
مرحباً بك في

عملية القبول في المدارس 

المتوسطة



2021تحديثات عملية القبول لخريف 

schools.nyc.gov/Middle

ي جميع أنحاء المد
 
ة، ونقدر صير ومرونة األرس مثل أرستك ف ات الكبير  بالتغيير

ً
 مليئا

ً
.ينةنحن نعلم أن هذا العام كان عاما

:هذا العامكما أعلن عمدة المدينة ومستشار التعليم، ستستخدم المدارس المتوسطة التابعة إلدارة التعليم طريقة قبول مفتوحة

ا عن الفرز، أو استخدام السجالت األكاديمية لمقدمي طلب اإللحاق، أو تجارب األد•
ً
امج ستتوقف مؤقت ي أن الير

اء أو التقييمات هذا يعن 
.األخرى لتقييم التالميذ أو قبولهم

ي مدرسة ما أكير من عدد المقاعد المتوفرة، فسوف يتم تقديم عروض اإللحاق باس•
 
مي طلبات اإللحاق ف

ّ
تخدام إذا كان عدد مقد

ي ( إذا كان ينطبق)مجموعات األولوية 
(.قرعة)بناًء عىل عملية انتقاء عشوائ 

.وستظل األجزاء األخرى من عملية القبول، مثل أولويات التوزيع الجغرافي، كما هي•

.سوف يتناول هذا العرض التقديمي عملية القبول، بما في ذلك هذه التحديثات



كيف يمكننا تقديم طلب لإللحاق بالمدارس المتوسطة بمدينة نيويورك؟

schools.nyc.gov/Middle

نت عىل موقع  أفضل طريقة لتقديم طلب اإللحاق هي عير اإلنير
MySchools.nyc. 

oالشخصييتعين عليك إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني.

oإلضافة تلميذ إلى حسابك، سوف يلزمك:

(OSIS( )ة)رقم تعريف التلميذ•

رمز إنشاء الحساب•

oتم إرسال رموز إنشاء الحساب بالبريد إلى المنزل لجميع تالميذ
إذا كنت ال .كانون األول/ المدارس العامة في منتصف شهر ديسمبر

:تزال بحاجة إلى رمزك

الحالية تالميذ المدارس العامة يمكنهم االتصال بالمدرسة االبتدائية•

للطفل

يمكنهم فيما يتعلق بتالميذ المدارس الخاصة أو المدارس األبرشية،•

.االتصال بمركز استقبال العائالت
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:وقد يشمل ذلك.المخصص لك، سوف ترى قائمة البرامج التي يحق لطفلك تقديم طلب لإللحاق بهاعندما تصل إلى طلب اإللحاق

ي تتبعها حسب
المدرسة الت 

ي 
 
التوزي    ع الجغراف

اعرف ما إذا كان لديك مدرسة 

متوسطة تتبعها حسب التوزيع 

الجغرافي على الرابط 

Schoolsearch.schools.nyc
.311أو عن طريق االتصال بالرقم 

التالميذ التابعون لمدرسة ما حسب
التوزيع الجغرافي لديهم األولوية

وهذا ال يتغير .لحضور تلك المدرسة
(.COVID-19)بسبب جائحة 

برامج المنطقة التعليمية

ن مفتوحة لجميع التالميذ الذين يتبعو

ية أو للتوزيع الجغرافي للمنطقة التعليم

.ميةيداومون في مدرسة في المنطقة التعلي

ينة إذا كان طفلك يتبع منطقة تعليمية مع
رسة حسب التوزيع الجغرافي ويداوم في مد

تبر مؤهل في منطقة تعليمية مختلفة، فإنه يع
لمنطقة للتقديم لاللتحاق بالمدارس التابعة ل

.ليميتينالتعليمية في كلتا المنطقتين التع

برامج عموم الحي
برامج عموم المدينة

(.  COVID-19)قائمة خيارات المدارس على طلب اإللحاق الخاص بك ال تتغير بسبب جائحة 

.سيكون لدى المتقدمين نفس الخيارات كما في السنوات الماضية

كيف يمكننا تقديم طلب لإللحاق بالمدارس المتوسطة بمدينة نيويورك؟



كيف يمكننا تقديم طلباً لاللتحاق بالمدارس المتوسطة بمدينة نيويورك؟
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o خياراً للبرامج على طلب اإللحاق الخاص بك 12ادرج ما يصل إلى

