مقترح بشأن
المدارس الثانوية
المتخصصة
المتخصصة
جعل عملية القبول بالمدارس الثانوية
ّ
أكثر عدالة لجميع التالميذ

المدارس الثانوية
:المتخصصة هي
The Bronx High School of Science
The Brooklyn Latin School
Brooklyn Technical High School
High School for Mathematics, Science and
Engineering at City College of New York
High School of American Studies at Lehman College
Queens High School for the Sciences at York
College
Staten Island Technical High School
Stuyvesant High School

•
•
•
•

•
•
•
•

 وهي،(LaGuardia High School) المدرسة الثانوية المتخصصة التاسعة هي ثانوية الغوارديا
.ليست جزءا ً من هذا المقترح
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األهداف
الوضع بعين االعتبار
أكثر من امتحان واحد

عدل:
عملية قبول أفضل وأكثر
ا
• استخدام عوامل متعددة—ليس امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة (—)SHSATلتقديم
عروض االلحاق للتالميذ.
 oال يعتبر االمتحان الوحيد أفضل مؤشر إلمكانات التلميذ(ة).
 oمدينة نيويورك هي المنطقة التعليمية الوحيدة في البالد التي تقبل التالميذ بناء على نتيجة امتحان واحد*.

• الحفاظ على الصرامة األكاديمية للمدارس الثانوية المتخصصة (.)SHS
الحفاظ على
الصرامة األكاديمية

• زيادة التنوع في المدارس الثانوية المتخصصة.
 oفي عام  ،2016ذهبت عروض اإللحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSإلى تالميذ في  %4فقط من جميع
المدارس المتوسطة العامة بمدينة نيويورك .إننا نريد أن يأتي التالميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية المتخصصة
( )SHSمن المدارس المتوسطة عبر مختلف أنحاء المدينة وأن يعكسوا بشكل أفضل التنوع السكاني في مدينتنا.
 oيشكل التالميذ السود والذين هم من أصل التيني نسبة  %68من تالميذ المدارس الثانوية في مدينة نيويورك ،لكن

زيادة التنوع

 %9فقط من هؤالء حصلوا على عرض إلحاق.
 oيشكل التالميذ ذوي الدخل المنخفض نسبة  %75من تالميذ المدارس الثانوية في مدينة نيويورك ،لكن  %40فقط
من هؤالء حصلوا على عرض إلحاق.
*البحث معتمد على كتاب  ،Exam Schools: Inside America’s Most Selective Public High Schoolsللكاتبين  FinnوHockett
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ما هو
المقترح؟
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اآلن
البدء في توسيع
برنامج االستكشاف
( )Discoveryلشغل
 %20من المقاعد

استهداف التالميذ
في المدارس ذات
نسبة الفقر العالية

الجزء 1
 البدء في توسيع برنامج االستكشاف ( )Discoveryلشغل  %20من المقاعد في كل مدرسة ثانوية متخصصة (.)SHS
برنامج االستكشاف ( )Discoveryهو برنامج إثرائي صيفي يساعد التالميذ ذوي األداء العالي والمحرومين للقبول
بإحدى المدارس الثانوية المتخصصة (.)SHS
سيكون التالميذ مؤهلين إذا استوفوا جميع المعايير الثالثة التالية:
1

الحصول على درجة في االمتحان قريبة جدا ً من الدرجة المنجحة في امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة (.)SHSAT

2

يعتبروا من المحرومين على أساس دخل األسرة أو وضع السكن أو حالة متعلم اللغة اإلنكليزية.

3

المداومة في مدرسة ذات نسبة فقر عالية.

المدرسة ذات نسبة الفقر العالية لديها مؤشر الحاجة االقتصادية ( )ENIيبلغ  %60على األقل .ويقدّر ذلك النسبة المئوية لتالميذ المدرسة
الذين يواجهون صعوبات اقتصادية .يمكنكم االطالع على مؤشر الحاجة االقتصادية ( )ENIالخاص بأي مدرسة على لوحة التحكم
الخاصة بالمدرسة.tools.nycenet.edu/dashboard/ :
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التالي

الجزء 2
• على مدار ثالث سنوات ،التخلص التدريجي من امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة (.)SHSAT

التصفية التدريجية
المتحان ()SHSAT

يتم منح عروض
اإللحاق ألعلى
التالميذ أداء

• جعل عروض اإللحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة لنسبة الـ  %7األعلى أدا ًء من بين تالميذ كل مدرسة
متوسطة عامة تابعة إلدارة التعليم.
• سيتلقى التالميذ ترتيبا ً بناء على ( )1درجاتهم في الصف السابع في امتحاني والية نيويورك في مهارات اللغة
اإلنكليزية والرياضيات ،و( )2درجاتهم في مواد اللغة اإلنكليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم في
الصف السابع مقارنة بالتالميذ اآلخرين في مدرستهم*.
• سيتم ترتيب التالميذ حسب رتبتهم لتحديد أعلى التالميذ أدا ًء في كل مدرسة.
• للحصول على عرض إلحاق من إحدى المدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSيجب أن يكون ترتيب التالميذ
األعلى أدا ًء ضمن نسبة الـ  %25األعلى أدا ًء على مستوى المدينة.

