تحديث القبول في مدرسة االختبار
أسر مدارس االختبار المرتقب:
شكرا لك مرة أخرى على اهتمامك بمدارس  BPSوعلى سعة صبرك طوال عملية القبول .كما أشرنا في رسالتنا السابقة ،نحن
ً
ملتزمون بمشاركة المعلومات المهمة حول مدارس االختبار مع كافة العائالت ،ونشارك معكم اليوم آخر التحديثات.
تحتوي هذه الرسالة على تحديثات ومزيد من التفاصيل حول العناصر التالية:
● دعوات حضور إلى مدارس االختبار
● دعم طالب ذوي االختياجات الخاصة ومتعلمي اللغة األنجليزية في مدارس االختبار
● تحديث القبول في مدرسة  O'Bryantللصف العاشر
دعوات حضور إلى مدارس االختبار
في يوم الثالثاء ،الموافق  16مارس  ،وخالل جلسة االستماع بالمحكمة بشأن الدعوى القضائية الجارية بشأن عملية القبول في
مدرسة االختبار لهذا العام ،صرح القاضي أن هدفه هو تقديم قرار في القضية بحلول  15أبريل  .2021توجه هذه الدعوى
القضائية جدولنا الزمني إلبالغ العائالت حول القبول في مدرسة االختبار .سنمضي قد ًما في أقرب وقت ممكن.
ضا بمشاركة أي تأثير للقضية على الجدول الزمني حول عملية القبول مباشرة ً مع العائالت وعلى موقعنا اإللكتروني.
سنقوم أي ً
ستكون التحديثات متاحة كل أسبوعين ،بما في ذلك إضافة المعلومات إلى قسم األسئلة المتكررة لتلقى االستفسارات.
دعم طالب ذوي االحتيات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية
تقدر  Boston Public Schoolsالتعليم الشامل وتعمل على إعداد الطالب للنجاح داخل المجتمع ككل .متحمسون للترحيب
بالطالب الجدد في مدارس االختبار لدينا هذا العام .ستعمل مكاتب التعليم ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية مع
موظفي مدرسة االختبار لضمان تقديم الدعم والخدمات الالزمة لتلبية احتياجات الطالب.
باإلضافة إلى الدعم الذي يتلقاه الطالب في المدرسة ،ستتاح للطالب الملتحقين الفرصة للمشاركة في برنامج أكاديمي في فصل
الربيع .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للطالب المشاركة في البرنامج الصيفي المقدم في مدرسة االختبار التي التحقوا بها.
لطرح أي استفسارات حول طالب ذوي االحتياجات الخاصة ،يرجى االتصال بمكتب ذوي االحتياجات الخاصة على
 specialeducation@bostonpublicschools.orgأو ( .8599-635 )617للحصول على معلومات حول خدمات
متعلمي اللغة اإلنجليزية ،يرجى االتصال بمكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية على  oell@bostonpublicschools.orgأو
(.9435-635 )617
تحديث القبول في مدرسة  O'Bryantللصف العاشر
قررت  BPSأننا غير قادرين على دعوة المزيد من طالب الصف العاشر لحضور  D. O’Bryant Schoolللرياضيات
والعلوم هذا العام .استند هذا القرار إلى عدد طالب الصف التاسع المسجلين بالفعل في المدرسة والعدد الذي نتوقع عودته العام
المقبل ،باإلضافة إلى تحليل مساحة الفصل الدراسي المتاحة في المبنى .لقد أبلغنا هذا القرار مباشرة إلى العائالت المتأثرة ،ونعمل
على التأكد من حصول كافة الطالب على فرص تعليمية حازمة وتعليم ممتاز ومنصف.
شكرا لك،
ً
مكتب خدمات االستقبال
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