ل في بحسب ترتيب األفضلية الصحيح لديك، مع تحديد خيارك األو

.1األعلى كالخيار رقم 

oرنامج قد يكون لدى بعض المدارس برامج متعددة، مثل برنامج عام وب
ي اللغة

امج، يمكنك .ثنائ  إذا كانت مدرسة ما لديها العديد من الير
ي تلك المدرسة

 
.التقديم لاللتحاق بأكير من برنامج واحد ف

o ارسل طلبك عبر موقع(MySchools ) فبراير9الثالثاء، بحلول يوم  /

راء بعد التقديم، ال يزال بإمكانك تسجيل الدخول مرة أخرى وإج.شباط

.التغييرات حتى الموعد النهائي

oمكنها تقديم يمكنك أيًضا التواصل مع مدرستك االبتدائية الحالية والتي ي

.طلب اإللحاق نيابة عنك

. هي مدرسة لعموم المدينة بها أحد عشر برنامًجا في مجاالت المواهب( Mark Twain IS 239)مدرسة 

.إذا كنت مهتًما بهذه المدرسة، فيمكنك التقدم إلى واحد أو اثنين من برامج مجاالت المواهب



الخيارات المدرجة على 

طلب اإللحاق

البرامج المدرجة على طلب 

اإللحاق الخاص بطفلك 

قاً الترتيب الذي أدرجتها وفو

.له

أولويات القبول

الترتيب الذي يتم وفقه اعتبار

.مجموعات المتقدمين

مدى توفر المقاعد

؟2021كيف يحصل التالميذ على عروض اإللحاق بالمدارس المتوسطة لخريف عام 

schools.nyc.gov/Middle

اختيار عشوائي

عدد المقاعد المتاحة لمقدمي طلب 

.اإللحاق

اعد كيف تتم مواءمة التالميذ مع المق

.الفردية
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ي مجموعات:أولويات القبول
 
امج، يتم اعتبار التالميذ ف ي بعض الير

 
.ف

• 
ً
.سوف يتم اعتبار جميع تالميذ مجموعة األولوية األوىل أول

ي مجموعة أولوية القبول الثانية تالًيا، وهكذا دوال•
 
امج التالميذ ف .يكإذا توفرت مقاعد، فسوف تعتير الير

ي :مثال•
 
ي منطقة التوزي    ع الجغراف

 
ي األولوية للتالميذ ف

 
نامج التوزي    ع الجغراف ي .قد يكون لير

 
ي أن تالميذ التوزي    ع الجغراف

هذا يعن 
ي 
 
.يحصلون عىل عروض إلحاق قبل التالميذ غير التابعير  للتوزي    ع الجغراف

ي القبول بالمدارس المتوسطة(.COVID-19)األولويات لن تتغير بسبب جائحة •
 
ال تعىط األولوية لإلخوة ف

أنبمعنى

يعني ذلك أنه يتعين عليك ترتيب .ال تزال لديك األولوية للقبول بالمدرسة حتى لو لم تحتل المرتبة األولى في الترتيب| تلميح 

في مرتبة أعلى من 8البرامج التي تفضلها عن مدرسة التوزيع الجغرافي أو مدرسة الصفوف المتواصلة من الروضة إلى 

.8مدرسة التوزيع الجغرافي أو مدرسة الصفوف المتواصلة من الروضة إلى 

؟2021كيف يحصل التالميذ على عروض اإللحاق بالمدارس المتوسطة لخريف عام 
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ي 
 
تيار إذا كان عدد المتقدمير  إىل برنامج أكير من عدد المقاعد المتاحة، فسيتم استخدام عملية االخ.االختيار العشوائ

ي لملء المقاعد
.العشوائ 

ي تماًما لكل متقدم بواسطة برنامج كمبيوتر•
.سيتم تخصيص رقم عشوائ 

• 
ً
نامج الخيار األول الخاص به أول مة إذا كان عدد المتقدمير  أكير من المقاعد المتاحة، فسيتم موائ.سيتم اعتبار المتقدم لير

ي 
.المتقدمير  بناًء عىل رقمهم العشوائ 

ي •
ي االختيار الثائ 

 
وبالمثل، إذا كان عدد .إذا لم يحصل مقدم الطلب عىل عرض إلحاق الختياره األول، فسيتم اعتباره ف

إذا كان لدى مقدم الطلب رقم .المتقدمير  أكير من عدد المقاعد، فستتم موائمة المتقدمير  بناًء عىل أرقامهم العشوائية
نامج قبل مقدم الط ، فسوف تتم موائمته مع هذا الير

ً
نامج أول ي أقوى من أي شخص قام بإدراج الير

.لب اآلخرعشوائ 

.ستستمر هذه العملية لجميع خيارات طلب اإللحاق المتبقية حنر تتم موائمة الجميع•

، بترتيب ستقوم بعض البرامج ثنائية اللغة، أو البرامج المخصصة للتالميذ الوافدين حديثًا إلى الواليات المتحدة:معيار اللغة

لم اللغة على سبيل المثال، قد يتم تصنيفهم بناًء على اللغة الرئيسية لمقدم الطلب، أو حالة تع.المتقدمين باستخدام معيار اللغة

