
 
 عزیزي العائالت ، 2018سبتمبر 

 مرحًبا بك مرة أخرى إلى المدرسة!
 

تطلق خطة على مستوى المقاطعة لزیادة تنوع المدارس  District 15یسعدنا أن نشارك في أن 
المتوسطة. تم إنشاء ھذه الخطة من خالل تعاون استمر لمدة عام مع قادة المدارس 

والمعلمین وأولیاء األمور واألوصیاء والطالب وأعضاء المجتمع ، واستجابة لتوصیات 
 .D15، مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في  15مجموعة عمل 

 
كجزء من ھذه الخطة ، سیكون ھناك اثنین من التغییرات الرئیسیة في القبول في المدارس 

 :D15المتوسطة في 
 
اآلن أسلوب القبول  D15ال یوجد مدارس متوسطة أخرى سوف تستخدم المدارس المتوسطة • 

المفتوح. وھذا یعني أنھم لن یعدوا یعرضوا أو یستخدموا السجالت األكادیمیة لمقدمي 
طلبات لتقییم الطالب أو قبولھم. إذا كان لدى المدرسة عدد من المتقدمین أكثر من ال

المقاعد المتاحة ، فسیتم مطابقة المتقدمین حسب االختیار العشوائي ، وسیحصل بعض 
٪ من مقاعده (انظر أدناه). إن استخدام االختیار العشوائي ضمن 52الطالب على أولویة لـ 

سیعطي المزید من الطالب إمكانیة الوصول إلى جمیع المدارس  المجموعات ذات األولویة
ویساعد على تنویع فئات الطالب حتى یعكسوا المقاطعة بشكل أفضل. نعتقد  D15المتوسطة 

 أن األطفال من جمیع الخلفیات یمكنھم التعلم واالستفادة من بعضھم البعض.
 
ة من األسر ذات الدخل المنخفض التنوع في أولویة القبول سیكون لدى المتقدمین للطلب• 

) أولویة القبول في ELLs* والطالب في السكن المؤقت و / أو متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (
 .D15٪ من المقاعد في كل مدرسة من المدارس المتوسطة 52
 

سوف یتم تطبیق ھذه التغییرات على طالب الصف الخامس الحالي الذین سیقدمون لاللتحاق 
سطة في خریف ھذا العام والدخول إلى المدرسة اإلعدادیة في خریف عام بالمدارس المتو

2019. 
 

، یرجى قراءة مجموعة األسئلة الشائعة المرفقة. یمكنك  D15لمعرفة المزید حول خطة 
والتعرف على كیفیة  D15أیًضا العثور على قائمة كاملة من توصیات مجموعة العمل 

 .d15diversityplan.comاستجابتنا لھا في 
 

یرجى مالحظة أن ھذه التغییرات لن تؤثر على كیفیة تطبیق طفلك على المدرسة اإلعدادیة. 
ومدارس أخرى مع برامج على  D15مدرسة ، بما في ذلك مدارس  12یمكنك التقدم بطلب إلى 

مستوى المدینة (بروكلین) أو على مستوى المدینة. الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو 
، وسنرسل قریًبا تعلیمات مفصلة حول كیفیة تقدیم الطلب  2018ول (دیسمبر) كانون األ 3

عبر اإلنترنت. في ھذه األثناء ، تعرف على المزید حول القبول في المدارس المتوسطة 
 .Schools.nyc.gov/Middleواألحداث والتواریخ الرئیسیة في 

 
 

 بإخالص،
 

 فریق القبول بالمدرسة المتوسطة
 
 
 
 

الطالب المؤھلین لبرنامج الغذاء الفیدرالي المجاني والمخفض السعر من أفراد * یعتبر 
 األسرة ذوي الدخل المنخفض.

 

 

 


