
   

T&I 31422 Admission Policy Letters for Families (Arabic) 

 
 

 
 أعزائي العائالت،

 
یومیة. منذ شھر بینما نتنقل في ھذه األوقات المجھولة معًا كمدینة، ما زلت في حالة من الرھبة من االلتزام والتعاطف الذي تجلبونھ جمیعًا لحیاتكم ال

نظام مدرستنا بطرق لم یكن من الممكن تصورھا ذات مرة. اآلن، في الشھرین األخیرین من العام الدراسي، ما زلنا نتعلم مارس/ آذار، تم تكییف 
 وننمو كل یوم، وال یمكننا القیام بذلك بدونكم: أنتم عائالتنا وتالمیذنا.

 
) COVID-19ون على معرفة المزید حول كیفیة تأثیر جائحة (بینما نتكیف مع ھذا الواقع الجدید، نعلم أن اآلباء في جمیع أنحاء المدینة حریص 

تعلم على تعلیم أطفالھم ومدارسھم في الخریف. نحن نبذل قصارى جھدنا للتحضیر والتخطیط لھذه التحدیات، بما في ذلك خططنا المعلنة مؤخًرا لل
عم االجتماعي واالنفعالي لمساعدة التالمیذ على معالجة الصدمات الصیفي عن بُعد إلبقاء التالمیذ على المسار األكادیمي، وضمان حصولنا على الد

 التي قد یواجھونھا. ال شيء أكثر أھمیة من سالمة ورفاھیة تالمیذنا ومجتمعاتنا المدرسیة، وال تزال تشكل ھدفنا األساسي.
 

ولویات العدید من العائالت والتالمیذ: القبول في المدارس بینما نتطلع إلى العام المقبل، نحن نعلم أن جانبًا آخر من المدرسة في الخریف یتصدر أ 
لجائحة العالمیة المتوسطة والثانویة. لقد كنت واضًحا منذ البدایة أننا لن نسمح لألشیاء الخارجة عن سیطرة التالمیذ بالتأثیر على ھذه العملیة، وأن ا

وى الوالیة، تم تعلیق االمتحانات. على مستوى المدینة، اتخذنا خطوات لضمان التي نواجھھا جمیعًا ھي بالتأكید خارج سیطرة التالمیذ. على مست
اإلنصاف من خالل تجمید الحضور كعامل ووضع سیاسة تقییم تحافظ على توقعات وحسابات واضحة للمشقة التي قد یواجھھا التالمیذ خالل ھذه 

عدیل عملیة القبول للعام المقبل، خاصة للمدارس التي تستخدم القبول االنتقائي، األزمة. ھذه التغییرات الضروریة ستعني مجتمعة أننا سنحتاج إلى ت
 أو "الفرز" كجزء من عملیة القبول.

 
میذنا أرید أن أكون واضًحا وأن أتعھد إلیكم بشيء: لم نتخذ بعد أي قرارات بشأن ھذه السیاسة، ولن نقوم بذلك بدون االستماع أوالً منكم، تال 

نتعاون مع تالمیذ وعائالت إدارة التعلیم في تطویر سیاسة تلبي متطلبات ھذه اللحظة. وعندما یتم اتخاذ قرار بشأن سیاسة ما، وعائالتنا. سوف 
 یمكنني أن أعدكم بأننا سنضمن أنھا عادلة وشفافة وحساسة للطرق العدیدة التي یعاني بھا أطفال مدینتنا من ھذه الجائحة.

 
لیاء األمور لمساعدتنا في ھذه المھمة، آمل أن تساھموا بصوتكم وأفكاركم. مرفقًا بھذه الرسالة، نعلن عن ترتیبات جدیدة ستسمح لنا باالستماع من أو 

ستماع إلى مثلكم والتالمیذ وقادة المدارس والمناصرین المجتمعیین من جمیع أنحاء المدینة حول موضوع القبول. سنعقد اجتماعات في كل حي لال
 . إننا نود أن نستمع إلى آرائكم!2021وجھات نظركم وأفكاركم حول كیف تعتقدون أنھ یجب قبول التالمیذ في المدارس لخریف 

 
ضم نرحب بجمیع أعضاء مجتمعات مدارسنا للمشاركة، ونتطلع إلى االستماع منكم. أنا ملھم بكل واحد منكم كل یوم، وأنا واثق من أنھ حتى في خ 

ألجل الجائحة، سوف نتعلم الكثیر منكم ومن التجارب الغنیة ووجھات النظر التي ستجلبونھا إلى ھذه المحادثات. أتطلع إلى مواصلة عملنا معًا  ھذه
 ملیون طفل في المدارس العامة. 1.1جمیع أطفالنا البالغ عددھم 

 
 متحدون معًا، 

 
 Richard A. Carranza ریتشارد كارانزا/ 

 التعلیممستشار 
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 ) والقبول المفروزCOVID19جائحة (

 2021ملخص آلثار جائحة فیروس كورونا على سیاسة القبول إلدارة التعلیم لخریف 
 
 

 ما ھي المدارس التي تعتمد الفرز كطریقة للقبول بھا؟
المقاعد المتاحة. من أجل تحدید التالمیذ الذین یحصلون على عرض في العدید من المدارس، ھناك عدد أكبر من العائالت التي تقدم طلبات االلتحاق من عدد 

خرى عن الطفل إلحاق لتلك المدارس، تستخدم بعض المدارس طریقة القبول "المفروز". تنظر ھذه المدارس في السجل األكادیمي للتلمیذ(ة) و/ أو معلومات أ
المدارس بترتیب الرتب، مما یعني أن التلمیذ(ة) األعلى مرتبة یحصل على عرض إلحاق أوالً،  إلعطاء التلمیذ(ة) رتبة. بشكل عام، یتم قبول التالمیذ في ھذه

 یلیھ التلمیذ(ة) الثاني، وھكذا دوالیك.

