
قدموا لاللتحاق بالمدارس المتوسطة!  

 يمكن لجميع تالميذ الصف الخامس بمدينة نيويورك )وتالميذ الصف السادس في مدارس مدينة نيويورك التي تنتهي بالصف السادس( 

 أن يقدموا طلب اإللحاق بالمدارس المتوسطة هذا الشتاء. تفتح فترة تقديم طلب اإللحاق بالمدارس المتوسطة في األسبوع الذي يبدأ 

بيوم 10 يناير/ كانون الثاني، والموعد النهائي لتقديم الطلب هو يوم 1 مارس/ آذار. هذا ما يتعين عليكم القيام به في األوقات التالية! 

  القائمة المرجعية لعمليات القبول لعام 2022

 ديسمبر/ كانون األول 2021 - يناير/ كانون الثاني 2022 

 احصل عىل خطاب الترحيب الخاص بك في البريد أو من الموجه اإلرشادي بالمدرسة أو من أحد مراكز استقبال العائالت )انظر أدناه(.  	

يتضمن هذا الخطاب رمز إنشاء حساب )MySchools( الفريد الخاص بطفلك حتى تتمكن من الوصول إىل حسابك وطلب االلحاق 

الخاص به.  

 سجّل الدخول إىل موقع MySchools.nyc الستكشاف خيارات المدرسة المتوسطة لطفلك، تعرف عىل منطقتك التعليمية  	

)1-32(، اكتشف ما إذا كان لطفلك مدرسة متوسطة يتبعها حسب التوزيع الجغرافي، واحفظ البرامج المفضلة.  
 ابحث في المواقع اإللكترونية للمدارس أو اتصل بها  لمعرفة ما إذا كانت ستقيم أية فعاليات افتراضية أو بشكٍل شخصي.  	

يناير/ كانون الثاني - 1 مارس/ آذار، 2022 

 عند فتح فترة تقديم طلب االلتحاق، ُقم بتسجيل الدخول إىل موقع MySchools إلضافة برامج إىل طلب االلتحاق الخاص بك.   	

 إذا كنت تتقدم إىل برامج فنية معينة، فإن تجربة األداء مطلوبة أيضاً كجزء من عمليات القبول — تعرف عىل المزيد عىل الرابط  	

 .school.nyc.gov/MSAuditions
 قّدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة بحلول يوم 1 مارس/ آذار، 2022. ادرج ما يصل إىل 12 برنامجاً عىل طلب اإللحاق  	

الخاص بطفلك حسب ترتيب تفضيالتها الحقيقية لديك، مع وضع خيارك األول كرقم 1. قدم طلب االلتحاق بإحدى الطرق التالية:  

عبر اإلنترنت عىل الموقع MySchools.nyc – موصى به!   	

شخصياً   	

لتالميذ المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم/ المدارس المستقلة: من خالل الموجِّه اإلرشادي بمدرسة طفلك.  	

لتالميذ المدارس الخاصة أو األبرشية: عن طريق أحد مراكز استقبال العائالت - انظر أدناه.  	

مايو/ أيار 2022 

 احصل عىل عرض اإللحاق الخاص بك للمدرسة المتوسطة، بما في ذلك معلومات عن قوائم االنتظار  	

  أضف طفلك إىل قوائم االنتظار )اختياري(. إذا حصل طفلك عىل عرض إلحاق من قائمة االنتظار، فسيقوم البرنامج باالتصال  	

بك مباشرة. 

MySchools.nyc
خالل عملية القبول، استخدم هذا المورد 

للتعرف عىل المدارس المتوسطة. عند فتح 

فترة التقديم، ُقم بتسجيل الدخول إىل حسابك 

إلنشاء طلب اإللحاق الخاص بك وتقديمه. 

الحقاً، ستستخدم هذا الحساب نفسه للوصول 

إىل عرض االلحاق الخاص بك وإدارة قوائم 

االنتظار. 

schools.nyc.gov/Middle
 احصل عىل آخر التحديثات حول عملية القبول. 

