
املـــوضـــوع: بـــيان بـــآخـــر املســـتجدات حـــول عـــملية الـــقبول فـــي مـــدارس املـــتفوقـــني فـــي الـــعام الـــدراســـي 
2022-2021

مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية العزيز،

نــــــكتب إلــــــيكم هــــــذا الخــــــطاب إلخــــــطاركــــــم بــــــمعلومــــــات عــــــن عــــــملية الــــــقبول فــــــي مــــــدارس املــــــتفوقــــــني فــــــي الــــــعام الــــــدراســــــي 
2021-2022. جــمعت اإلدارة الــتعليمية (BPS) مــنذ أكــتوبــر 2020 مــعلومــات عــن كــل طــالــب فــي مــديــنة بــوســطن مــؤهــل 
لــتقديــم طــلب قــبول فــي إحــدى مــدارس املــتفوقــني، وتــحققت مــنها. وكــما ذكــرنــا آنــفًا، تــقتضي ســياســة الــقبول املُــطبَّقة لــعام 
واحــد جــمع مــعلومــات أكــثر بــكثير مــن األعــوام الــسابــقة. ويهــدف ذلــك إلــى ضــمان تــطبيق عــملية قــبول عــادلــة ودقــيقة لجــميع 

الطالب. وفيما يلي معلومات عن كيفية تطبيق اإلدارة التعليمية (BPS) سياسة القبول هذا العام.

الجدول الزمني لطلبات االلتحاق وعملية تقديمها:

اعـــتمدت لـــجنة املـــدارس فـــي بـــوســـطن الـــتوصـــية املُـــقدَّمـــة مـــن مجـــموعـــة عـــمل مـــعايـــير الـــقبول فـــي مـــدارس املـــتفوقـــني فـــي 21 
ا كـــامـــالً عـــلى الـــسياســـات الجـــديـــدة وعـــلى جـــميع الـــعروض الـــتي  أكـــتوبـــر 2020. ولـــضمان إطـــالع األســـر والـــطالب إطـــالعًـــ

تقدمها كل مدرسة متفوقني، ُعقدت 16 جلسات تعريفية افتراضية بني شهر نوفمبر 2020 وشهر ديسمبر 2020.

(BPS) لني في اإلدارة التعليمية الطالب غير املُسجَّ

بـدأت عـملية تـقديـم طـلبات االلـتحاق بـمدارس املـتفوقـني الـتابـعة لـإلدارة الـتعليمية (BPS) فـي 23 نـوفـمبر 2020، أي بـعد 
اعـتماد لـجنة املـدارس فـي بـوسـطن الـتوصـية املـُقدَّمـة مـن مجـموعـة عـمل مـعايـير الـقبول فـي مـدارس املـتفوقـني بـفترة وجـيزة. 
وفُـــتح بـــاب تـــقديـــم طـــلبات االلـــتحاق فـــي 23 نـــوفـــمبر 2020. كـــان مـــن املـــقرر إغـــالق بـــاب تـــقديـــم طـــلبات االلـــتحاق فـــي 31 
ديـسمبر 2020، ولـكن تـقرَّر تـمديـد املـوعـد الـنهائـي لـقبول الـطلبات أسـبوعـني حـتى 15 يـنايـر 2021، مـما أعـطى الـطالب 
لني فــــي اإلدارة الــــتعليمية (BPS) فــــترة زمــــنية إضــــافــــية تــــبلغ ثــــمانــــية أســــابــــيع لــــتقديــــم طــــلبات االلــــتحاق. بــــعد  ـــ غــــير املُسجّـَ
الــخامــس عشــر مــن يــنايــر، عــملت اإلدارة الــتعليمية (BPS) مــع شــريــكها الــخارجــي لــلتحقق مــن أهــلية الــطالب فــي دخــول 
لني فـي اإلدارة الـتعليمية (BPS) فـي 29  قـائـمة الـطالب املـتقدمـني، وأُرسـلت خـطابـات األهـلية إلـى أسـر الـطالب غـير املُسجّـَ

مارس 2021.
 

