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نظرة عامة على الجلسة
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الجدول الزمن

2

البحث ف اختياراتك

3

من ُيسجل ى
ومن؟

لطفل؟
الت أريدها
ي
ما المدارس ي

عملية التسجيل
اس 2022-2021
دليل خطوة بخطوة للتسجيل يف العام الدر ي

 4أسئلة وأجوبة
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مدارس بوسطن العامة

الجدول الزمني :الصفوف الروضة  ،0والروضة ،1
و ،6و ،7و9
أفضلية التسجيل لصفوف
الروضة  ،0والروضة ،1
و ،6و ،7و9

زيادة صوت الطالب
ومشاركتهم ()RSVP

أبريل

مارس

إعالن التعيينات
المدرسية لصفوف
الروضة  ،0والروضة ،1
و ،6و ،7و9
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فباير

يناير

ديسمب

نوفمب

ى
االفباضية
بدء الزيارات المدرسية
• أوقات معاينة المدرسة
○ نوفمب—يناير
○ تفضل بزيارة
www.bostonpublicschools.org/schoolpreview

مدارس بوسطن العامة

الجدول الزمني :الروضة  2والصفوف األخرى
أولوية التسجيل تبدأ
لصف الروضة 2
والصفوف األخرى

مايو

بدء إشعارات
التعيينات
المدرسية

أبريل

مارس

فباير

يناير

ديسمب

نوفمب

ى
االفباضية
بدء الزيارات المدرسية
• أوقات معاينة المدرسة
○ نوفمب—يناير
○ تفضل بزيارة
www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
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بحث :زيارة المدارس افتراضيًا!
ى
االفباضية للمدرسة
● أيام المعاينة
○
○
○
○

5

تقدم كل مدرسة ً
أياما خاصة للمعاينة االفباضية للمدرسة؛ حت تتمكن من زيارة
المدرسة ،ومقابلة المعلمي ،ومعرفة المزيد عن عروض البامج.
ستكون لكل مدرسة تواريخها ،وأوقاتها ،ومعلومات االتصال الخاصة بها لكل
جلسة من جلساتها.
يمكن العثور عل تواري خ معاينة المدرسة لكل مدرسة عل
https://www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
سيقوم ممثل من المدرسة بمتابعتك من خالل رابط الجلسة االفباضية.

مدارس بوسطن العامة

بحث :قائمة المدارس حسب محل السكن
‣ تتكون كل قائمة مدارس حسب محل السكن من:
الت تقع عل ُبعد ميل واحد من عنوانك
‣ جميع المدارس ي
‣ مدارس إضافية ،حسب الحاجة ،لضمان الوصول إىل مدارس عالية الجودة ،وتحتوي
جميع القوائم عل:
■ مدرستي عل األقل من المستوى 1
■  4مدارس عل األقل من المستوى  2أو أعل
■  6مدارس عل األقل من المستوى  3أو أعل
‣ مدارس بديلة (للقدرة أو الوصول إىل برامج محددة)
‣ أي خيارات عل مستوى المدينة
‣ أي مدرسة يوجد فيها أشقاء بالفعل لمقدم الطلب
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مدارس بوسطن العامة

بحث :ابحث عن قائمتك في DiscoverBPS.org
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مدارس بوسطن العامة

بحث :ابحث عن قائمتك في DiscoverBPS.org
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مدارس بوسطن العامة

التسجيل :المتطلبات
.1شهادة الميالد األصلية للطفل أو جواز السفر أو النموذج I-94
 .2سجل حديث لتطعيمات الطفل*
الوص بصورة شخصية
وىل األمر/
 .3بطاقة هوية ي
ي
.4اثنتان من إثباتات محل اإلقامة المعتمدة من مدارس بوسطن العامة

 .5خطة التعليم الفردي للطفل (إذا كان طفلك يتلق خدمات التعليم الخاص فقط)
*تفضل بزيارة  Bostonpublicschools.orgللحصول عل قائمة كاملة بمستندات محل اإلقامة المعتمدة.
ً
اعتبارا من ديسمب 2020
* مطلوب لقاح اإلنفلونزا اإللزام

إذا لم تقدم كل هذه المستندات ،فلن تتمكن من إكمال عملية التسجيل!
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مدارس بوسطن العامة

الطريق إلى التسجيل

العام الدراسي 2022-2021
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التسجيل :متعلمو اللغة اإلنجليزية
االختبار خالل جائحة كوفيد 19-في العام الدراسي :2021-2020
● في أثناء إغالق المدارس والمكاتب بسبب كوفيد ،19-سيجري مركز التقييم واإلرشاد للوافدين الجدد ()NACC
اختبارا افتراضيًا.
ً
○

سيتصل أحد الممتحنين في  NACCفي اليوم السابق للموعد حتى تستعد األسر إما لعقد اجتماع عبر الفيديو
أو اجتماع عبر الهاتف في وقت الموعد المحدد .يستخدم هذا الفحص المؤقت لمستوى اللغة اإلنجليزية