 .المدرسة الثانویةو للمدرسة المتوسطةیمكن العثور على مزید من المعلومات حول طرق القبول عبر اإلنترنت في أقسام "طرق القبول" بأدلة القبول 

 كم عدد المدارس الثانویة في مدینة نیویورك التي تعتمد الفرز كطریقة للقبول بھا؟ 
) تعتمد الفرز %18( 75حوالي و) تعتمد الفرز كطریقة للقبول لجزء من مقاعدھا. %30( 125مدرسة ثانویة. حوالي  400ھناك ما یقرب من  •

 كطریقة للقبول لجمیع مقاعدھا.
) تعتمد الفرز %23( 110حوالي و) تعتمد الفرز كطریقة للقبول لجزء من مقاعدھا. %41( 195سطة. حوالي مدرسة متو 500ھناك ما یقرب من  •

 كطریقة للقبول لجمیع مقاعدھا.

 من ھم التالمیذ المشاركون في عملیة القبول؟
في المداومة بھا. في كل عام، یتقدم تالمیذ الصف الخامس یجب على التالمیذ في مدینة نیویورك التقدیم لاللتحاق بالمدارس المتوسطة والثانویة التي یرغبون 

برنامًجا على طلباتھم ویتلقون عرًضا  12لاللتحاق بالمدرسة المتوسطة ویتقدم تالمیذ الصف الثامن لاللتحاق بالمدرسة الثانویة. وھم یدرجون ما یصل إلى 
 لاللحاق في الربیع.

 ) بالقبول؟COVID19ما عالقة جائحة ( 
 ، ال تتوفر المعلومات األكادیمیة األساسیة التي تستخدمھا المدارس لترتیب التالمیذ:)COVID19جود جائحة (نظًرا لو
 علقت الوالیة جمیع امتحانات الوالیة للمستویات االبتدائیة والمتوسطة لما تبقى من العام الدراسي. •
 .2021-2020لعام الدراسي علقت إدارة التعلیم استخدام الحضور كعامل للقبول في دورة القبول ل  •
 تكیّفت سیاسات التقییم ولم یعد یتم تقییم تالمیذ المدارس االبتدائیة والمتوسطة بنفس المعیار الذي كان یتمك تقییمھم  بھ في السابق.  •

ات غیر متاحة. ھذا ھو الغرض من ھذه السلسلة تقوم إدارة التعلیم بتحدید كیفیة ضبط القبول بالبرامج التي تعتمد الفرز كطریقة للقبول بھا حیث أن ھذه المعلوم
 الجدیدة من التفاعل مع أولیاء األمور والتالمیذ عبر المدینة.

 ماذا بعد؟
 ع� عالوةالقضیة. تتفاعل إدارة التعلیم مع أولیاء األمور وقادة المدارس والتالمیذ وغیرھم من أصحاب المصلحة لجمع األفكار ووجھات النظر حول ھذه 

اض�ة االجتماعات إ� لالنضمام والتالم�ذ  اآلباء جميع ندعو  ذلك، ي  االف�ت :  المدراء مع ال�ي  حسب ستنعقد  اليت ن  المراقبني
 

 مساًء) 8 -مساًء  6( مایو/ أیار 27األربعاء، ، یوم Ross Porterمع المدیر المراقب التنفیذي  البرونكس •
 مساًء) 8 -مساًء  6(مایو/ أیار 28الخمیس، ، یوم Spencerو Muñiz-Sarduyمع المدیرین المراقبین التنفیذیین  كوینز •
 مساًء) 8 -مساًء  6( مایو/ أیار 29الجمعة، ، یوم Lodicoمع المدیر المراقب التنفیذي  ستاتن آیالند •
 مساًء) 8 -مساًء  6( یونیو/ حزیران 1اإلثنین ، یوم Rosalesمع المدیر التنفیذي  منھاتن •
 مساًء) 8 -مساًء  6( یونیو/ حزیران 2الثالثاء، ، یوم Freemanو Wattsمع المدیرین المراقبین التنفیذیین  بروكلین •

 .schools.nyc.gov/AdmissionsEngagement.لمزید من المعلومات حول كیفیة المشاركة، یرجى زیارة الرابط 

ر التعلیم، ورؤساء باإلضافة إلى ذلك، تستمع إدارة التعلیم من قادة اآلباء في جمیع أنحاء المدینة من خالل اجتماعات مع المجلس االستشاري لآلباء لمستشا 
 مجالس التعلیم المجتمعیة ومجالس الرؤساء والمجموعات األخرى لمناصرة اآلباء.
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