امل ــوض ــوع :ب ــيان ب ــآخ ــر املس ــتجدات ح ــول ع ــملية ال ــقبول ف ــي م ــدارس امل ــتفوق ــني ف ــي ال ــعام ال ــدراس ــي
2022-2021
مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية العزيز،
ن ـ ــكتب إل ـ ــيكم ه ـ ــذا الخ ـ ــطاب إلخ ـ ــطارك ـ ــم ب ـ ــمعلوم ـ ــات ع ـ ــن ع ـ ــملية ال ـ ــقبول ف ـ ــي م ـ ــدارس امل ـ ــتفوق ـ ــني ف ـ ــي ال ـ ــعام ال ـ ــدراس ـ ــي
 .2022-2021جــمعت اإلدارة الــتعليمية ) (BPSمــنذ أكــتوبــر  2020مــعلومــات عــن كــل طــالــب فــي مــديــنة بــوســطن مــؤهــل
لــتقديــم طــلب قــبول فــي إحــدى مــدارس املــتفوقــني ،وتــحققت مــنها .وكــما ذكــرنــا آن ـفًا ،تــقتضي ســياســة الــقبول امل ُــطبَّقة 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 ) (BPSسياسة القبول هذا العام.
الجدول الزمني لطلبات االلتحاق وعملية تقديمها:
اع ــتمدت ل ــجنة امل ــدارس ف ــي ب ــوس ــطن ال ــتوص ــية امل ُ ــق َّدم ــة م ــن مج ــموع ــة ع ــمل م ــعاي ــير ال ــقبول ف ــي م ــدارس امل ــتفوق ــني ف ــي 21
أك ــتوب ــر  .2020ول ــضمان إط ــالع األس ــر وال ــطالب إط ــال ًعــا ك ــام ـالً ع ــلى ال ــسياس ــات الج ــدي ــدة وع ــلى ج ــميع ال ــعروض ال ــتي
تقدمها كل مدرسة متفوقنيُ ،عقدت  16جلسات تعريفية افتراضية بني شهر نوفمبر  2020وشهر ديسمبر .2020
سجلني في اإلدارة التعليمية )(BPS
الطالب غير امل ُ َّ
بـدأت عـملية تـقديـم طـلبات االلـتحاق بـمدارس املـتفوقـني الـتابـعة لـإلدارة الـتعليمية ) (BPSفـي  23نـوفـمبر  ،2020أي بـعد
اعـتماد لـجنة املـدارس فـي بـوسـطن الـتوصـية امل ُـق َّدمـة مـن مجـموعـة عـمل مـعايـير الـقبول فـي مـدارس املـتفوقـني بـفترة وجـيزة.
وفُ ــتح ب ــاب ت ــقدي ــم ط ــلبات االل ــتحاق ف ــي  23ن ــوف ــمبر  .2020ك ــان م ــن امل ــقرر إغ ــالق ب ــاب ت ــقدي ــم ط ــلبات االل ــتحاق ف ــي 31
ـقرر تـمديـد املـوعـد الـنهائـي لـقبول الـطلبات أسـبوعـني حـتى  15يـنايـر  ،2021مـما أعـطى الـطالب
ديـسمبر  ،2020ولـكن ت َّ
سجـ لني ف ــي اإلدارة ال ــتعليمية ) (BPSف ــترة زم ــنية إض ــاف ــية ت ــبلغ ث ــمان ــية أس ــاب ــيع ل ــتقدي ــم ط ــلبات االل ــتحاق .ب ــعد
غ ــير امل ُ َّـ
الــخامــس عشــر مــن يــنايــر ،عــملت اإلدارة الــتعليمية ) (BPSمــع شــريــكها الــخارجــي لــلتحقق مــن أهــلية الــطالب فــي دخــول
سجلني فـي اإلدارة الـتعليمية ) (BPSفـي 29
قـائـمة الـطالب املـتقدمـني ،وأُرسـلت خـطابـات األهـلية إلـى أسـر الـطالب غـير امل ُ َّـ
مارس .2021
سجلني في اإلدارة التعليمية )(BPS
الطالب امل ُ َّ