(BPS) لني في اإلدارة التعليمية الطالب املُسجَّ

أخـطرت اإلدارة الـتعليمية (BPS) مـعظم أسـر طـالب اإلدارة الـتعليمية (BPS) بـأهـلية أبـنائـهم فـي 07 يـنايـر 2021، وكـان 
املــوعــد الــنهائــي لــتقديــم الــترتــيب الــنهائــي لــلمدارس حســب الــرغــبة فــي 29 يــنايــر 2021. ومــن أجــل إتــاحــة فــرصــة الــتمتع 
بــفترة الــتمديــد الــبالــغة ثــمانــية أســابــيع ألســر طــالب اإلدارة الــتعليمية (BPS) لــالنــتهاء مــن عــملية تــقديــم طــلبات االلــتحاق، 
 (BPS) قـررنـا تـمديـد املـوعـد الـنهائـي لـتقديـم الـترتـيب الـنهائـي لـلمدارس حسـب الـرغـبة لجـميع أسـر طـالب اإلدارة الـتعليمية
حـــتى 05 مـــارس 2021. وأبـــلغت اإلدارة الـــتعليمية (BPS) األســـر بهـــذا الـــتمديـــد مـــن خـــالل االتـــصاالت املـــباشـــرة بـــأســـر 
طــالب اإلدارة الــتعليمية (BPS) املــؤهــلني، الــذيــن لــم يــقدمــوا الــترتــيب الــنهائــي لــلمدارس حســب الــرغــبة قــبل املــوعــد الــنهائــي 
لني فـــــي اإلدارة الـــــتعليمية  ــــ األول. ولـــــم يـــــتأثـــــر أســـــر طـــــالب اإلدارة الـــــتعليمية (BPS) اآلخـــــريـــــن وأســـــر الـــــطالب غـــــير املُسجّـَ

(BPS) بهذا التمديد.

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/rec/play/iFt7vZWpT1fJV_HdrlRVjfjJFGgogXHKlL2frVh_Cptx-cKPZZyDcYs0vmIZhbhAWO2_JzEpmj3GsPfW.qYxpPFHkWH6XjACL?continueMode=true&_x_zm_rtaid=hZMwWOOcS4iyL5NTK0MTTA.1616696261604.b3b83426bb75c1f0f6e12cb35d26c5c1&_x_zm_rhtaid=33


قــدَّم عــدد قــليل مــن طــالب اإلدارة الــتعليمية (BPS) بــيانــات درجــات تــحتاج إلــى تــرجــمة أو ســجالت طــالبــية غــير كــامــلة مــن 
املـدارس الـسابـقة أو احـتاجـوا إلـى اتـخاذ إجـراء إضـافـي قـبل تحـديـد األهـلية. بـالنسـبة لـلطالب الـذيـن انـتقلوا إلـى اإلدارة 
الـــتعليمية (BPS) مـــن مـــدارس أخـــرى غـــير تـــابـــعة لـــها، تـــواصـــلنا مـــع عـــدد مـــن مـــسئولـــي املـــدارس واإلدارة الـــتعليمية لجـــمع 

معلومات عن الدرجات أو لطلب معادلة الدرجات الصادرة من مدارس استخدمت نظام وضع درجات غير تقليدي.
 

حـــددت اإلدارة الـــتعليمية (BPS) أهـــلية غـــالـــبية طـــالب اإلدارة الـــتعليمية (BPS)، وأرســـلت خـــطابـــات األهـــلية عـــلى مـــراحـــل 
مـــتباعـــدة بـــعد تحـــديـــد األهـــلية أوالً بـــأول. وبـــينما تـــراجـــع اإلدارة الـــتعليمية (BPS) عـــملية الـــقبول مـــع شـــريـــكها الـــخارجـــي، 
تــواصــل اإلدارة الــتعليمية (BPS) الــعمل عــلى تــأكــيد أهــلية مجــموعــة مــن طــالب اإلدارة الــتعليمية (BPS). نــحن نــعمل عــن 

كثب مع قادة املدارس للتحقق من درجات هؤالء الطالب في أسرع وقت ممكن.

جميع الطالب
نــحن نــتوقــع إرســال دعــوات االلــتحاق فــي مــدارس املــتفوقــني خــالل الــفترة مــن وســط إلــى آخــر شهــر أبــريــل. نــحن نــعتذر عــن 
أي إزعـاج تسـببت فـيه تـلك الـتأجـيالت، وسـنواصـل اطـالعـكم عـلى أكـبر قـدر مـمكن مـن املـعلومـات. لـالطـالع عـلى مـزيـد مـن 
الـــــــــــــتفاصـــــــــــــيل واملـــــــــــــعلومـــــــــــــات عـــــــــــــن عـــــــــــــملية الـــــــــــــقبول فـــــــــــــي مـــــــــــــدارس املـــــــــــــتفوقـــــــــــــني، يُـــــــــــــرجـــــــــــــى زيـــــــــــــارة الـــــــــــــرابـــــــــــــط الـــــــــــــتالـــــــــــــي: 

.www.bostonpublicschools.org/exam

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
(BPS) خدمات الترحيب باإلدارة التعليمية

http://www.bostonpublicschools.org/exam

