
تتووصصييةة ممععااييييرر االلققببوولل ففيي ممددااررسس 
للددررااسسيي  مم اا للممتتففووققيينن للللععاا اا
 2022-2021
ممججممووععةة ععمملل ممععااييييرر االلققببوولل ففيي ممددااررسس االلممتتففووققيينن 
ممااييككلل ككووننتتووممببااسسييسس٬، ممددييرر سسااببقق للإإددااررةة ممددااررسس ببووسسططنن االلععااممةة االلتتععللييممييةة 
تتااننييششاا إإمم. سسووللييففاانن٬، ررئئييسسةة ففررعع االلررااببططةة االلووططننييةة للتتققددمم االلممللووننيينن )NAACP( ببممددييننةة 
ببووسسططنن 



  ▫ )OAG( صصممووئئييلل أأسسييففييددوو٬، االلررئئييسس االلممششاارركك للففررييقق ععمملل إإززااللةة االلففججووااتت ففيي االلففررصص ووااللإإننججااززااتت

  أأككااسسيياا أأغغييرريي٬، ممممثثللةة أأووللييااء االلأأمموورر ففيي ممددررسسةة "ججوونن أأووببررااييننتت"  ▫

  ممااييككلل ككووننتتووممببااسسييسس٬، ممددييرر سسااببقق للممددررسسةة "ببووسسططنن للااتتيينن سسككوولل" ووممددييرر سسااببقق للللإإددااررةة االلتتععللييممييةة. ▫

  ممااتت ككررييججوورر٬، ععضضوو للججننةة االلممسستتششاارريينن االلققااننووننيييينن للللصصححةة االلععققللييةة ▫

  تتااننيياا ففررييمماانن-ووييززددوومم٬، ممددييررةة ممددررسسةة "ججوونن دديي أأووببررااييننتت"  ▫

  ▫ )K-8( ككااثثرريينن ججررااسساا٬، ممددييررةة ممددررسسةة ككييررلليي

  ززييننةة للوومم٬، ممممثثللةة للأأووللييااء االلأأمموورر ففيي ممددررسسةة "ببووسسططنن للااتتيينن أأككااددييمميي" ▫

  ررااششييلل سسككررييتت٬، ممددييررةة ممددررسسةة "ببووسسططنن للااتتيينن سسككوولل" ▫

  تتااننييششاا إإمم. سسووللييففاانن٬، ررئئييسسةة ففررعع االلررااببططةة االلووططننييةة للتتققددمم االلممللووننيينن )NAACP( ببممددييننةة ببووسسططنن ووااللررئئييسس ▫

االلتتننففييذذيي االلسسااببقق للللممسسااووااةة ببااللإإددااررةة االلتتععللييممييةة 

 

أأععضضااء ممججممووععةة االلععمملل 
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االلممسسااءللةة ووااللتتووااصصلل 

خخططةة االلتتننففييذذ 

إإسستتررااتتييججييااتت االلممسسااووااةة االلععررققييةة 

ممششااررككةة أأصصححاابب االلممصصللححةة 

تتححللييلل االلببييااننااتت 

االلننتتاائئجج ووااللممخخررججااتت االلممررججووةة 

  أأددااةة تتخخططييطط االلممسسااووااةة االلععررققييةة ببااللإإددااررةة االلتتععللييممييةة
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ممييثثااقق ممججممووععةة االلععمملل 
إإععدداادد تتووصصييةة ووتتققددييممههاا إإللىى ممددييررةة االلإإددااررةة االلتتععللييممييةة ححوولل االلممععااييييرر االلممنُنققَّححةة للللققببوولل ففيي 
ممددااررسس االلممتتففووققيينن ووآآللييةة إإررسساالل االلددععووااتت للللااللتتححااقق ببااللممددااررسس ففيي االلععاامم االلددررااسسيي ٬2022-2021، 
ووذذللكك ففيي ضضووء االلتتأأثثييرر االلممححتتمملل للججاائئححةة ففييررووسس ككووففييدد-19 ععللىى االلممتتققددمميينن خخللاالل االلننصصفف 
االلأأخخييرر ممنن االلععاامم االلددررااسسيي 2019-2020 ووااللتتأأثثييرر االلممححتتمملل ففيي االلععاامم االلددررااسسيي 2021-2020.  

