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3 مدارس 115 نقطة )حد أقىص) 8 مستويات

الخطوة األوىل: من املؤهل؟

حتى ميكنه دخول قامئة املتقدمني (GPA) عىل األقل عىل مقياس املعدل الرتاكمي (B) يجب عىل الطالب النجاح بدرجة.

 سُتضاف 15 نقطة إىل درجة الطالب إذا 

 كان ممن يعانون من الترشد أو من املشمولني برعاية

 أو يعيش يف منزل ُمموَّل )DCF) دائرة األطفال واألرس

 فيدرالًيا أو ُمموَّل من الوالية عرب هيئة اإلسكان يف بوسطن

(BHA(.

 سيتم إضافة 10 نقاط إضافية إىل الدرجات للطالب

 امللتحقني مبدرسة يف العام قبل التقدم بطلب، حيث

 يكون ٪40 أو أكرث

 لن يحصل الطالب عىل* 

.نقاط إضافية من كلتا النقطتني

الخطوة الثانية: من املدعو؟

.توزيع %100 من دعوات االلتحاق مبدارس االختبار حسب الرتتيب يف 8 مستويات اجتامعية اقتصادية

ما هو املستوى؟ 
 هو مجموعة من 

 املناطق الجغرافية يف املدينة تتميز

 بخصائص اجتامعية اقتصادية

.مشابهة

 بالنسبة للطالب الحاصلني عىل 

 الدرجة نفسها يف املستوى نفسه، سُيعطى

 لكل طالب رقاًم عشوائًيا سُيستخدم يف

 تحديد ترتيب الطالب يف املستوى. وسيكون

 الطالب الحاصل عىل الرقم العشوايئ األقل

 أعىل يف الرتتيب من )الطالب) الطالب

.اآلخرين

 ستكون هناك 8 مستويات 

 تضم جميع أنحاء املدينة، وستكون أحجام

 املستويات متساوية نسبًيا اعتامًدا عىل عدد

 األطفال يف سن الدراسة يف الصفوف 5-8.

 وسُيعاد حساب السكان يف مناطق التعداد

 .سنويًا

ص لكل مستوى عدد   سُيخصَّ

ع الدعوات  مقاعد متساوي تقريًبا. وسُتوزَّ

 عىل 10 جوالت، مع توزيع %10 من املقاعد

 املتوفرة يف كل مستوى عىل كل جولة.

 سيحصل الطالب يف املستوى األكرث احتياًجا

.أوالً عىل الدعوات يف كل جولة

 .العام الدرايس 2023-2022: سيحصل الطالب عىل درجة -ترتاوح من 1 إىل -100 بناًء عىل درجة الطالب يف املعدل الرتاكمي فقط ●

 العام الدرايس 2024-2023 وما بعده: سيحصل الطالب املؤهلون عىل درجة مركبة بناًء عىل درجة الطالب يف اختبار القبول (%30) ودرجة الطالب يف املعدل ●

.الرتاكمي (%70) مع احتاملية الحصول عىل نقاط إضافية

أو*

“مدرسة “بوسطن التني أكادميي

“مدرسة “بوسطن التني سكول

“مدرسة “جون دي أوبراينت للرياضيات والعلوم


