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 2020فبرایر  13
 

 إلى السادة/ مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة،
 

، وتضع اختباًرا كأحد 12إلى  7تضم الصفوف من  ،مدارس ثانویة BPS( 3تملك إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة (
 )بوسطن التین سكولمدرسة ( سم "مدارس االختبار أو مدارس المتفوقین" ھيمعاییر القبول فیھا. ھذه المدارس المعروفة با

. ھذا االختبار متوفر ألي طالب )جون دي أوبراینت أوف ماثیماتیكس آند ساینس(، ومدرسة )بوسطن التین أكادیمي(ومدرسة 
حالیًا بمدرسة تابعة لإلدارة  ، بما یشمل الطالب غیر الملتحقین9أو الصف  8أو الصف  6مقیم في مدینة بوسطن في الصف 

 التعلیمیة.
 

عتادت ا تقدم اإلدارة التعلیمیة اختبار القبول للطالب المھتمین بااللتحاق بأي من ھذه المدارس الثالثة في خریف العام التالي.
مكتب السجالت التعلیمیة  ینتھي العقد الحالي الُمبرم مع. )ISEEاإلدارة التعلیمیة استخدام اختبار القبول في مدارس المتفوقین (

)ERB) المنظمة التي تتولى إجراء اختبار ،(ISEE ،( بدأت اإلدارة بسبب قرب انتھاء ذلك العقد، . 2020یونیو  30في
عملیة  ى، كما یفرض علیھا القانون، للتعاقد مع منظمة تتولفي العام الدراسي الماضي )RFPعرض (التعلیمیة إعداد طلب 
 .إجراء اختبار القبول

 
 ،وتوصیات من مجموعة عمل داخلیةالحصول على آراء شاركنا في عملیة مطولة تضمنت ؛ )RFPإلعداد طلب العرض (

یقیس اختبار ) إلى إعداد RFPیؤدي طلب العرض (جولة المشاركة المجتمعیة في ھذا الخریف بھدف التأكد من أن إجراء و
إلدارة األول مرة، تطلب و، ببساطة. التابعة لإلدارة التعلیمیة مدارسالي المواد التي یتم تدریسھا ففي الطالب قدرات ومھارات 

معاییر ق تطاباختباراتھم إلثبات أن عرًضا تقدیم  ،التي تعمل في مجال إجراء االختبارات ،األطراف المھتمةمن جمیع التعلیمیة 
 .غیر متحیزةأنھا وتمت مراجعتھا إثبات أنھ التعلم في والیة ماساتشوستس و

 
ستظل عملیة القبول في مدارس المتفوقین كما ھي دون أي تغیر. وسوف نواصل اتخاذ قرارات قبول الطالب في ھذه المدراس 

 )، واإلقامة في مدینة بوسطن.GPA( متوسط المعدل التراكميبناًء على درجاتھم في اختبار القبول، و
 

منھم لبعض اوربما بدأ  ،االستعداد لعملیة القبولفي عل في كیفیة مساعدة طفلھم یفكرون بالفأولیاء األمور نحن نعلم أن بعض 
 یاضیاتالقراءة والرمواد وتعلم یومیًا، ھو حضور المدرسة القبول ختبار استعداد الأفضل إن الختبار. الطفل لبالفعل في إعداد 

شجعك على ننحن لالختبار، تأھیلیة لالستعداد ج . بالنسبة ألولئك الذین یشاركون بالفعل في برامالخاصة بالصف الدراسي
الدراسي لطفلك لصف لمناسبة المعروضة في ھذه البرامج للتأكد من أن المواد مزود الخدمة في ھذه البرامج التحدث مع 

 ماساتشوستس.والیة مع معاییر التعلم في ومتوافقة 
 

مدار  على قلیالً ت أعدادھم الطالب السود والالتینیین الذین كانزیادة عدد الطالب في مدارس المتفوقین التابعة لنا، خاصة إن 
. وقد اتخذت اإلدارة التعلیمیة عدة خطوات على مدار األعوام الماضیة لمعالجة ھذه النقطة كان وما زال ھدفنا، فترة طویلة

 تركیز على الطالب السود، وال)ESIمدارس المتفوقین (مبادرة وإطالق ، لدینا ختباراالستعداد لالتوسیع برنامج مثل 
العام  افي ھذأجرت اإلدارة التعلیمیة إضافة إلى ذلك، . ا، والطالب المحرومین اقتصادیً ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة والالتینیین

االختبار. سنواصل القیام بذلك في العام لتیسیر عملیة إجراء لطالب الصف السادس الدراسي االختبار داخل المدارس 
 .الثامنالصف مقبل لكل من طالب الصف السادس والالدراسي 

 
جعل عملیة تمكننا من طریقة أخرى نعتقد أنھا  ،جدیدالذي یھدف إلى وضع اختبار  ،الجدید ھذا) RFPطلب العرض (یُعد 

واصل نساإلعالن عن اختبار قبول جدید بحلول ھذا الصیف. نحن ننوي . اإلدارة التعلیمیة لجمیع طالبومنصفة القبول عادلة 
الرابط التالي: الشتاء والربیع على  يتقدیم تحدیثات حول ھذه العملیة طوال فصل
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www.bostonpublicshools.org/exam. خدمات الترحیب التواصل مع رجى أي أسئلة، یُ  مإذا كان لدیك
)Welcome Services (كتروني التالي: عبر البرید اإللexamschoolsrfp@bostonpublicschools.org. 

 
طفلكم لمساعدتنا في توفیر تعلیم متمیز المتمثل في شكًرا لكم على اختیار إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة، وعلى دعمكم 

 ولكل طالبنا.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،

 
 د. بریندا كاسیلیوس

 ة التعلیمیةمدیرة اإلدار
  

	