االلممخخررججااتت االلممررججووةة ممنن االلتتووصصييةة 
  ضضمماانن تتسسججييلل االلططللاابب ففيي االلممددااررسس ممنن خخللاالل تتننففييذذ ععممللييةة ووااضضححةة ووععااددللةة للللققببوولل ففيي ▫

االلععاامم االلددررااسسيي 2021-2022 تتأأخخذذ ببععيينن االلااععتتبباارر ظظررووفف االلططللاابب أأثثننااء ااننتتششاارر ججاائئححةة 
ففييررووسس ككووففييدد-19 االلععااللمميي؛ االلذذيي ككاانن للهه تتأأثثييرر ممتتففااووتت ععللىى االلأأسسرر ففيي ممددييننةة 
ببووسسططنن. 

  االلععمملل ععللىى إإععدداادد ووتتننففييذذ ععممللييةة ققببوولل تتددععمم تتسسججييلل االلططللاابب ففيي ككلل ممددررسسةة ممنن ممددااررسس ▫
االلممتتففووققيينن٬، ووتتععببرِّر تتععببييررًاا أأففضضلل ععنن االلتتننووعع االلااججتتممااععيي ووااللااققتتصصاادديي ووااللععررققيي 
 ووااللججغغررااففيي للججممييعع ططللاابب االلصصففووفف )K-12( ففيي ممددييننةة ببووسسططنن.
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ممككووننااتت ععممللييةة االلققببوولل 
ععييِّننةة ممنن ممععااييييرر االلققببوولل: 

ما يقدمه الطالب من مستندات وأوراق 
تُعد جزءًا من طلب االلتحاق 

ععييِّننةة ممنن آآللييةة إإررسساالل ددععووااتت االلااللتتححااقق: 
الطريقة التي تُطبَّق وتُنفَّذ من خاللها معايير القبول بهدف تحديد األفراد 

الذين سيحصلون على دعوة االلتحاق 

تتررتتييبب االلططااللبب ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن ددررججااتت االلططااللبب ققببلل ااننتتششاارر ففييررووسس ككووففييدد-19 

ننسسببةة االلططللاابب ححسسبب االلممددررسسةة االلممننتتققلل ممننههاا االلططللاابب ددررججااتت االلططااللبب ففيي خخررييفف 2020 

ننسسببةة االلططللاابب ححسسبب االلررممزز االلببررييدديي للممننااززلل االلططللاابب ننتتاائئجج االلااخختتببااررااتت االلققاائئممةة ققببلل ااننتتششاارر ففييررووسس ككووففييدد-19 

تتخخصصييصص ممققااععدد ححسسبب االلححااللةة االلااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة إإججررااء ااخختتبباارر أأوو تتققييييمم 

ييااننصصييبب )ققررععةة( االلععوواامملل االلننووععييةة )إإججررااء ممققااببللةة٬، ككتتااببةة ممققاالل٬، تتققددييمم تتووصصييةة( 

ععممللييةة االلققببوولل االلححااللييةة 

%50 ددررججااتت االلططااللبب 
%50 ننتتاائئجج االلططااللبب ففيي ااخختتبباارر االلققببوولل 

تتررتتييبب االلططااللبب ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن 
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االلععوواامملل االلممؤؤثثررةة ففيي إإججررااء ااخختتبباارر االلققببوولل ففيي خخررييفف 
 2020   االلتتأأثثييرر االلممتتبباايينن للتتععططلل االلععممللييةة االلتتععللييممييةة ععللىى االلأأسسرر ذذااتت االلددخخلل االلممننخخففضض ▫

ووااللأأسسرر االلممللووننةة 

  ققددررةة االلااخختتبباارر ععللىى تتققييييمم ممددىى ااسستتععدداادد االلططللاابب للإإججررااء االلااخختتبباارر ففيي االلصصففووفف ▫
االلممددررسسييةة ففيي ظظلل ااسستتممرراارر تتععططلل االلععممللييةة االلتتععللييممييةة ببسسبببب ااننتتششاارر ففييررووسس 
ككووففييدد-19 

  تتووققععااتت االلصصححةة االلععااممةة ببززييااددةة ممععددللااتت االلإإصصااببةة ببففييررووسس ككووففييدد-19 ففيي االلخخررييفف ▫
ووااللششتتااء 

  ععددمم االلققددررةة ععللىى إإججررااء االلااخختتبباارر ععنن ببعُعدد ببسسبببب ممخخااووفف االلججههةة االلممااللككةة للللااخختتبباارر ▫
االلممررتتببططةة ببتتأأمميينن االلااخختتبباارر. 

