
  

  

  .BPSلتحدديیثث  معلووماتت  ااالتصالل  االخاصة  بكك٬،  يیررجى  ززيیاررةة  مرركزز  تررحيیبب  
  http://www.bostonpublicschools.orgلمززيیدد  منن  االتفاصيیلل٬،  يیررجى  ززيیاررةة  مووقعنا  على  ااالنتررنتت  على  

  االجدديیدد  هھھھذذاا  االعامم
  2018-2017تغيیيیررااتت  على  االتسجيیلل  ووااإللتحاقق  للعامم  االددررااسي  

٬،  يیمكنن  لألسرر  ااآلنن  معررفة  االمززيیدد  حوولل  أأددااء  االمددااررسس  في  أأرربع  فئاتت٬،  بما  في  DiscoverBPS.orgمنن  خاللل  مووقع  
  االتعليیمم  وواالتعلمم.)  ٬4،  وو  (االقيیاددةة  وواالتعاوونن)  ٬3،  (ااألسررةة٬،  االمجتمع٬،  وواالثقافة)  ٬2،  (أأددااء  االططالبب)  1ذذلكك  (

  االمقايیيیسس  االمحددددةة  للمددررسة

  تعدديیالتت  على  قائمة  خيیاررااتت  مددااررسس  االططالبب  منذذ  بدداايیة  االعامم  االددررااسي.  ووهھھھذذهه  تشملل:تمم  إإجررااء  بعضض  اال
٬،  ثمم  في  )MCASستظظهھرر  االمددااررسس  في  تررتيیبب  ووفقا ً لجووددةة  االمددررسة  (على  االنحوو  االمحدددد  منن  قبلل  تصنيیفف    •

ي  أأعلى  تررتيیبب  ووفقا ً للمسافة  منن  االمنززلل.  إإذذاا  كانن  ذذلكك  ممكنا٬ً،  سيیتمم  عررضض  برراامج  االمتعلميینن  باللغة  ااإلنجليیززيیة  ف
  كلل  قائمة.  

االمددااررسس  االتي  تمم  تحدديیددهھھھا  منن  قبلل  االوواليیة  على  أأنهھا  في  مررحلة  تحوولل٬،  لنن  تظظهھرر  كخيیاررااتت  إإضافيیة  في  قائمة    •
خيیاررااتت  مددااررسس  االططالبب.  سيیتمم  ااستبدداالل  هھھھذذهه  االمددااررسس  بمددااررسس  أأخررىى  ليیستت  ضمنن  قائمة  ااختيیارر  االططفلل  

  بالفعلل.  
)  ضمنن  قائمة  خيیاررااتت  االمددااررسس  K-8امنن  (مانن  منن  االررووضة  إإلى  االصفف  االث-سووفف  تظظهھرر  مددررسة  جاكسوونن  •

لعدددد  قليیلل  منن  االططالبب٬،  ووخاصة  لألسرر  االتي  تعيیشش  في  أأحيیاء  بعيیددةة  عنن  أألستوونن.  لنن  يیتأثرر  االططالبب  االذذيینن  
  مانن.-يیددررسوونن  حاليیا  في  مددررسة  جاكسوونن

  قائمة  كاملة  بهھذذهه  االتغيیيیررااتت  متاحة  في  مررااكزز  االتررحيیبب.

  قوواائمم  ااالختيیارر

رر  فررصة  متكافئة  لاللتحاقق  بجميیع  االمددااررسس  االثانوويیة  في  جميیع  أأنحاء  االمدديینة٬،  سيیتمم  ااستبعادد  أأوولوويیة  منططقة  منن  أأجلل  تووفيی
االمشي.  سووفف  يیتاحح  لجميیع  ططالبب  االمددااررسس  االثانوويیة  أأوولوويیة  متساوويیة  في  االحصوولل  على  قبوولل  اانتظظامي  في  االمددااررسس  

  االثانوويیة.

أأوولوويیة  منططقة  االمشي  للمددااررسس  
  االثانوويیة

  :2017ماررسس    31سجلل  قبلل  بالنسبة  لألسرر  االتي  ت  •
o    قوواائمم  ااالنتظظارر  للمددااررسس  االتي  صنفتت  على  قائمة  ااالختيیارر  جميیع  سووفف  يیكوونن  بإمكانن  ااألسرر  االبقاء  على

  االخاصة  بهھمم.
o    عندد  توواافرر  أأماكنن  في  االمددااررسس٬،  ووسووفف  تتمم  معالجة  قوواائمم  ااالنتظظارر  تلقائيیا٬ً،  مما  يیسمح  للططالبب  باالنتقالل

  إإلى  مددااررسس  أأعلى  تصنيیفاً.
o    ٬،  سووفف  يیتووجبب  على  ااألسرر  االتي  تررغبب  في  االبقاء  على  قائمة  ااالنتظظارر  2017وو  يیوونيی  16بحلوولل

  .ووااحددةةااالشتررااكك  ووخفضض  خيیاررااتت  قائمة  ااالنتظظارر  االخاصة  بهھمم  إإلى  مددررسة  
  :2017ماررسس    31بالنسبة  لألسرر  االتي  تسجلل  بعدد    •

o    ضمنن  قائمة  ااختيیاررهھھھمم.ووااحددةة  سووفف  يیكوونن  بإمكانن  ااألسرر  ااالشتررااكك  في  قائمة  اانتظظارر  
ددااررسس  بووسططنن  االحكووميیة  باالتصالل  باألسرر  فيیما  يیتعلقق  بتوواافرر  ااألماكنن  في  االمددااررسس  عنن  ططرريیقق  سووفف  تقوومم  م  •

  االبرريیدد  ااإللكتررووني  أأوو  االهھاتفف.  االررجاء  االتأكدد  منن  أأنن  معلووماتت  ااالتصالل  االخاصة  بكك  محددثة.
سنووااتت  ووأأكثرر    6سووفف  تبذذلل  مددااررسس  بووسططنن  االحكووميیة  كلل  جهھدد  ممكنن  إللحاقق  االططالبب  االمسجليینن  حدديیثا٬ً،    •

اائمهھمم  االمنززليیة٬،  وولكنهھا  قدد  تحتاجج  إإلى  إإلحاقهھمم  قبلل  قوواائمم  ااالنتظظارر  في  االظظررووفف  االقصووىى  عنددما  تكوونن  ضمنن  قوو
  قائمة  االططفلل  مكتملة.

للصفووفف    ٬2018،  ووفي  نهھايیة  يینايیرر  12-1للصفووفف    2017سووفف  تنتهھي  صالحيیة  قوواائمم  ااالنتظظارر  في  نهھايیة  نووفمبرر  
K0-K2.  

  قوواائمم  ااالنتظظارر

  


