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 20نوفمبر 2020
أسرنا العزيزة،
أكتب إليكم ألقدم لكم تحدي ًثا بشأن عملية القبول في مدارس االمتحانات الثالث التابعة
لمدارس بوسطن العامة :أكاديمية بوسطن الالتينية  Boston Latin Academyومدرسة
بوسطن الالتينية  Boston Latin Schoolومدرسة جون دي أوبراينت للرياضيات والعلوم
.John D. O’Bryant School of Mathematics and Science
نظرًا للتأثير الكبير لوباء  COVID-19على الطالب واألسر ،تم تعيين مجموعة عمل خاصة
بمعايير القبول في مدارس االمتحانات Exam School Admissions Criteria Working Group
في شهر أغسطس لتزويدي بتوصية بشأن عملية القبول للعام الدراسي .2022-2021
تمت الموافقة على توصية مجموعة العمل من جانب لجنة مدرسة بوسطن Boston
School Committeeفي  21أكتوبر .تضمنت هذه التوصية تعلي ًقا مؤق ًتا المتحان القبول
واقترحت عملية قبول بديلة .في هذه العملية البديلة ،يتم تحديد مجموعة األهلية
للمتقدمين على أساس درجات الطالب في العام الدراسي  2020-2019في فنون اللغة
اإلنجليزية  ELAوالرياضيات قبل جائحة  ،COVID-19أو على أساس أدائهم في نظام
ماساتشوستس الشامل للتقييم .MCAS 2019
استندت التوصية بتعليق امتحان القبول هذا العام إلى عدد من العوامل بما في ذلك
صحة وسالمة الطالب والموظفين ،والتحدي المتمثل في ضمان أمان االختبار في ظل
عقد االختبار عن ُبعد ،وفقدان التعلم الناجم عن  ،COVID-19والتأثير المتباين للوباء على
األسر ذات الدخل المتدني وأسر الملونين.
جميع مدارس االمتحانات تخدم طالب الصفوف  .12-7وعملية القبول متاحة لجميع
المقيمين في مدينة بوسطن حاليًا في الصفوف  6و  8و  .9تقبل أكاديمية بوسطن
الالتينية  Boston Latin Academyومدرسة بوسطن الالتينية  Boston Latin Schoolالطالب
المنقولين إلى الصفين  7و  .9تقبل مدرسة أوبراينت  O'Bryantالطالب الذين ينقلون إلى
الصفين  7و  9باإلضافة إلى عدد صغير من الطالب الذين ينقلون إلى الصف  .10عملية
القبول متاحة أي ً
ضا للطالب غير الملتحقين حاليًا في مدارس بوسطن العامة.
تبدأ عملية تقديم الطلبات إلى مدارس االمتحانات يوم االثنين  23نوفمبر 2020
وتستمر حتى  31ديسمبر  .2020ال ُيطلب من طالب مدارس بوسطن العامة
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األهلية .ستنظر المنطقة التعليمية في أمر جميع الطالب الذين يستوفون الحد األدنى
من متطلبات األهلية .سيتم إعالم األسر إذا كان طفلهم (أطفلهم) مؤهال ً للنظر في أمر
قبوله في مدارس االمتحانات ،وذلك عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف في األسابيع
القادمة .سيحتاج طالب مدارس بوسطن العامة الذين يستوفون معايير األهلية ويرغبون
في تلقي دعوة إلى مدارس االمتحانات إلى ترتيب أفضلياتهم المدرسية خالل عملية
اختيار المدرسة في يناير .2021
مطلوب من الطالب الملتحقين بمدارس خاصة ومدارس تابعة لألبرشية ومدارس
مستقلة تابعة للكومنولث تعبئة طلب تسجيل ،وهذا الطلب يتضمن إثبات باإلقامة في
بوسطن وتفوي ً
ضا إلصدار درجات الطفل إلى مدارس بوسطن العامة .مطلوب من اآلباء
أي ً
ضا ترتيب أفضلياتهم الختيار المدارس خالل عملية التسجيل .إلكمال عملية تقديم
الطلبات ،يرجى زيارة موقع مدارس بوسطن العامة على
bostonpublicschools.org/examفي يوم االثنين الموافق  23نوفمبر.
ندعوك أي ً
ضا لالنضمام إلينا يوم االثنين  23نوفمبر الساعة  5:00مسا ًء لحضور
جلسة إعالمية افتراضية لمراجعة خطة القبول للطالب الذين يتقدمون
بطلبات إلى مدارس االمتحانات للعام الدراسي  .2022-2021ستستضيف
مدارس بوسطن العامة جلسات إعالمية إضافية خالل األسابيع القليلة القادمة .لمزيد
من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا موقعنا على اإلنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلى
exam@bostonpublicschools.org
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