  االلخخددممااتت االلللووججسستتييةة للإإججررااء االلااخختتبباارر ببااللححضضوورر االلششخخصصيي٬، ووممننههاا االلتتببااععدد االلااججتتممااععيي ▫
ووااححتترراامم ااخختتيياارر االلأأسسرر للتتععللييمم أأببنناائئههاا االلططللاابب ععنن ببعُعدد ووتتووااففرر االلتتككننووللووججيياا للإإججررااء 
االلااخختتبباارر. 
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تتووصصييةة االلققببوولل ففيي االلععاامم االلددررااسسيي 2022-2021 
  تتععللييقق االلععمملل ببااللسسييااسسةة االلححااللييةة للممددةة ععاامم ووااححدد. ▫

   ححسسبب ددررججااتتههمم ففيي ببططااققااتت االلددررججااتت ققاائئممةة االلممتتققددممييننتتححددييدد تتسسججييلل االلططللاابب ففيي ▫
االلسسااببققةة أأوو ننتتاائئجج االلتتققييييمم االلسسااببققةة. ففممنن االلممررججحح أأنن تتعُعببرِّر ججممييعع االلددررججااتت ووننتتاائئجج 
االلتتققييييمم مماا ققببلل ااننتتششاارر ففييررووسس ككووففييدد-19 تتععببييررًاا ححققييققييًاا ععنن ممسستتووىى االلططااللبب 
ووأأععممااللهه. ووههذذهه االلددررججااتت ووااللننتتاائئجج تتسستتووففيي أأييضضًاا ششررطط تتححقققق االلإإددااررةة االلتتععللييممييةة )أأوو 
االلممؤؤسسسسةة االلممممااثثللةة( ممنن أأنن ممسستتووىى االلططااللبب ممتتممااششيي ممعع صصففهه االلددررااسسيي ققييااسسًاا ععللىى ممععااييييرر 
االلممننااههجج االلددررااسسييةة ببووللااييةة ممااسسااتتششووسستتسس. 

   ععللىى االلططللاابب ااععتتممااددًاا ععللىى ددررججااتت االلططللاابب ففيي ببططااققااتت االلددررججااتت تتووززييعع ددععووااتت االلااللتتححااقق▫
االلسسااببققةة ووآآللييةة إإررسساالل االلددععووااتت ححسسبب االلررممزز االلببررييدديي للممننااززلل االلططللاابب. 

  تتخخصصييصص مماا ييصصلل إإللىى 20٪ ممنن االلممققااععدد ففيي ككلل ممددررسسةة ممنن ممددااررسس االلممتتففووققيينن ▪
للللططللاابب االلممتتففووققيينن االلححااصصلليينن ععللىى أأععللىى االلممررااتتبب ععللىى ممسستتووىى االلممددييننةة ححسسبب 
 .)GPA( ددررججةة ممتتووسسطط االلممععددلل االلتتررااككمميي

  تتووززييعع ببااققيي االلددععووااتت ححسسبب ددررججةة )GPA( ممعع االلررممزز االلببررييدديي للممننززلل االلططااللبب. ▪
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ممععااييييرر أأههللييةة االلتتسسججييلل ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن 
  ججممييعع االلططللاابب االلممققييمميينن ففيي ممددييننةة ببووسسططنن ببغغضض االلننظظرر ععنن ننووعع االلممددررسسةة االلممسسججلليينن ▫
ببههاا. 

  ووتتخخففييففًاا للللتتححددييااتت ووااللصصععووببااتت االلننااججممةة ععنن ااننتتششاارر ففييررووسس ككووففييدد-٬19، ▫
ووللللتتففااووتتااتت ففيي ببييااننااتت االلتتححصصييلل ووااللإإننججاازز االلححااللييةة٬، ووللللخخددممااتت االلللووججسستتييةة 

االلممررتتببططةة ببإإججررااء االلااخختتبباارر أأثثننااء ااننتتششاارر االلججاائئححةة٬، سسييُسسججَّلل أأيي ططااللبب ييسستتووففيي ووااححددًاا 
ممنن االلممععااييييرر االلتتااللييةة ففيي ممججممووععةة ققاائئممةة االلممتتققددمميينن: 

