


اختبارات مدارس بوسطن
بوسطن، ماساتشوستس



اختبارات القبول في مدارس بوسطن

المدارس ذات االختبارات الثالثة

مدرسة بوسطن الالتينية●

أكاديمية بوسطن الالتينية●

مدرسة أوبريانت للرياضيات والعلوم●

االختبار والدرجات-النظام السابق

ل اختبار القبو(: ٪ من نقاط القبول50)االختبار●

المستِقل في المدارس، وهو اختبار للمدارس 

و الخاصة التي ال تتوافق مع معايير الوالية أ

منهج مدارس بوسطن العامة

(٪ من درجات القبول50)الدرجات ●

2021الخطط المؤقتة لعام الجائحة 
االختبارات الُمعلّقة●
ب تُحس  -أثناء فترة الجائحةال تحسب الدرجات●

2019/2020الشتاء / فقط درجات الخريف 
٪ من المقاعد في كل مدرسة 20تُخّصص ●

لين ُمخصصة النعقاد االختبارات للطالب الحاص
على أعلى الدرجات على مستوى المدينة

بريدية ٪ من بقية المقاعد تُقّسم بين الرموز ال80●
لمدرسةعلى أساس النسبة المئوية للشباب في سن ا

جوالت10المقاعد المختارة على مدار ●
وسط دخل يتم اختيار الرموز البريدية وفقًا ألدنى مت●

لألسرة أوالً كل جولة
يختار الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات ●

المتبقية في كل رمز بريدي أوالً 



التركيبة السكانية الختبارات القبول في مدارس بوسطن
بوسطن العامة مدارسأوبريانتاألكاديمية الالتينيةالمدرسة الالتينية

%48%55%59%52أنثى

%9.1%20.2%18.8%29.3اآلسيويين

أصحاب البشرة 

السوداء

7.7%21.4%32.3%29.3%

%%42.4%33.8%26.4%13.4يِهسباني أو التين

أصحاب البشرة 

البيضاء

44.5%29.7%11.7%15.3%

%3.4%1.6%3.5%4.7أخرى

متعلمي اللغة 

اإلنجليزية

0%0.1%1.3%29.2%

%21.5%4.4%3.8%2.6الطالب ذوو اإلعاقة



ماذا تفعل المدارس األخرى؟

(رجينيافي)وتوماس جيفرسون ( نيويورك)كلية هنتر الِهسباني )



أين ينخفض التنوع في عمليتنا؟

.لبيانات اختبار المتقدمين2020هذه من طلب قانون حرية المعلومات األمريكي في يوليو 2020تم جمع بيانات اختبار عام *

عدد المدارس في مدينة

نيويورك

(بالنسبة المئوية)

التركيبة السكانية

ر للخاضعين لالختبا

*2020لعام 

التركيبة السكانية 

للناجحين في اختبار

االختيار من متعدد لعام

(ال يوجد% 14)2020

2020المقبولين في عام 
(*ال يوجد% 14)

%3.4%2.6%25.57أصحاب البشرة السوداء

%5.1%6.7%40.611.2الالتينيين

%26%27.5%15.124.6اءأصحاب البشرة البيض

%40.1%40.4%16.239.4اآلسيويين

%10.7%8.3%6.1ال يوجدمتعددو األعراق

/المحرومين اقتصاديًا 
المؤهلون للحصول على

وجبة غداء مجانية أو 

مخفّضة 

72.89.2%

ال توجد بيانات متاحة



فرسونالتركيبة السكانية لمرحلة القبول في مدارس توماس جي

النسبة المئوية 

للمتقدمين عام 

2015

غين النسبة المئوية للبال

مرحلة نصف النهائيات

2015عام 

2024

ية النسبة المئو

ملطلبات التقدي

2024

النسبة 

المئوية 

لنصف 

النهائيات

41485668اآلسيويين

40422422أصحاب البشرة البيضاء

5566متعدد

7383ِهسباني أو التيني

7261أصحاب البشرة السوداء

7.31.67.21.4المحروم اقتصاديًا

8.24.12.70.6متعلمي اللغة اإلنجليزية



الدروس الرئيسية والنقاط السريعة

رالية أصوات الطالب مهمة ويجب تضخيمها على المستويات الشعبية والوالئية والفيد●

(الخطوات التالية)
أهمية عدم عمل نشطاء االندماج في الصوامع●

يهتم الباحثون بالنشطاء من الطالب●


