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 2020أبريل  17

 

 إلى السادة/ مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية،
 تحية طيبة وبعد،

 

( كانت تبحث عن اختبار جديد من أجل "مدارس BPS، في شهر فبراير الماضي، أن إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية )أخطرناكم
المتفوقين" الثالثة التابعة لنا: مدرسة "بوسطن التين أكاديمي"، ومدرسة "بوسطن التين سكول"، ومدرسة "جون دي أوبراينت سكول أوف 

تياز هذا االختبار كأحد معايير ، ويجب على الطالب اج12إلى    7ماثيماتيكس آند ساينس". تضم هذه المدارس الثانوية الثالثة الصفوف من  
 إجراء هذا االختبار. 9أو الصف  8أو الصف  6القبول وااللتحاق بها. ويستطيع جميع الطالب في مدينة بوسطن المسجلين في الصف 

 

عقد، بدأت اإلدارة . وبسبب انتهاء ال2020يونيو  30كما ذكرنا سابًقا، سينتهي العقد الحالي مع المنظمة المسئولة عن إجراء االختبار في 
 عملية إجراء اختبار القبول.  ى(، كما يفرض القانون، للتعاقد مع منظمة تتولRFP)تقديم عروض طلب التعليمية عملية إعداد 

 

، ودعونا المنظمات إلى تقديم عروضها. كان الموعد النهائي لتقديم العروض 2020فبراير  17( في RFPأصدرنا طلب تقديم العروض )
، أي في منتصف أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا. لم تتلق اإلدارة التعليمية أي عروض؛ لذا ستقوم اإلدارة التعليمية 2020س  مار   19في  

مايو   15لمنح المنظمات فرصة أخرى لتقديم عروضها. وأصبح الموعد النهائي لتقديم العروض    (RFP)تقديم العروض  طلب  بإعادة إصدار  
آداب اختيار اختبار جديد محايد ومتوافق مع معايير والية ماساتشوستس لمادة  (RFP)تقديم العروض لب ط. ما زال الهدف من 2020

 .ضياتالرياومادة  اللغة اإلنجليزية

 

(، الذي ُيعد أحد معايير القبول في هذه GPAنحن نتفهم أن حالة إغالق المدارس القائمة حالًيا قد تؤثر على متوسط درجات الطالب )
المدارس. نحن نعمل على معالجة هذه المسألة وكذلك على كيفية تقديم المواد الخاصة باالختبار ووسائل دعم أخرى من خالل برامج مثل 

 .(ESIمبادرة مدارس المتفوقين )

 

إذا كانت لديكم أي أسئلة، فال تترددوا في التواصل مع خدمات الترحيب عبر البريد اإللكتروني 
p@bostonpublicschools.orgexamschoolsrf  ويمكنكم االطالع على معلومات حول هذه العملية ومقدار التقدم الُمحرز عبر .

 .www.bostonpublicschools.org/examrfpالرابط التالي: 

 

 ة التعليمية، وعلى دعمكم لمساعدتنا في تقديم تعليم ممتاز لطفلكم ولكل طالبنا. شكًرا لكم على اختيار إدارة مدارس بوسطن العام

 

 حافظوا على سالمتكم، واعتنوا بأنفسكم، 

 
 د. بريندا كاسيليوس 

 مديرة اإلدارة التعليمية
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