مجموعات من األسئلة لفحص قدرات الطالب على االستماع والتحدث باللغة اإلنجليزية.
● عند إعادة فتح المدارس والمكاتب ،سيتم فحص الطالب الذين تم اختبارهم مؤقتًا في مدارسهم باستخدام أدوات
الفحص القياسية .سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أهلية الطالب للحصول على خدمات اللغة بنا ًء على نتائج اختبار
الفحص .سيتم إخطار األسر بمستوى طالبهم في اللغة اإلنجليزية وأهليتهم للحصول على الخدمات مرة أخرى في
ذلك الوقت.
● عند إعادة فتح المدارس والمكاتب ،سيحضر الطالب الجدد في مدارس بوسطن العامة مواعيدهم في مركز التقييم
واإلرشاد للوافدين الجدد الذي يقع في الطابق الثاني من مبنى بولينغ ( .)Washington Street 2300يُجري
التقييمات موظفون متعددو اللغات في المواعيد المحددة.
11

مدارس بوسطن العامة

التسجيل :التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
‣ إذا كان طفلك يعان من إعاقة أو كانت لديه خطة تعليم فردية (:)IEP
‣

‣

فسيتم فسيتم إرسال حالتك والوثائق الداعمة إىل قسم التعليم لذوي االحتياجات
الخاصة.
سباجع قسم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة المستندات ُ
ويلحق طفلك بمدرسة
تقدم الخدمات المناسبة.

‣
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إذا كان طفلك لديه خطة تعليم فردية ،فبج إرساله خالل وقت التسجيل.

مدارس بوسطن العامة

التسجيل :كيفية تعيين المدارس
‣ يعتمد تعيي طفلك ف المدرسة عىل:
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‣

فبة أولوية التسجيل عند تسجيل طفلك.

‣

أولويات طفلك األخرى (مثل األشقاء ،ر
وشق بوسطن ،والمدرسة الحالية ،إلخ)

‣

العشوائ لطفلك
رقم اليانصيب
ي

‣

الطلب واألماكن المتاحة يف كل مدرسة

مدارس بوسطن العامة

التسجيل :كيفية تعيين المدارس
ى
يتم تعيي الطالب بشكل عام بالبتيب التال:
‣

 .1الطالب الذين يدرسون بالفعل يف المدرسة

‣

 .2الطالب ذوو مسار مضمون

‣

 .3الطالب الذين لديهم أشقاء يف المدرسة

‣

 .4الطالب بدون أولويات إضافية

‣

 .5التعيي اإلداري

هناك تفاصيل إضافية داخل كل أولوية .بالنسبة إىل الطالب الذين لديهم نفس األولوية،
العشوائ البتيب.
يحدد رقم اليانصيب
ي
للطالب الذين يعيشون يف رشق بوسطن ،انظر الملحق لمزيد من المعلومات
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قوائم االنتظار
في حالة عدم توفر مكان في المدرسة والبرنامج ،يُضاف الطالب إلى قائمة االنتظار .يعتمد الترتيب في قوائم االنتظار
على فترة التسجيل عندما قامت األسرة بالتسجيل (أو طلبت التحويل) ،وأولويات الطالب ،ورقم اليانصيب الخاص بهم .ال
يمكننا ضمان توفر مقاعد وتمكن الطالب من الخروج من قائمة االنتظار.
خالل فترات التسجيل ،ستتم معالجة قوائم االنتظار تلقائيًا عند توفر مقاعد .بعد انتهاء فترات التسجيل ،ستتلقى
مكالمة أو بريدًا إلكترونيًا لتأكيد رغبتك في الحصول على مقعد خارج قائمة االنتظار.

● في منتصف يونيو ،في نهاية فترات التعيين ،ستُوضع األسر في قائمة انتظار واحدة فقط .ستكون هذه
مدرستك األعلى تصنيفًا ،ما لم تدل على خالف ذلك عن طريق االتصال بمركز الترحيب.
ستنتهي صالحية قوائم االنتظار في نهاية نوفمبر  2021للصفوف من  1إلى  ،12وفي نهاية يناير  2022للصفوف
من الروضة  0إلى الروضة .2
إذا لم تحصل على مقعد من قائمة االنتظار قبل انتهاء صالحيتها ،فستحتاج إلى العودة إلى مركز الترحيب وإعادة
تقديم طلب نقل إلضافة الطالب في قائمة االنتظار للسنة القادمة .ال تنتقل قوائم االنتظار من سنة إلى أخرى.
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التسجيل :التسجيل المسبق عبر اإلنترنت!

*يفتح التسجيل المسبق يف األسبوع الذي يبدأ من 2020/12/21
*جديد هذا العام :تحميل المستندات!
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التسجيل :المواعيد
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تأثير كوفيد 19-في التسجيل
عن بُعد حاليًا (جميع المراكز مغلقة)

اتصل بمراكز الترحيب على الرقم 617-635-9010

مدارس بوسطن العامة

الملخص
تسجيل
‣ أولوية التسجيل:
●  5يناير  29 -يناير لصفوف الروضة  ،0والروضة
 ،1و ،6و ،7و9
●  8فباير  5 -أبريل لصفوف الروضة  ،2و،5-1
و ،8و12-10

َ
‣ أحض كل المستندات المطلوبة.
ً
‣ التسجيل مسبقا عب اإلنبنت وحجز موعد.
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بحث
‣ تفضل بزيارة  DiscoverBPS.orgلمشاهدة قائمة
اختيارات طفلك وتحديد أفضل المدارس ألشتك.
‣ أحض أيام المعاينة االفباضية للمدرسة
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أسئلة وأجوبة
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