.اإلنكليزية

؟2021كيف يحصل التالميذ على عروض اإللحاق بالمدارس المتوسطة لخريف عام 
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 من المقاعد:مدى توفر المقاعد
ً
 محددا

ً
.لدى كل برنامج من برامج المدرسة المتوسطة عددا

يتم تخصيص الطلبات تلقائًيا لمجموعة واحدة من .توجد مقاعد خاصة لتالميذ التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقة•
نامج التعليمي للتلميذ (.ة)المقاعد بناًء عىل الير

ي موجودة عىل موقع •
ي العام الماض 

 
(.MySchools)عدد المتقدمير  والمقاعد المتاحة من عملية القبول ف

ي عليها طلب مرتفع، فعليك بالتأكيد القيام ب•
امج النر  بتقديم طلب اإللحاق إىل الير

ً
لكن تذكر إضافة !ذلكإذا كنت مهتما

ي عليها طلب متوسط
امج اإلضافية النر .بعض الير

؟2021كيف يحصل التالميذ على عروض اإللحاق بالمدارس المتوسطة لخريف عام 

ي عليها طلب مرتفع لدي
امج النر 4ها الير

متقدمير  أو أكير لكل مقعد
ي عليها طلب متوسط 

امج النر 3تضم الير
متقدمير  أو أقل لكل مقعد



كيف يمكنني إكمال طلب اإللحاق؟
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أنبمعنى

إذا لم تتم موائمتك مع .ترتيب تفضيل حقيقي وصحيحيجب عليك سرد ما يصل إلى اثني عشر اختياًرا للبرنامج في •
.خيارك األول، فلديك نفس فرصة الموائمة مع خيارك الثاني كما لو كان قد تم وضعه أوالً، وهكذا

فكر إذا كنت تقّدم لاللتحاق بالمدارس المتوسطة عالية الطلب، فيجب أن ت.في المدارس ذات الطلب العاليفقطال تقّدم •
.أيًضا في التقديم إلى المدارس ذات الطلب المتوسط أو المنخفض

ال تؤدي إضافة البرامج إلى طلب اإللحاق .بعد التقديم الختياراتك المفضلة، فكر في إضافة بعض البرامج اإلضافية•
.الخاص بك بعد تفضيالتك إلى تقليل فرصتك في الموائمة مع االختيار األعلى في الترتيب



فوا على المدارس تعرَّ
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أنبمعنى

تيارية عىل معلومات حول كل مدرسة متوسطة تهتمون بالتقدم إليها مثل الدورات الدراسية االخMySchools.nycيحتوي موقع 
.واللغات المتوفرة

اضية لمعرفة المزيد عن هذه األمور، يمكنك االتصال .باإلضافة إىل ذلك، تستضيف العديد من المدارس المتوسطة فعاليات افير
نت وصفحة ( MySchools)بالمدارس أو إلقاء نظرة عىل ملف تعريف المدرسة عىل موقع  للعثور عىل رابط لموقعها عىل اإلنير

.فعاليات القبول



تقديم عروض اإللحاق وقوائم االنتظار
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أنبمعنى

ي وقت الحق من هذا الربيع
 
ي عند توفر عروض اإللحاق.عروض اإللحاق ستكون متاحة ف

وئ  يد اإللكير .ستتلقون إشعاًرا بالير

.عند تقديم عروض اإللحاق، ستبدأ عملية قائمة االنتظار

نامج الذي حصلت عىل عرض• ي ترتيب أعىل من الير
 
ي أي برامج ف

 
.إلحاق منهسيتم تلقائًيا إدراجك عىل قائمة االنتظار ف

، فإنك ستكون عىل ق• ي
نامج الذي أدرجته كخيارك الثائ  ائمة االنتظار عىل سبيل المثال، إذا حصلت عىل عرض لإللحاق بالير

نامج الذي أدرجته كخيارك األول .الخاصة بالير

ي •
 
ي ذلك إضافة وإزالة نفسك من قوائم االنتظار، ف

 
. ذلك الوقتستتم مشاركة المزيد من المعلومات حول قوائم االنتظار، بما ف



موارد

  عمليات القبول بالمدارس المتوسطة |schools.nyc.gov/middle

 2021دليل المدارس المتوسطة بمدينة نيويورك لعام |myschools.nyc/schools/middle-school/ 

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

 مدرستك التابعة للتوزيع الجغرافي |Schoolsearch.schools.nyc

احصل عىل مساعدة بخصوص طلب اإللحاق لطفلك
الموجه اإلرشادي بمدرستك

 قُم باالتصال بأحد مراكز استقبال العائالت|schools.nyc.gov/WelcomeCenters

718-935-2009|مكتب شؤون قيد التالميذ

تعرفوا على المزيد

schools.nyc.gov/Middle

https://www.myschools.nyc/en/schools/middle-school/