  االلننججااحح ببددررججةة ممسستتووففيي للللتتووققععااتت )Met Expectations( أأوو ممتتججااووزز للللتتووققععااتت ▪
)Exceeded Expectations( ففيي ااخختتبباارر ننظظاامم االلتتققييييمم االلششاامملل ببووللااييةة 

ممااسسااتتششووسستتسس )MCAS( للممااددتتيي آآدداابب االلللغغةة االلإإننججللييززييةة )ELA( ووااللررييااضضييااتت ففيي 
 )GPA( أأوو أأععللىى ففيي ممتتووسسطط االلممععددلل االلتتررااككمميي )B( للععاامم 2019؛ أأوو االلننججااحح ببددررججةة

خخللاالل أأوولل ففصصلليينن ددررااسسيييينن ممنن االلععاامم االلددررااسسيي 2020-2019. 

   االلتتععللييممييةة )أأوو االلممؤؤسسسسةة االلممممااثثللةة( ممنن أأنن ممسستتووىى االلططااللبب ممتتممااششيي ممعع االلإإددااررةةتتححقققق ▪
  صصففهه االلددررااسسيي ققييااسسًاا ععللىى ممععااييييرر االلممننااههجج االلددررااسسييةة ببووللااييةة ممااسسااتتششووسستتسس

  ييههددفف ااخختتيياارر ههذذهه االلممععااييييرر إإللىى ضضمماانن ققددررةة االلططللاابب ععللىى االلننججااحح ببممججرردد تتسسججييللههمم ففيي أأيي ▫
ممنن ممددااررسس االلممتتففووققيينن. 
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 )GPA( تتححددييدد ددررججةة
  ااسستتممرر ححوواالليي 83٪ ممنن االلططللاابب؛ االلذذيينن االلتتححققوواا ببووااححددةة ممنن ممددااررسس االلممتتففووققيينن ووههمم ففيي االلصصفف ▫

االلسسااببعع٬، ممسسججلليينن ففيي االلممددررسسةة ننففسسههاا ححتتىى ننههااييةة االلصصفف االلععااششرر٬، ووذذللكك ففيي ثثللااثث 
ممججممووععااتت ططللااببييةة. إإنن ااححتتممااللييةة ببققااء االلططللاابب؛ االلذذيينن ححصصللوواا ععللىى ددررججااتت )GPA( ععااللييةة ععنندد 
االلااللتتححااقق٬، ممسسججلليينن ببااللممددررسسةة ننففسسههاا أأععللىى ممنن غغييررههمم٬، ووذذللكك ففيي ججممييعع االلممججممووععااتت االلععررققييةة 
االلررئئييسسييةة ببااسستتثثننااء ممججممووععةة االلططللاابب ممنن أأصصوولل للااتتييننييةة. 

االلننسسبب االلممئئووييةة للللططللاابب االلممسسججلليينن ففيي االلصصفف االلععااششرر ححسسبب االلأأصصلل االلععررققيي ووددررججةة )GPA( ععنندد تتققددييمم ططللبب االلااللتتححااقق 

ددررججةة )GPA( ععنندد 
تتققددييمم ططللبب 

االلااللتتححااقق 

ججممييعع االلططللاابب االلططللاابب االلببييضض االلططللاابب ممنن أأصصوولل للااتتييننييةة االلططللاابب االلسسوودد االلططللاابب ممنن أأصصوولل آآسسييووييةة 

% ممااززااللوواا االلإإججمماالليي 
% ممااززااللوواا االلإإججمماالليي ممسسججلليينن 

% ممااززااللوواا االلإإججمماالليي ممسسججلليينن 
% ممااززااللوواا االلإإججمماالليي ممسسججلليينن 

% ممااززااللوواا االلإإججمماالليي ممسسججلليينن 
ممسسججلليينن 

+A 296 93% 127 86% 176 81% 568 84% 1215 86% 
A 285 89% 234 82% 294 83% 356 77% 1201 82% 
B 25 88% 31 84% 40 68% 38 74% 137 77% 

املجموعات الطـالبيـة: طالب العـام الدراسي 2014-2015 والعـام الدراسي 2017-2018 والعـام الدراسي 2015-2016 والعـام الدراسي 2018-2019 والعـام الدراسي 2016-2017 والعـام 
الدراسي 2020-2019 
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تتووززييعع االلددععووااتت 
  تتخخصصييصص 20% ممنن االلممققااععدد ففيي ككلل ممددررسسةة ممنن ممددااررسس االلممتتففووققيينن للللططللاابب االلممتتففووققيينن ▫