أخـطرت اإلدارة الـتعليمية ) (BPSمـعظم أسـر طـالب اإلدارة الـتعليمية ) (BPSبـأهـلية أبـنائـهم فـي  07يـنايـر  ،2021وكـان
املــوعــد الــنهائــي لــتقديــم الــترتــيب الــنهائــي لــلمدارس حســب الــرغــبة فــي  29يــنايــر  .2021ومــن أجــل إتــاحــة فــرصــة الــتمتع
بــفترة الــتمديــد الــبالــغة ثــمانــية أســابــيع ألســر طــالب اإلدارة الــتعليمية ) (BPSلــالنــتهاء مــن عــملية تــقديــم طــلبات االلــتحاق،
قـررنـا تـمديـد املـوعـد الـنهائـي لـتقديـم الـترتـيب الـنهائـي لـلمدارس حسـب الـرغـبة لجـميع أسـر طـالب اإلدارة الـتعليمية )(BPS
ح ــتى  05م ــارس  .2021وأب ــلغت اإلدارة ال ــتعليمية ) (BPSاألس ــر به ــذا ال ــتمدي ــد م ــن خ ــالل االت ــصاالت امل ــباش ــرة ب ــأس ــر
طــالب اإلدارة الــتعليمية ) (BPSاملــؤهــلني ،الــذيــن لــم يــقدمــوا الــترتــيب الــنهائــي لــلمدارس حســب الــرغــبة قــبل املــوعــد الــنهائــي
سجـ لني فـ ــي اإلدارة الـ ــتعليمية
األول .ولـ ــم يـ ــتأثـ ــر أسـ ــر طـ ــالب اإلدارة الـ ــتعليمية ) (BPSاآلخـ ــريـ ــن وأسـ ــر الـ ــطالب غـ ــير امل ُ َّ ـ
) (BPSبهذا التمديد.

قـ َّدم عــدد قــليل مــن طــالب اإلدارة الــتعليمية ) (BPSبــيانــات 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
ال ــتعليمية ) (BPSم ــن م ــدارس أخ ــرى غ ــير ت ــاب ــعة ل ــها ،ت ــواص ــلنا م ــع ع ــدد م ــن م ــسئول ــي امل ــدارس واإلدارة ال ــتعليمية لج ــمع
معلومات عن الدرجات أو لطلب معادلة الدرجات الصادرة من مدارس استخدمت نظام وضع درجات غير تقليدي.
ح ــددت اإلدارة ال ــتعليمية ) (BPSأه ــلية غ ــال ــبية ط ــالب اإلدارة ال ــتعليمية ) ،(BPSوأرس ــلت خ ــطاب ــات األه ــلية ع ــلى م ــراح ــل
م ــتباع ــدة ب ــعد تح ــدي ــد األه ــلية أوالً ب ــأول .وب ــينما ت ــراج ــع اإلدارة ال ــتعليمية ) (BPSع ــملية ال ــقبول م ــع ش ــري ــكها ال ــخارج ــي،
تــواصــل اإلدارة الــتعليمية ) (BPSالــعمل عــلى تــأكــيد أهــلية مجــموعــة مــن طــالب اإلدارة الــتعليمية ) .(BPSنــحن 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
ال ـ ـ ـ ــتفاص ـ ـ ـ ــيل وامل ـ ـ ـ ــعلوم ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــملية ال ـ ـ ـ ــقبول ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس امل ـ ـ ـ ــتفوق ـ ـ ـ ــني ،يُ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــتال ـ ـ ـ ــي:
.www.bostonpublicschools.org/exam
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
خدمات الترحيب باإلدارة التعليمية )(BPS