قانون والية نيويورك يتطلب حاليا ً إجراء امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATكمعيار
وحيد للقبول في المدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSولكي تدخل أي من هذه التغييرات حيز التنفيذ ،يجب
على الهيئة التشريعية في والية نيويورك التصويت لتغيير قانون الوالية.

*معادلة الدرجة المر َّكبة %55 :من متوسط األداء في الفصل الدراسي  %45 +من متوسط األداء في امتحاني مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات لوالية نيويورك
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التالي

الجزء  :2مقترح التصفية التدريجية
سيتم منح عروض اإللحاق....

التصفية التدريجية
المتحان ()SHSAT

يتم منح عروض
اإللحاق ألعلى
التالميذ أداء

السنة األولى

أوالً إلى :أعلى  %3من تالميذ كل مدرسة متوسطة (حوالي  %25من العروض)
ثُم إلى :التالميذ المؤهلون من خالل امتحان (( )SHSATحوالي  %75من العروض)

السنة الثانية

أوالً إلى :أعلى  %5من تالميذ كل مدرسة متوسطة (حوالي  %50من العروض)
ثُم إلى :التالميذ المؤهلون من خالل امتحان (( )SHSATحوالي  %50من العروض)
أوالً إلى :أعلى  %7من تالميذ كل مدرسة متوسطة (حوالي  %90من العروض)

السنة الثالثة

ثُم إلى :تالميذ المدارس غير العامة ،والتالميذ المنتقلون الجدد إلى مدينة نيويورك ،وأي
تالميذ آخرين مهتمون بالتقديم لإللتحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSمع حد أدنى
لمتوسط درجات الصف يبلغ  .)-A( %93سوف يشارك هؤالء التالميذ في سحب للقرعة
لشغل أية مقاعد متبقية( .حوالي  %10من العروض)
ويعني ذلك أن عروض اإللحاق لن يتم منحها بناء على نتائج امتحان القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة (.)SHSAT

ستقوم إدارة التعليم بحساب ترتيب كل تلميذ في المدرسة المتوسطة.
لن تحتاج المدارس والتالميذ إلى تقديم أية معلومات إضافية.
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ما الذي سيحققه
هذا المقترح؟
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أكاديميا
ا
نسبة الـ  %7األعلى أداء
لتالميذ المدارس
المتوسطة لديهم سجالت
أكاديمية تشبه تلك التي
لدى التالميذ الذين تلقوا
عروض اإللحاق بناء على
نتائج امتحان ()SHSAT

لتالميذ
المدارس
المتوسطة
الذين
لديهم
عروض حالية

نسبة الـ %7
أداء
األعلى
ا

• متوسط المعدل التراكمي (%94 :)GPA

• متوسط المعدل التراكمي (%94 :)GPA

• متوسط مستوى اإلجادة في امتحانات الوالية4.1 :

• متوسط مستوى اإلجادة في امتحانات الوالية3.9 :

9

أكاديميا
ا

معدل الكفاءة

متوسط الدرجات

يحصل التالميذ الذين يحصلون حاليًا على عروض إلحاق والتالميذ في أعلى  %7من حيث األداء على درجات مماثلة في امتحانات الوالية ومتوسط الدرجات
10

جغرافيا
ا
زيادة
مرتين ()x2

عروض اإللحاق الحالية حسب المدرسة

عروض اإللحاق الحالية لنسبة الـ %7
األعلى أداء حسب المدرسة

الزيادة في تمثيل
المدارس المتوسطة

زيادة أربع
مرات ()x4
الزيادة في عروض
اإللحاق الممنوحة
لتالميذ البرونكس
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ديموغرافيا
ا

التركيبة الديموغرافية العرقية

سوف تعكس التركيبة
الديموغرافية للمدارس
الثانوية المتخصصة ()SHS
التركيبة الديموغرافية لمدينة
نيويورك بدقة أكثر

3%

7%
2%

13%
13%
4%

15%

24%

%36

نقطة زيادة في عروض
اإللحاق الممنوحة إلى
التالميذ السود ومن أصل
التيني

Private
Other

40%

27%

White

6%

Latino

3%

Black
Asian

19%

28%
50%

%18

نقطة زيادة في عروض
اإللحاق الممنوحة للتالميذ
اإلناث

30%
16%

Top 7% Offers

Current Offers

Citywide
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الفقر
النسبة المئوية للتالميذ تحت خط الفقر حسب العرق

%21

82%
76%

نقطة زيادة في
عروض اإللحاق
الممنوحة للتالميذ
ذوي الدخل
المنخفض

69%
61%

67%
61%

53%

50%

46%

30%

ستشهد جميع
المجموعات زيادة
في عروض اإللحاق
الممنوحة للتالميذ
الذين يعيشون
تحت خط الفقر

