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Recap-توصية القبول 



المدة والمتقدمون المؤهلون
عام واحدتعليق السياسة الحالية لمدة ▫

ستعود المنطقة إىل السياسة الحالية من جديد بعد عملية اختيار المدرسة لهذا العام الدراس  ▪

  الصفوف كل سكان بوسطن▫
، 9، أو (باستثناء طالب مدارس االمتحان الحاليي   )8، أو 6الذين هم حالًيا ف 

ويستوفون متطلبات األهلية، بغض النظر عن نوع المدرسة

  أنشطة التعلم الممتدة Bمتوسط الحد األدن  ▪
  الخريف والش( ELA)ف 

  التعليم ف 
نر تاء والرياضيات لفتر

  
  أو؛ (2020ويناير 2019بي   سبتمتر )للعام الدراس  الماض 

  التوقعات أو أعىل ف 
حصل عىل درجة تستوف 

  2019لعام MCASنظام 
.ال يحتاج الطالب الستيفاء كليهما.والرياضياتELAف 

ق المنطقة المدرسة ▪
ُّ
ت  مناهج من تأدية الطالب عىل مستوى الصف بناًء عىل معاي( أو ما يعادلها)تحق

.ماساتشوستس
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نظرة عامة عىل عملية الدعوة

ع الدعوات▫
ِّ
ة دعوة الرمز عىل الطالب بناًء عىل معايت  القبول لدرجات بطاقة التقرير السابقة وآليوز

يدي .التر

حَجز ▪
ُ
  المدينة بناًء عىل20ت

  كل مدرسة امتحان للطالب األعىل مرتبة ف 
متوسط ٪ من المقاعد ف 

اكم   .المعدل التر

يدي لم▪ اكم  والرمز التر   الدعوات باستخدام مزي    ج من متوسط المعدل التر
ع بافر

َّ
وز
ُ
ل الطالبت .ت  
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٪ من المقاعد20-عملية الدعوة 

اكمي فقط20سيتم ملء ▫ ي كل مدرسة امتحان باستخدام متوسط المعدل التر
 
يب ، بتنس٪ من المقاعد ف

.الطالب األعىل مرتبة عىل مستوى المدينة

، مع تنسيب الطالب الحاص▪ اكم  ل عىل أعىل سيعتمد ترتيب التنسيب عىل مرتبة متوسط المعدل التر

  المرتبة األوىل
.متوسط معدل تراكم  ف 

  لتحديد الطالب▪
الذي سيتم إذا حصل طالبان أو أكتر عىل المرتبة نفسها، فسيتم استخدام رقم عشوان 

 
ً
.تنسيبه أول

  صنفوها عىل أنها االختيار األفضل له▪
ن . مسيتم النظر إىل الطالب فقط من قبل المدرسة التر إذا لم يؤمِّ

  هذه العملية، فسيكون جزًءا من العملية الثانية
 
ا ف

ً
.الطالب مقعد

  من العملية لديهم فرصة أخرى للتنسيب بمدرسة اختي▪
ارهم األول، الطالب الذين يدخلون الجزء الثان 

  المنط
.قةومن المرجح أن يحصلوا عىل مقعد فيها ألنهم يحتلون مرتبة من بي   أعىل المراتب ف 
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من المقاعد% 80-عملية الدعوة 
اكمي من الدعوات٪ المتبقية80ال ستمتد▫ يدي ومتوسط المعدل التر .بناًء عىل مزي    ج من الرمز التر

  سن المدرس▪
 
ة الذين يعيشون سيتم تخصيص عدد من المقاعد المتاحة بمدرسة االمتحان لكل رمز بريدي بناًء عىل نسبة األطفال ف

يدي .ضمن نطاق هذا الرمز التر

.٪ من المقاعد المتاحة ضمن نطاق كل رمز بريدي من خالل عشر جوالت تخصيصية10سيتم توزي    ع ▪

يدي والمصنفي   حس▪   نطاق نفس الرمز التر
 
ب متوسط سيجري تنسيب الطالب ضمن مجموعة من المتقدمي   الذين يعيشون ف

اكم   .المعدل التر

يدية من ▪ لألطفال دون سن )إىل أعىل متوسط دخل لألرسة ( 18لألطفال دون سن )أدن  متوسط دخل لألرسة سيتم طلب الرموز التر
ا لمسح المجتمع األمريك  (18

ً
يدي ألقل متوسط دخل لألرسة . وفق طفال دون سن لأل )سيتم تنسيب الطالب ضمن نطاق الرمز التر