االلححااصصلليينن ععللىى أأععللىى االلممررااتتبب ععللىى ممسستتووىى االلممددييننةة. سسُتتررسسلل االلددععووااتت إإللىى االلططللاابب 
االلممتتففووققيينن االلححااصصلليينن ععللىى أأععللىى االلممررااتتبب ببننااءً ععللىى ددررججةة )GPA( ففققطط ووخخييااررههمم االلأأوولل 
ففيي ققاائئممةة االلممددااررسس االلممففضضللةة. 

  إإننششااء ققاائئممةة للللممتتققددمميينن ففيي ككلل ممددررسسةة تتضضمم أأففضضلل 20% ممنن االلططللاابب االلذذيينن ووضضععوواا ▪
االلممددررسسةة ففيي خخييااررههمم االلأأوولل ففيي ققاائئممةة االلممددااررسس االلممففضضللةة. 

  تتووززييعع االلددععووااتت إإللىى االلططللاابب ححسسبب تتررتتييبب االلططللاابب ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن ووععدددد االلممققااععدد ▪
االلممتتووففررةة. إإذذاا سسججَّلل ططااللببيينن أأوو أأككثثرر ددررججةة )GPA( ننففسسههاا ووككاانناا/ ككااننوواا ممتتععااددلليينن٬، 
سسييُسستتخخددمم ررققمم ععششوواائئيي للتتررتتييببههمماا / للتتررتتييببههمم. 

  سسييححصصلل أأففضضلل 20% ممنن االلططللاابب ععللىى ممسستتووىى االلممددييننةة؛ االلذذيينن للمم ييتتممككننوواا ممنن االلححصصوولل ▪
ععللىى ممققععدد ففيي ممددررسسةة االلممتتففووققيينن االلممففضضللةة إإللييههمم٬، ععللىى ففررصصةة ثثااننييةة ففيي االلججووللةة 
االلثثااننييةة ممنن االلددععووااتت االلممرُرسسللةة ححسسبب االلررممزز االلببررييدديي. 
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تتووززييعع االلددععووااتت 
  سستترُرسسلل االلننسسببةة االلببااققييةة ممنن االلددععووااتت االلببااللغغةة 80% تتققررييببًاا ببننااءً ععللىى ممززييجج ▫

 .)GPA( ييججممعع ببيينن االلررممزز االلببررييدديي ووددررججةة

  سسييُخخصصَّصص للككلل ررممزز ببررييدديي ففيي االلممددييننةة ععددددًاا ممنن االلممققااععدد ححسسبب ننسسببةة االلأأططففاالل ففيي ▪
سسنن االلددررااسسةة االلذذيينن ييععييششوونن ففيي ممددييننةة ببووسسططنن ففيي ذذللكك االلررممزز االلببررييدديي. 

  ووسسييرُرتتَّبب االلططللاابب االلممؤؤههلليينن ححسسبب ددررججةة )GPA( ففيي ققاائئممةة للللممتتققددمميينن خخااصصةة ببذذللكك ▪
االلررممزز االلببررييدديي االلذذيي ييععييششوونن ففييهه. إإذذاا سسججَّلل ططااللببيينن أأوو أأككثثرر ددررججةة )GPA( ننففسسههاا 
ووككاانناا/ ككااننوواا ممتتععااددلليينن٬، سسييُسستتخخددمم ررققمم ععششوواائئيي للتتررتتييببههمماا / للتتررتتييببههمم. 

  سستتُووززعَّع االلددععووااتت ععللىى ممدداارر ععششررةة ججووللااتت االلتتححااقق ممعع تتووززييعع 10% ممنن االلممققااععدد ▪
االلممُخخصصَّصصةة للككلل ررممزز ببررييدديي ففيي ككلل ججووللةة. ووسستترُرتتَّبب االلررممووزز االلببررييددييةة تتررتتييببًاا 
تتصصااععددًاا ممنن أأددننىى ممتتووسسطط ددخخلل للللأأسسررةة إإللىى أأععللىى ممتتووسسطط ددخخلل للللأأسسررةة.  

