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T1 ( 15) آيف يمكن للطالب الحصول على عروض للمدارس المتوسطةD15؟( 
للمدرسة المتوسطة أو الذين يحضرون  D15يمكن لجميع الطالب الذين تم تقسيمهم إلى 

. سيحصل D15التقدم بطلب إلى المدارس المتوسطة  D15حالًيا مدرسة ابتدائية عامة 
طفلك على عرض مدرسة متوسطة استناًدا إلى االختيارات التي تضيفها إلى تطبيقه ، 

مه المعين عشوائًيا ، باإلضافة إلى عدد المقاعد ومجموعة أولوية قبول طفلك ، ورق
 المتاحة في آل مدرسة.

 
التنوع في القبول األولوية: يكون مقدمو الطلبات الذين هم طالب من األسر ذات الدخل 

) والطالب في السكن المؤقت و / أو متعلمي اللغة اإلنجليزية 2المنخفض (انظر # 
)ELLs اعد في آل مدرسة متوسطة ٪ من المق52) أولوية القبول لـD15. 

بعد تقديم جميع طلبات االلتحاق بالمدارس المتوسطة ، إليك آيفية حصول الطالب على 
 العروض:

 أوالً ، يتم تعيين رقم عشوائي لكل طالب.• 
في ب لطالوالمنخفض الدخل ذات األسر ب امن طالت لطلباايتم مطابقة مقدمي ، لك ذ• بعد 

حتى ت تهم للتطبيقاراختيااعلى ألى إئي ابترتيب عشو ELLsو / أو لمؤقت ن اإلسكاا
 .D15سة رل مدآلمتاحة في المقاعد امن ٪ 52يتم تمأل 

وأخيًرا ، تتم مطابقة جميع المتقدمين اآلخرين (بما في ذلك أي طالب متبقين من • 
 المجموعات المذآورة أعاله) بترتيب عشوائي إلى أعلى عدد ممكن من طلباتهم

يتم شغل جميع المقاعد المتاحة. إذا آان هناك عدد من المتقدمين  االختيارات حتى
أآثر من المقاعد المتاحة في إحدى المدارس ، فإن الطالب ذوي األرقام العشوائية 

 األقوى تتم مطابقتهم أوالً حتى يتم ملء جميع المقاعد.
ذا ، حتى سيتم اعتبار آل طالب أوالً في اختياره األول ، ثم اختياره الثاني ، وهك

 يحصل آل طالب على عرض ألعلى اختيار ممكن.
 
 ) آيف تحدد من هو من ذوي الدخل المنخفض؟2

، يعتبر الطالب المؤهلين لبرنامج  D15بالنسبة ألولويات التنوع في القبول في 
 الغذاء الفيدرالي المجاني أو بسعر مخفض من الطالب ذوي الدخل المنخفض.

 تحويلة
في قبول المتقدمين بناًء على سجالتهم  15المتوسطة في مقاطعة  ) هل تستمر المدارس3

 األآاديمية؟
لن تقوم بعد اآلن "بفحص" أو استخدام السجالت األآاديمية  D15ال ، فالمدارس اإلعدادية 

لمقدمي الطلبات لتقييم الطالب أو قبولهم. إذا آان لدى المدرسة عدد من المتقدمين 
فسيتم مطابقة المتقدمين بترتيب عشوائي ، وسيكون لبعض أآثر من المقاعد المتاحة ، 

 ).1٪ من مقاعده (انظر رقم 52الطالب األولوية لـ 
 
) إذا لم يحصل طفلي على عرض لمدرسة االختيار األول ، فهل لديهم فرصة أقل في 4

 الحصول على عرض لخيار آخر في طلباتهم؟
فسيتم النظر في اختياره الثاني. ال. إذا آان طفلك ال يتطابق مع اختياره األول ، 

عند هذه النقطة ، ستكون فرصهم في التوافق مع اختيارهم الثاني هي نفسها آما لو 
آنت قد وضعتها أوالً في التطبيق. إذا لم تتطابق مع اختيارهم الثاني ، فسيتم النظر 

 في اختيارهم الثالث ، وهكذا.
 
خلية ، وال يحصل على عرض لحضوره. إذا ) لنفترض أن اختيار طفلي األول هو مدرسة دا5

آان خيارهم الثاني مطلوًبا أيًضا ، فهل يمكن لطفلي الحصول على عرض من تلك المدرسة 
 ، أم سيتم ملء مقاعده من قبل الطالب الذين وضعوه أوالً؟

في هذه الحالة ، يمكن لطفلك الحصول على عرض من اختياره الثاني. تحدد األرقام 
ل علی سبيب بشكل عشوائي الترتيب الذي تمت مطابقته مع خياراتهم. المخصصة للطال

ب الطلن اعلی مأئي واعشم قك رفلدى طلن لکوسة ثانية درضع موبت قمل ، إذا لمثاا
م ماأسة درلمامع ك فلطابقة طمم سيت، ًال أوسة درلمهذه اضع وته برست أقامذي لا
 متاحة.د مقاعك ناون هتکأن ة طيرشر ، آلخب االطلا
في طلب طفلي ، هل يجب أن أضع اختيارات المدرسة في ترتيب التفضيل الحقيقي  )6

 الخاص بي؟
نعم فعال! في التطبيق ، ضع المدارس المتوسطة التي تريد أن يحضرها طفلك في ترتيب 

التفضيل الحقيقي ، مع اختيارك األول في المرتبة األولى. ال توجد فوائد لوضع 
. إذا لم يحصل طفلك على عرض من اختيارك األول ، فسيتم اختياراتك في أي ترتيب آخر

 النظر في اختياره الثاني ، وهكذا.
  