يدي التاىل  ( 18   المرتبة األوىل، يليهم الطالب ضمن نطاق الرمز التر
 
.ف

  مقعد ▪
 
  أو الثالثإذا لم يكن مقعد االختيار األول للطالب متاًحا عندما يحي   دوره ليتم تعيينه، فسيتم تعيي   الطالب ف

.  االختيار الثان 
  لتحديد أيهما 

 إذا حصل اثنان أو أكتر من الطالب ضمن رمز بريدي عىل نفس المرتبة، فسيتم استخدام رقم عشوان 
ً
.سيتم تنسيبه أول

ىل  : مالحظة
.عاًما18توض  المنطقة بإجراء تغيت  عىل متوسط دخل األرسة لألطفال دون سن . استخدمت التوصية األولية متوسط الدخل المت  
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تعديل متوسط الدخل

ىل  إىل متوسط دخل األرسة ▫
 من متوسط الدخل المت  

ً
(.18لألطفال دون سن )تعكس التوصية تحول

ىل  جميع األرس المعيشية ضمن نطاق رمز بريدي▪
.يعكس متوسط الدخل المت  

ف مسح المجتمع األمريك  األرسة عىل أنها فردان أو أكتر تجمعهم صلة الدم، أو الزو ▪   ُيعرِّ
. اج، أو التبت 

  سن المدرس18يشمل متوسط دخل األرسة لألطفال دون سن 
 
  لديها أطفال ف

ة عاًما فقط األرس التر
.ضمن نطاق رمز بريدي
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كم خاص
ُ
:ح

ي رعاية 
 
DCFالطالب الذين ال مأوى لهم ومن هم ف

ي رعاية ▫
 
د أو ف "  رمز بريدي"، سيتم تنسيبهم ضمن نطاق خارج بوسطنDCFالطالب الذين يعانون من التشر

.99999منفصل، 

يدي ألدن  متوسط دخل لألرسة ▪ يدي عىل أنه الرمز التر فال دون سن لألط)سيتم التعامل مع هذا الرمز التر

 (عاًما18
ً
يدي أول .، وسيجري تنسيب الطالب من نطاق هذا الرمز التر

، مع تنسيب الطالب▪ اكم  الحاصل عىل أعىل سيعتمد ترتيب تنسيب الطالب عىل مرتبة متوسط المعدل التر

  المرتبة األوىل
.متوسط معدل تراكم  ف 

  لتحديد الطالب▪
الذي سيتم إذا حصل طالبان أو أكتر عىل المرتبة نفسها، فسيتم استخدام رقم عشوان 

 
ً
.تنسيبه أول

من خالل العملية االعتيادية للتحقق من اإلقامة ب  BPSسيتم التحقق من الطالب غت  المنتمي   لمدارس ▪

BPSلمدارس االمتحان.
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ح  توصيات إضافية-التصويت المقتر

م الدعم المناسب ▫
ِّ
  العام الدراس  -قبل وأثناء العام الدراس  عىل حد سواء -قد

 
الذين، عىل الرغم من 2022-2021للمقبولي   ف

ة الدراسة بمدرسية اال  .متحاناستعدادهم أكاديمًيا لمحتوى مدرسة االمتحان، قد يحتاجون إىل المزيد من الوقت للتأقلم مع وتت 

كت   عىل التش ((ESIقم بتوسيع مبادرة مدرسة االمتحان ▫
  ، بدًءا من الصف الرابع ومروًرا بشهر أكتوبر للصف السادس، مع التر

 
ي    ع األكاديم  ف

والرياضياتELAكل من 

  المناسب المطلوب لدعم الطالب و ▫
 
.عىل النحو المبي   أعالهESIتأمي   التمويل اإلضاف

  استخدام اخ▫
 
، والنظر ف   عقد مجموعة عمل لتقديم المشورة بشأن الجهود الدائمة لتوسيع مجموعة المتقدمي  

 
NWEAتبار استمر ف

مجموعة العمل الجديد وعوامل أخرى، بناًء عىل ما يمكن تعلمه من تطبيق التوصيات بخصوص عمليات القبول لهذا العام وما تعلمته

  المناطق األخرى
 
.بشأن مراجعة الممارسات ف

  ")دخول غت  تقليدي"تعديل السياسة الحالية إلزالة أحكام ▫
 
، 16تمت الموافقة عليها ف تمت ")تأجيل القبول"وأحكام ( 1992ديسمتر

  
 
، 16الموافقة عليها ف (.1992سبتمتر
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https://drive.google.com/file/d/1aW5KWd4ee8Ls1tegR_xk6nz00NHCAOVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOhzfAK76f3LnUtcIcu3kXRBw8uGV_Lv/view?usp=sharing