20%
16%

White

Other

Latino
Top 7% Offers

Black

Asian

Overall

Current Offers

ملحوظة :البيانات المعروضة هي فقط لتالميذ المدارس العامة الذين تتوفر بيانات الدخل الخاصة بعائالتهم.
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اللغة
األصلية
المزيد من التنوع في
اللغات األصلية الممثلة
في المدارس الثانوية
المتخصصة ()SHS

توضح نماذجنا أننا سنشهد زيادة في
عدد التالميذ من المجموعات العرقية
التالية الذين يتحدثون هذه اللغات:
اآلسيويون
األوردية ،تغالوغ (الفلبينية)

األفارقة
الفرنسية ،وفالوني ،وتوي،
ماندينكا ،وسونيكي

اللغات األصلية غير اإلنكليزية األعلى استخداما ً
4%

Korean

3%
2%
4%

1%
7%

13%

15%

6%

French
Haitian
Creole
Urdu

2%
4%
4%

14%

25%

Arabic

الالتين /من أصل كاريبي
كريول هاييتي ،اإلسبانية
القوقازيون
األلبانية ،البولونية

Russian
55%

Bengali

56%

Chinese
Spanish

37%

الشرق أوسطيون
العربية

6%

Top 7% Offers

Current Offers

Citywide

اللغات األصلية غير اإلنكليزية الممثلة في هذا النموذج تعكس بشكل أكبر اللغات األصلية لتالميذ الصف
 8في أنحاء المدينة.
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نحن نقوم
بما يلي

ما الذي نقوم به غير ذلك؟
المساواة والمتياز للجميع

• يبني جدول أعمال المساواة واالمتياز للجميع طريق النجاح في الكلية والمسارات المهنية لجميع التالميذ.

توسيع التعليم
المبكر

•

يبدأ تالميذنا مشوارهم المدرسي مبكرا ً مع توفر تعليم مجاني وعالي الجودة وبدوام كامل لألطفال في سن ثالث سنوات وأربع سنوات من خالل
برنامج التعليم في الطفولة المبكرة للجميع ( )3K for Allوبرنامج صف ما قبل الروضة للجميع (.)Pre-K for All
وتقوم مدارسنا بتعزيز المهارات األساسية والتدريس مبكرا ً مع برامج القراءة والكتابة الشاملة ( )Universal Literacyوالجبر للجميع
(.)Algebra for All
كما تزود مدارسنا التالميذ بأعمال دراسية أكثر تحديا ً وتجارب عملية ومتوافقة مع الكليات والمسارات المهنية مع برنامج علوم الكومبيوتر للجميع
( )Computer Science for Allودورات اإللحاق المتقدم للجميع (.)AP for All

•

إننا نستثمر  350مليون دوالر أكثر سنويا ً في "التمويل العادل للتلميذ" للمدارس العامة بمدينة نيويورك.

•
•

توفير دورات
دراسية أكثر تحديا

زيادة تمويل
المدارس

• ما مدى التقدم الذي نحققه؟
•

أعلى معدل تخرج على اإلطالق –  %74.3لدفعة عام .2017

•

أعلى معدل تسجيل لما بعد المرحلة السنوية على اإلطالق –  %57لدفعة عام .2016

•

أعلى معدل جاهزية للدراسة بالكلية على اإلطالق –  %64من المتخرجين في دفعة عام .2017

•

سن في امتحانات الوالية في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات و يتفوقون في األداء على أقرانهم بوالية نيوويرك
يواصل تالميذ المدينة التح ّ
في امتحانات الوالية في مهارات اللغة اإلنكليزية ألول مرة منذ عام  .2016منذ عام  ،2013زادت النسبة المئوية للتالميذ الذين يجيدون
اإلنكليزية في مدينة نيويورك بمقدار .%54

من خالل هذه المبادرة ،نحن في طريقنا لضمان أنه بحلول عام  ،2026سوف يتخرج  %80من التالميذ من المدرسة الثانوية في الوقت المحدد ،وسيكون ثلثي هذا
العدد من خريجينا جاهزين للكلية.
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وماذا بعد؟
نحن نتعامل مع المجتمعات ،ومجموعات المناصرة ،ومجموعات الخريجين في جميع أنحاء المدينة لفهم
احتياجاتهم بشكل أفضل ،ونستمع إلى شواغلهم ،ونجمع تعليقاتهم حول هذا المقترح.

يجب على الهيئة التشريعية لوالية نيويورك أن تصوت وتوافق على التغييرات التي ستطرأ
على عملية القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSفي الدورة التشريعية المقبلة.
بغض النظر عن أي تغييرات في قانون الوالية ،سنطلق الجزء األول من خطتنا  -توسيع
برنامج االستكشاف ( - )Discoveryفي صيف عام .2019

هل لديكم أسئلة؟ البريد اإللكتروني diversity@schools.nyc.gov
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