 :

84R073 | New World Preparatory Charter School

الصفوف :الروضة،2- newworldprep.org | 718-705-8990 | 8-5
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ُقوموا بﺰيارة أحد مراكﺰ استقبال العائالت

 للتعرف على المواعيد التي تكون فيها مراكز استقبال العائالت مفتوحة وما هيschools.nyc.gov/WelcomeCenters قُوموا بزيارة الرابط
.المراكز األقرب لكل منطقة
.311 ) أو االتصال على الرقم

MySchools.nyc) ) عبر الرابطMySchools( اعثروا على منطقتكم التعليمية عن طريق إنشاء حساب على موقع
مراكﺰ استقبال العائﻼت في برونكﺲ
1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458§

1

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462§

2

مراكﺰ استقبال العائﻼت في منﻬاتن
549 Audubon Avenue, New York, NY 10040 | George Washington Educational Campus
388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027
333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001
1  | يخدم المنطقة التعليمية رقم166 Essex Street New York, NY 10002§

3
4

5

6

BRONX

  ﺍ ﺍ ﻝ ﺍﺕ
28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101
30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354
90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435
100-00 Beach Channel Drive, | Beach Channel Educational Campus
Rockaways  | يخدم منطقةRockaway Park, NY 11694

ﺍ ﺍ ﻝ ﺍﺕ   ﻭ
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

11

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

12

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

13

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

14

 ﺁ

7

2

8

9

4

10

MANHATTAN

8

7

5

QUEENS

6

9
11

 ﺍ ﺍ ﻝ ﺍﺕ

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

1

3

12

15

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

استمروا في المشاركة
في عمليات القبول

§|§schools.nyc.gov/Connectتسجلوا على قائمة البريد
اإللكتروني الخاصة بالقبول في المدارس المتوسطة للحصول على نصائح
وتذكيرات بالتواريخ الرئيسية.

§|§schools.nyc.gov/Middleتعرفوا على عملية القبول
بالمدارس المتوسطة ،بما في ذلك كيفية منح عروض اإللحاق .احصلوا
على آخر التحديثات ومعلومات الفعاليات .تعقد معارض المدارس المتوسطة
بالمناطق التعليمية المختلفة في تواريخ مختلفة في فصل الخريف—تعرفوا
على تواريخ المعارض وأوقاتها وأماكنها على موقعنا اإللكتروني.
0

احضروا معرض المدارس المتوسطة في فصل الخريف.

العﺜور علﻰ المدارس وتقديم
طلبات اﻻلحاق

§|§ MySchools.nycيمثل موقع ( )MySchoolsدليالً لخيارات
طفلك الخاصة بالمدارس المتوسطة على اإلنترنت وأيضا ً طلب تقديم فردي.
يمكنكم استخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الستكشاف المدارس المتوسطة،
واختيار البرامج لطلب االلحاق الخاص بطفلكم ،والتقديم لاللتحاق بالمدارس
المتوسطة—كل ذلك في مكان واحد!
0

قدموا لاللتحاق بالمدارس المتوسطة بحلول يوم
اﻹثنين 2 ،ديسمبر /كانون األول.

2019
األحد

1
8
15
22
29

ديسمبر /كانون األول

اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

السبت

7
14
21
28
4

نحن هنا لمﺴاعدتكم!
لديكم أسئلة تتعلق بعمليات القبول بالمدارس المتوسطة؟
§تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلكم.
§اتصلوا بنا على رقم الهاتف .718-935-2009
§قُوموا بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت—يرد سرد
لمواقع هذه المراكز في الصفحة الداخلية للغالف الخلفي لهذا
الدليل .ابحثوا عن ساعات الدوام والتحديثات على الرابط
.schools.nyc.gov/WelcomeCenters