  ووففيي ككلل ججووللةة٬، سسييللتتححقق ططللاابب االلأأسسرر ذذااتت ممتتووسسطط االلددخخلل االلأأددننىى ببااللممددااررسس أأووللاا٬ً، ▪
ييللييههمم االلططللاابب ففيي االلتتررتتييبب االلتتاالليي ححسسبب ممتتووسسطط االلددخخلل.  
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االلتتأأثثييرر االلممُتتووققَّعع 
  تتششييرر االلتتووققععااتت االلممررتتببططةة ببااللتتووصصييةة االلممقُقتتررححةة إإللىى تتححققييقق تتننووعع ععررققيي ووااججتتممااععيي ااققتتصصاادديي ▫

ووججغغررااففيي أأككببرر٬، ممققااررننةة ببااللددععووااتت االلممررسسللةة خخللاالل ععممللييةة االلققببوولل ففيي االلععاامم االلددررااسسيي 2021-2020. 

نسبة الدعوات حسب العرق دعوات العام الدراسي 2020-2021 توصية مجموعة العمل 

تعني األلوان الداكنة عددًا أكبر من الدعوات. 
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تتووصصييااتت إإضضااففييةة 
  تتققددييمم االلددععمم االلممننااسسبب -ققببلل ووأأثثننااء االلععاامم االلددررااسسيي- للللططللاابب االلممققببوولليينن ففيي االلععاامم االلددررااسسيي 2021-2022؛ االلذذيينن ▫

ققدد ييححتتااججوونن إإللىى ممززييدد ممنن االلووققتت للللتتأأققللمم ممعع ووتتييررةة االلددررااسسةة ففيي ممددررسسةة االلممتتففووققيينن٬، ححتتىى ووللوو ككااننوواا ممسستتععدديينن 
أأككااددييممييًاا للددررااسسةة االلممححتتووىى االلممقُقددمَّم ففيي ممددااررسس االلممتتففووققيينن. 

  تتووسسييعع ننططااقق ممببااددررةة ممددااررسس االلممتتففووققيينن )ESI(٬، ووااللببددء ممببككررًاا ممنن االلصصفف االلررااببعع ححتتىى ششههرر أأككتتووببرر ممنن االلصصفف ▫
االلسسااددسس٬، ممعع االلتتررككييزز ععللىى االلتتسسااررعع االلأأككااددييمميي ففيي ممااددتتيي آآدداابب االلللغغةة االلإإننججللييززييةة )ELA( ووااللررييااضضييااتت. 

  ااسستتممرراارر ممججممووععةة االلععمملل ففيي االلااننععققاادد ووااللااججتتممااعع للتتققددييمم االلممششووررةة ببششأأنن االلججههوودد االلدداائئممةة للتتووسسييعع ققاائئممةة االلممتتققددمميينن٬، ▫
ووااللننظظرر ففيي ااسستتخخدداامم االلااخختتبباارر االلججددييدد االلممقُقددمَّم ممنن ججممععييةة )NWEA( ووععوواامملل أأخخررىى٬، ببننااءً ععللىى مماا االلددررووسس االلممسستتففااددةة 
ممنن تتططببييقق االلتتووصصييااتت االلححااللييةة ععللىى ععممللييااتت االلققببوولل ففيي االلممددااررسس ففيي ههذذاا االلععاامم االلددررااسسيي٬، ووببننااءً ععللىى مماا تتععللممتتهه 
ممججممووععةة االلععمملل ممنن االلااططللااعع ععللىى ممممااررسسااتت االلإإددااررااتت االلتتععللييممييةة االلأأخخررىى.  

  تتأأمميينن االلأأمموواالل االلإإضضااففييةة االلضضررووررييةة للتتننففييذذ االلتتووصصييااتت ممنن ححككووممةة االلممددييننةة ووللييسس ممنن االلممييززااننييةة االلححااللييةة. ▫

  " )االلممععتتممددةة ففيي 16 ددييسسممببرر 1992( ووأأححككاامم االلددخخوولل غغييرر االلتتققللييددييتتععددييلل االلسسييااسسةة االلححااللييةة ببإإززااللةة أأححككاامم "▫
" )االلممععتتممددةة ففيي 16 سسببتتممببرر 1992(. تتأأججييلل االلققببوولل"
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  2 أأككتتووببرر: تتصصووييتت للججننةة االلممددااررسس ععللىى االلتتووصصييةة ▫