شاهد مقاطع الفيديو للتعرف عىل عمليات 

القبول بالمدارس المتوسطة، بما في ذلك كيفية 

استخدام موقع )MySchools( وكيف يحصل 

التالميذ عىل عروض االلحاق. 

نحن هنا لمساعدتك!
تحّدث مع الموجّه اإلرشادي بمدرسة طفلك الحالية 

عىل مدار عملية القبول. 

schools.nyc.gov/FWC
 يمكنك أيضاً االتصال بأحد مراكز استقبال 

 العائالت أو االتصال بنا عىل رقم الهاتف 

2009-935-718 للحصول عىل دعم شخصي. 
يمكننا مساعدتك في استكشاف خيارات المدارس 

والوصول إىل حساب )MySchools( الخاص بك 

والتقديم. 

T&I 33570 )Arabic( 



إرشادات حول تقديم الطلبات

1. فهم خياراتك 

عند تسجيل دخولك إىل الموقع اإللكتروني MySchools.nyc، سيعرض دليلك المخصص جميع )وفقط( الخيارات التي يمكن لطفلك التقديم لاللتحاق بها. 

هذه البرامج لديها متطلبات متنوعة لألهلية: 

برامج المنطقة التعليمية  قد تكون مفتوحة فقط للتالميذ 
الذين يعيشون أو يذهبون إىل المدرسة في تلك المنطقة 

التعليمية؛ أو للتالميذ في منطقة تعليمية محددة أو منطقة 

التوزيع الجغرافي. يمكن لطفلك تقديم طلب لاللتحاق ببرامج 

المدرسة المتوسطة في منطقته التعليمية وفي المنطقة 

التعليمية التي يداوم فيها بالمدرسة االبتدائية، إذا كانت 

مختلفة. 

برامج عموم الحي مفتوحة للتالميذ الذين يعيشون و/ 
أو يداومون في مدرسة في نفس الحي الذي تقع فيه 

المدرسة. عىل سبيل المثال، إذا كان طفلك يعيش 

في بروكلين، فهو مؤهل للتقديم لاللتحاق ببرامج عموم 

الحي في بروكلين. 

برامج عموم المدينة 
مفتوحة لجميع التالميذ 

الذين يعيشون في مدينة 

نيويورك.

2. تعرف عىل فرصك 

تحديث | وقف أسلوب الفرز في التقديم. كما فعلنا مع التالميذ الذين يدخلون المدرسة المتوسطة في خريف عام 2021، ستستمر إدارة التعليم في إيقاف 

فرز المتقدمين هذا العام لدخول المدرسة المتوسطة في خريف عام 2022. هذا يعني أنه لن يتم قبول أي تالميذ في مدرسة متوسطة بناًء عىل سجلهم األكاديمي. 

بدالً من ذلك، سيتم تقديم عروض االلحاق لبرامج الفرز أو برامج الدرجات المركبة  كما كانت في العام الماضي، بناًء عىل العوامل المستخدمة بالفعل من ِقبل 

معظم المدارس المتوسطة في مدينة نيويورك )المدرجة أدناه(. تم إيقاف الفرز مؤقتاً ألن التدابير العادلة لتقييم المتقدمين غير متوفرة مرة أخرى. 

يمكن أن تساعدك عوامل القبول هذه في معرفة فرص طفلك بشكل أفضل حول القبول في كل برنامج. 

اختياراتك  
إن عدد الخيارات التي 

تضيفها عىل طلبك 

والترتيب الذي تضعها به 

هما أمران مهمان! 

 بعد إدراج البرامج المفضلة، ضع في اعتبارك التعرف عىل خيارات إضافية لطلب اإللحاق الخاص بك وإضافتها. لن يؤثر  	

التقديم لمزيد من البرامج عىل فرص طفلك في المواءمة مع الخيار األعىل. 

 ال توجد استراتيجية أفضل من وضع البرامج بترتيب تفضيالتك الحقيقي واألصلي! لن تعرف المدارس ما إذا كنت قد  	

أدرجتها كخيار أول أم أخير. سيتم أخذك دائماً في االعتبار لبرنامج الخيار األول الخاص بك أوالً؛ إذا لم تحصل عىل عرض 

هناك، فسيتم اعتبارك في برنامج الخيار الثاني كما لو كان خيارك األول، وهكذا. 