 
 
 ) بعد إضافة خياراتي العليا ، هل يجب علي إضافة مدارس إضافية إلى تطبيق طفلي؟7
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نعم فعال. إذا لم تحصل على عرض لمدرسة وضعتها في طلبك ، فستحصل على عرض لمدرسة 

أخرى بمقاعد متاحة. هذا يعني أنه بعد وضع المدارس األفضل اختياًرا ، يجب أن تستمر 
في إضافة المدارس إلى طلبك. إن إضافة خيارات إضافية ال يقلل من فرصتك في الحصول 

ي تختارها ، ولكنك بذلك تزيد فرصك في الدخول إلى مدرسة على عرض ألحد المدارس الت
 قمت بتحديدها.

 
 ) ماذا يحدث إذا لم يحصل طفلي على عرض ألحد خياراته؟8

سيتم اعتبار آل طالب أوالً في اختياره األول ، ثم اختياره الثاني ، ثم الثالث ، 
تتطابق مع أي من  وهكذا ، بحيث يحصل آل طالب على عرض ألعلى اختيار ممكن. إذا لم

المدارس ، فسيتم مطابقتها مع مدرسة بها مقاعد متاحة. سوف نعمل مع العائالت طوال 
 العملية لضمان مطابقتها مع مدرسة تلبي احتياجاتهم.

 
 )؟Dual Language (DL) آيف سيتم قبول الطالب في برامج 9
ب لطبدم للتقن ولؤهئية مداالبتاسة درللم DLنامج رحالًيا برون يحضن يذلب االطلا

قد فة. دلمستهاللغة س ابه بنفور لحضط واسولمتاسي درلما DLنامج رعلی بول للحص
معرفة المزيد من خالل االتصال بالمدارس المتوسطة  -يكون الطالب اآلخرون مؤهلين أيًضا 

 مباشرًة.
 ) هل يمكن لطفلي التقدم للمدارس خارج المدرسة؟10

طلب لاللتحاق بالمدارس التي لديها برامج على نعم فعال. يمكن لطفلك أن يتقدم ب
مستوى المنطقة (مفتوحة لجميع الطالب الذين يعيشون أو يذهبون إلى المدرسة في 
بروآلين) أو برامج على مستوى المدينة (مفتوحة لجميع الطالب الذين يعيشون في 

إذا حصل  .D15مدينة نيويورك). قد تكون عمليات القبول في هذه المدارس مختلفة عن 
 .D15طفلك على عرض ألحد هذه البرامج ، فلن يحصل على عرض للمدرسة المتوسطة 

 
 ) آم عدد المدارس المتوسطة التي سيحصل عليها طفلي؟11

 سيحصل آل طالب على عرض مدرسة متوسطة.
 

 ؟15) هل تنشئ وزارة الطاقة طريقة قبول جديدة فقط لمنطقة 12
من قبل معظم المدارس المتوسطة في  D15اآلن في تستخدم طريقة القبول المستخدمة 

. استخدام االختيار العشوائي MS 839جميع أنحاء مدينة نيويورك ، بما في ذلك من خالل 
ضمن المجموعات ذات األولوية يمنح المزيد من الطالب الوصول إلى جميع المدارس 

 .وسيساعد الطالب على إظهار المنطقة بشكل أفضل آكل D15المتوسطة 
 

 ). آيف نطبق على المدرسة اإلعدادية؟IEP) طفلي لديه إعاقة وبرنامج تعليم فردي (13
 

سيتم تطبيقك أنت وطفلك بنفس الطريقة التي تطبق بها جميع العائالت األخرى ، عن 
 طريق وضع اختياراتك في المدرسة في ترتيب تفضيلك الحقيقي في تطبيق طفلك.

 
وفي  D15قة ، سيكون لجميع المدارس المتوسطة في آما هو الحال في السنوات الساب

جميع أنحاء المدينة مقاعد مخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. ألغراض قبول الطالب 
في المدارس المتوسطة ، يشير الطالب ذوي اإلعاقة إلى الطالب الذين يتلقون برامج 

ي ؛ تشير البرمجة ٪ من برنامجهم األآاديم20تعليمية للتعليم الخاص ألآثر من 
التعليمية إلى خدمات دعم التعليم المتكامل ، والطبقة الخاصة ، وخدمات دعم 

 المعلم الخاصة.
على  D15يعتمد عدد المقاعد المخصصة للطالب ذوي اإلعاقة في آل مدرسة من مدارس • 

 ذوي اإلعاقة (آما هو موضح أعاله). D15عدد الطالب 
د للطالب ذوي اإلعاقة األولوية للطالب منخفضي الدخل ٪ من هذه المقاع52يتم إعطاء • 

أو الطالب في السكن المؤقت أو متعلمي اللغة اإلنجليزية بما يتماشى مع هيكل 
على وصول  -بغض النظر عن حالة اإلعاقة  -األولوية. وهذا يضمن حصول جميع الطالب 

 .D15متساٍو إلى المدارس المتوسطة 
 

 ترجمة جوج


