اكتشف مدارس بوسطن العامة
التغييرات في التسجيل والتعيين للعام الدراسي 2019-2018
الوصف

الصفوف ذات
الصلة

العنوان

ولكي تواءم متطلبات اختبار اللغة في الدولة ،فإن تسجيل رياض األطفال اثنان  K2والتحويالت هي اآلن جزء من فترة التسجيل
الثانية ذات األولوية ( 12فبراير/شباط  23 -مارس/آزار .)2018

رياض
األطفال اثنان
K2

تسجيل رياض األطفال اثنان K2
فبراير/شباط  23 -مارس/آزار12

لمواءمة مدرسة االمتحانات وعمليات التسجيل المفتوحة ،تسجيل الصف السابع  7والتحويالت هي اآلن جزء من فترة التسجيل
األولوية األولى ( 3يناير/كانون ثاني  2 -فبراير/شباط .)2018

السابع 7

تسجيل الصف السابع 7
 3يناير/كانون ثاني 2 -
فبراير/شباط

تعرف على عدد الطالب الذين رتبوا المدرسة والبرنامج المطلوب في فترات التسجيل  .2017قد يساعدك هذا التقرير على
معرفة كيف ساعد األسر في كثير من االحيان اختيار كل برنامج وكل مدرسة .زيارة
 www.bostonpublicschools.org/registerلمزيد من التفاصيل.

جميع
الصفوف

تقرير الطلب

تظهر المدارس اآلن في قوائم االختيار القائمة على أساس SQFسكف بدال من مستوى  MCASمكاس في المقاطعة .ويأخذ
نظام المقاطعة لقياس جودة المدرسة في االعتبار المدرسة بأكملها ،وليس فقط نتائج االختبار الموحدة .يمكن لألسر عرض
بيانات جودة المدرسة وغيرها من المعلومات المدرسية في DiscoverBPS.org

K0-8

في حالة عدم حصول األسرة على أحد خياراتها المدرسية ،فإن جميع األسر لديها الخيار لتحديد ما إذا كانت ترغب في أن يتم
تعيينها إلى المدرسة األقرب إلى منزلها الذي لديه مقعد متاح ،أو أن ال يتم تكليفها بمدرسة بوسطن العامة.

جميع
الصفوف

إطار جودة المدرسة (سكف) SQF

خيار التعيين اإلداري

يمكن إضافة مدارس اختيارية إضافية إلى قوائم االختيار في نقاط على مدار السنة لضمان توافر المقاعد الكافية للطالب.

K0-8

خيار المدارس

تتوفر ضمانات جديدة للمقاعد لهذه البرامج:
يمنح أطفال  K1المؤهلين للتوسع في مرحلة ما قبل المدرسة ( ،)PEGالمسجلين حاليا في نادي دورشيستر للفتيان

والفتيات  ، the Boys and Girls Clubs of Dorchesterمقعدا مضمونا لبرنامج إيفرت Everett K2
إذا كان مسجال بحلول  22مارس .2018
 K1 PEGاألطفال المؤهلين المسجلين حاليا في  YMCA East Bostonلديها مقعد مضمون لبرنامج

 McKay K2إذا التحق بها بحلول  22مارس .2018
 P.A.يشير إلى حصول طالب الصف الثالث على مقعد مضمون في الصف الرابع في .Mildred Av

K2, 4

الموصل الجديد
البرامج والمسارات

4, 5, 6

فئة العمل المتقدمة الهجين

جميع
الصفوف

قائمة األنتظار



المؤكد أن الطالب الذين اختبروا في برنامج فئة العمل المتقدم  AWCكـ "هجين" حيث يتعلم طلبة التعليم العام
جنبا إلى جنب مع الطالب الذين اختبروا في برنامج أوك .شاهد النشرة & “Advanced Work Class
 Excellence For All” flyerلمزيد من التفاصيل .الحظ أن فصول أوك الهجينة  hybrid AWCال تزال
مسماه بأنها  AWCعلى وثيقة االختيار.

من أجل الحفاظ على سالمة قوائم االنتظار ،أي طالب الذي قد تم إزالته من قائمة االنتظار ولكن يرغب في إعادة تنشيطه مرة
أخرى سوف يتم إرجاعه في الجزء السفلي من تلك القائمة بدال من مكانها األصلي.

لتحديث معلومات االتصال الخاصة بك ،يرجى زيارة مركز ترحيب مدارس بوسطن العامة.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة موقعنا على http://www.bostonpublicschools.org/