مدى توّفر المقاعد 
في كل برنامج 

يختلف عدد المقاعد 

المتاحة في البرامج 

المختلفة. 

 ألغراض القبول فقط، تخصص جميع البرامج مقاعد للتالميذ وتقبلهم في فئتين: تالميذ التعليم العام )GE( والتالميذ ذوي  	

 .)SWD( أو مقعد للتالميذ ذوي اإلعاقة )GE( سيشير طلبك إىل مقعد بالتعليم العام .)SWD( اإلعاقة

 عدد المتقدمين لكل مقعد في البرنامج )يظهر عىل موقع MySchools( يساعد في إظهار مدى الطلب الذي كان عىل  	
البرنامج في العام الماضي. يكون لدى البرامج ذات الطلب المرتفع عدداً أكبر من المتقدمين مقارنة بالمقاعد المتاحة، مما 

يعني انخفاض فرصة الحصول عىل عرض إلحاق. إذا تقدمت بطلب إىل البرامج عالية الطلب، فتقدم أيضاً بطلبات إلحاق 

بالبرامج التي بها عدد أقل من المتقدمين لكل مقعد. 

مجموعات األولوية 
لكل برنامج 

تستخدم بعض البرامج 

أولويات القبول، مما 

يعني أنها تقبل مجموعات 

محددة من المتقدمين 

قبل اآلخرين.  

 إذا كان هناك عدد أكبر من المتقدمين إىل البرنامج أكثر من المقاعد المتاحة، يتم قبول المتقدمين حسب ترتيب مجموعة  	

األولوية: يتم النظر في جميع المتقدمين في المجموعة ذات األولوية 1 لعروض اإللحاق قبل أي متقدمين في المجموعة 

ذات األولوية 2، وهكذا دواليك. 

 تستخدم بعض المدارس المتوسطة أولوية التنوع في القبول: بالنسبة لجزء من المقاعد، فإنها تعطي األولوية لمجموعات  	

معينة من المتقدمين، مثل التالميذ من العائالت ذات الدخل المنخفض، أو الذين يعيشون في سكن مؤقت، أو الذين هم 

من متعلمي اللغة اإلنكليزية. 

 ابحث عن مجموعات األولوية الخاصة بأي برنامج عىل صفحة )MySchools( الخاصة به. انتبه إىل مجموعة األولوية  	

التي ينتمي إليها طفلك في كل برنامج. قّدم في بعض البرامج حيث يكون طفلك في مجموعة األولوية 1: سواء قمت 

بإدراج البرنامج أوالً أو أخيراً، سيحتفظ طفلك بنفس األولوية للمداومة فيه. 

طريق القبول الخاصة 
بكل برنامج 

تقدم بعض البرامج عروض 

االلحاق بطرق مختلفة. 

لجميع البرامج، يتم 

تخصيص رقم عشوائي 

لكل متقدم بواسطة 

الكمبيوتر، كما هو الحال 

في اليانصيب.

تستخدم هذه البرامج إحدى طرق القبول التالية: 

 مفتوح. عندما يكون عدد المتقدمين أكبر من عدد المقاعد، يتم استخدام هذه األرقام العشوائية )ضمن مجموعات  	
األولوية( لتحديد مْن يحصل أوالً عىل عروض لإللحاق بهذا البرنامج، وبأي ترتيب.  

 التوزيع الجغرافي أو المواصلة. بالنسبة لبعض البرامج، يتم قبول التالميذ أوالً بناًء عىل العيش في منطقة التوزيع  	
الجغرافي للمدرسة المتوسطة أو كونهم تالميذاً مواصلين )حاليين( في نفس البرنامج. 

 تحديث | تجربة األداء. هذا العام، ستستأنف البرامج القائمة عىل الفنون إجراء تجارب األداء افتراضياً. تماشياً مع  	
التوقف المؤقت للفرز، لن يتم استخدام أي معلومات أو اختبارات أكاديمية لقبول التالميذ في هذه البرامج.   