  إإذذاا ااععتتممددتتههاا االلللججننةة: ▫

  ننووففممببرر ووددييسسممببرر 2020: تتححددييدد االلططللاابب االلممؤؤههلليينن للللتتسسججييلل ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن ▪

  ييننااييرر 2021: تتححددييدد االلططللاابب االلممُسسججَّلليينن ففيي ققاائئممةة االلممتتققددمميينن خخييااررااتت االلممددااررسس االلممففضضللةة إإللييههمم ▪

  ففببررااييرر 2021: ااخختتيياارر االلإإددااررةة االلتتععللييممييةة االلططللاابب االلذذيينن سسييتتللققوونن االلددععووااتت ▪

  ممااررسس 2021: إإررسساالل االلددععووااتت ▪

  أأببررييلل 2021: ببددء تتققددييمم االلددععمم للللططللاابب االلممددععوويينن ▪

  ييُتتييحح ههذذاا االلججددوولل االلززممننيي للللإإددااررةة االلتتععللييممييةة االلووففااء ببااللتتززااممااتت االلججددوولل االلززممننيي للخخييااررااتت االلممددااررسس ▫
االلثثااننووييةة ووااللققببوولل ففيي ججممييعع االلممددااررسس٬، ووييتتممااششىى ممعع االلججددااوولل االلززممننييةة للااتتخخااذذ االلققررااررااتت ففيي االلممددااررسس 
غغييرر االلتتااببععةة للللإإددااررةة االلتتععللييممييةة. 

 

االلججددوولل االلززممننيي للللخخططووااتت االلممسستتققببللييةة 
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  ههذذهه االلتتووصصييةة سسااررييةة للممددةة ععاامم ووااححدد ووببععددههاا سستتععوودد االلإإددااررةة االلتتععللييممييةة إإللىى تتططببييقق االلسسييااسسةة ▫
االلححااللييةة. 

  ييسستتططييعع ججممييعع االلططللاابب االلممققييمميينن ففيي ممددييننةة ببووسسططنن تتققددييمم ططللببااتت االلااللتتححااقق ببممددااررسس ▫
االلممتتففووققيينن ببغغضض االلننظظرر ععنن االلممددررسسةة االلتتيي ييررتتااددووننههاا ححااللييًاا. 

  ههذذاا للييسس سسححبب ييااننصصييبب )ققررععةة(؛ ففععوواامملل ضضمماانن االلججددااررةة ووااللااسستتححققااقق ممددررججةة ففيي ججممييعع أأننححااء ▫
االلتتووصصييةة٬، ممعع ززييااددةة االلتتووززييعع االلججغغررااففيي. 

  تتققببلل ممددااررسس االلممتتففووققيينن ححااللييًاا االلططللاابب االلححااصصلليينن ععللىى االلددررججااتت )A( وو)B(؛ ووععااددةة مماا ييننججحح ▫
االلططللاابب االلححااصصلليينن ععللىى االلددررججااتت )B( خخللاالل ععممللييةة تتققددييمم ططللببااتت االلااللتتححااقق ففيي االلااسستتممرراارر 
ووااللححففااظظ ععللىى ممققااععددههمم ففيي ممددااررسس االلممتتففووققيينن ببننتتاائئجج ووددررججااتت ممششااببههةة للننتتاائئجج ووددررججااتت االلططللاابب 
 .)A( أأوو االلددررججةة )A+( االلححااصصلليينن ععللىى االلددررججةة

  تتععتتممدد ممععااييييرر االلأأههللييةة ععللىى ننتتاائئجج االلططللاابب ففيي تتققييييمم )MCAS( ووددررججااتتههمم ففيي ممتتووسسطط االلممععددلل ▫
االلتتررااككمميي )GPA(. ووههذذاانن االلممععيياارراانن ممتتسسااوويياانن ووللاا ييززييدد أأححددههمماا ععنن االلآآخخرر ففيي ششييء. 

  للنن تتقُقللِّلل االلتتووصصييةة ممسستتووىى االلصصررااممةة ففيي ممددااررسس االلممتتففووققيينن. ▫
  للمم تتووااففقق ججممععييةة )NWEA(٬،ووههيي االلججههةة االلممااللككةة للااخختتبباارر تتححددييدد االلممسستتووىى )MAP(٬، ععللىى إإججررااء ▫

ااخختتبباارر )MAP( ععنن ببعُعدد للأأغغررااضض االلققببوولل االلااننتتققاائئيي. 

االلححققاائئقق: 


