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القبول االنتقائي في المدارس الثانوية في شيكاغو

:  المصدر
https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/2

018-

10/Selective%20Enrollment%20HS%20Snapshot-

Feb%202018-Consortium.pdf

:”ةالطبق" مزيد من التفاصيل حول النظام االجتماعي االقتصادي

ويات تم تعيين كل مسار تعداد في المدينة إلى واحد من أربعة مست
;  رةمتوسط دخل األس: باستخدام مؤشر يجمع بين خمسة متغيرات

انتشار و; معدالت ملكية المنزل; مقياس التحصيل العلمي للبالغين
.  األصلييناألسر ذات العائل الواحد والمتحدثين باللغة اإلنجليزية غير

٪ من فتحاتها مع المتقدمين الذين 40شغلت المدارس ألول مرة 
٪ المتبقية من 60ثم تم ملء الـ . لديهم أعلى الدرجات المركبة

عة وملء الفتحات بقسمة الفتحات بالتساوي عبر المستويات األرب
ات التعداد الفتحات بأعلى الطالب المتبقين الذين يعيشون في مساح

تم زيادة : 2012تم تعديل النظام في عام . التي تنتمي إلى كل طبقة
٪ وتم إضافة 70٪ إلى 60عدد الفتحات المحجوزة من المستوى 

دائية درجات االختبار في المدرسة االبت)متغير سادس إلى المؤشر 
(.المحلية

https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/2018-10/Selective Enrollment HS Snapshot-Feb 2018-Consortium.pdf
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القبول االنتقائي في المدارس الثانوية في سان فرانسيسكو
:ثالث طرق للتأهيل

(٪ من عروض التعيي   70~)1الفرقة ●
ية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم من الصف السابع بأكمله والفصل الدراسي األول من الصف الث○ .امندرجات اللغة اإلنجلي  
ية وأجزاء الرياضيات من اختبار نظام التقييم المتوازن األذىك للصف السابع أو اختبار القبول للوي○ .لمعدالت فنون اللغة اإلنجلي  

%(:15~)2الفرقة ●
ي الفرقة ○

، يجب أن يكون لدى الطالب2للنظر ف 
ية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم من الصف السابع بأكمله وا)3.00معدل تراكمي ال يقل عن ■ لفصل مشتق من اللغة اإلنجلي  

ي 60ومتوسط ( الدراسي األول من الصف الثامن
ي اختبار نظام تقييم متوازن أذىك للصف السابع أو اختبار القبول ف 

.لويل٪ عىل األقل ف 
ية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم من الصف السابع بأكمله والفصل الدراسي األول من الصف الث○ .امندرجات اللغة اإلنجلي  
.للتقييم الذي تقوم به اللجان القائمة عىل المدرسة2نتيجة الفرقة ○

%(:15~)3الفرقة ●
ي الفرقة ○

نقطة مشتقة من64، يجب أن يكون لدى الطالب ما ال يقل عن 3للنظر ف 
ية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم من الصف السابع بأكمله والفصل الدراسي األول من الص■ .ف الثامندرجات اللغة اإلنجلي  
ية وأجزاء الرياضيات من اختبار نظام التقييم المتوازن األذىك■ ب وتقدمه الدراسي تقييم كاليفورنيا ألداء الطال/معدالت فنون اللغة اإلنجلي  

ي يناير 
 
.2020للصف السابع أو اختبار القبول للويل ف

ي تم تحديدها عىل أنها الفرقة ■
 ناقًصا باستخدام بيانات من 3سيتم تحديد مدارس الفرقة . 3وحضور المدرسة الت 

ً
عىل أنها ممثلة تمثيال

ة من حيث عدد الطالب وعدد المتقدمي   وعدد المقبولي    .السنوات الثالثة األخي 
.تستند عروض التعيي   إىل التوصية الرئيسية○

https://www.sfusd.edu/schools/enroll/apply/lowell: المصدر

https://www.sfusd.edu/schools/enroll/apply/lowell
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.االختبار والتطبيق: القبول في امتحان المدارس الثانوية يتطلب عنصرين رئيسيين

جى زيارة صفحة لمزيد من التفاصيل ير. يجب على جميع المتقدمين إجراء امتحان يغطي الرياضيات و آداب اللغة اإلنجليزية والعلوم: االختبار

.االختبار

:يجب على كل مقدم طلب إكمال الطلب عبر اإلنترنت والذي يتطلب تقديم ما يلي: التطبيق

مقال من تأليف الطالب•

منطقة طالب ال. )متوسط نقطة المعدل التراكمي  أو عدة بطاقات لتقرير نهاية العام التي يمكن استخدامها لحساب المعدل التراكمي•

.(التعليمية لمجتمع مدارس ديترويت العامة ممن لديهم معدل تراكمي في ملفهم لن يحتاجون لتحميل هذه المعلومات

المراجع التي يمكن االتصال بها نيابة عن مقدم الطلب•

إذا كان ذلك ممكنا، برنامج التعلم الفردي الخاص بالطالب أو إن بي إس بي  •

:ويتم منح نقاط المكافأة إلى

الطالب الحاليون في المنطقة التعليمية بمجتمع مدارس ديترويت العامة•

نقاط إضافية، في حين أن أولئك الذين يعيشون 10ميل من الحرم الجامعي في ماريجروف سوف يتلقون 1الطالب الذين يعيشون داخل •

.نقاط إضافية عند تقديم طلبهم5ميل سوف يحصلون على 2داخل 

القبول االنتقائي في المدارس الثانوية في ديترويت

https://www.detroitk12.org/Page/10487: المصدر

https://www.detroitk12.org/Page/10487
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االعتبارات القانونية واعتبارات المسؤولية
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االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير

:النقاط الرئيسية

يمكن لبوسطن مراجعة مقترحات القبول للتأثير على التنوع العرقي1.

عرق بشكل الواعية لل" و" المحايدة للعرق"يجب أن تبدأ بوسطن بتقييم النُُهج 2.

.التي ال تعامل الطالب الفرديين بشكل مختلف على أساس العرق" عام

ق إذا لم تحقق أي من هذه السياسات التنوع، يمكن لبوسطن النظر في العر3.

.كعامل فردي طالما أن السياسة مصممة بشكل ضيق
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf
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:مدارستم رفع دعوى قضائية ضد بوسطن مرتين الستخدامها العرق في اختبارات القبول في ال

خطة بوسطن المخصصة، التي تم تطويرها في إطار إلغاء الفصل (: 1996)ماكلولين •

كل ضيق ٪ من المقاعد للطالب الممثلين تمثيالً ناقًصا، لم تكن مصممة بش35العنصري وحجز 

ائل محايدة لماذا ؟  ال يوجد تاريخ انتهاء للسياسة، ولم تنظر بوسطن في بد.  )لتحقيق التنوع

(للعرق

خطة بوسطن القادمة، ملء نصف مقاعد كل مدرسة اختبار بالمتقدمين ذوي(: 1998)ويسمان •

تبقية، وهذا أعلى الدرجات ومن ثم توزيع بقية على أساس التنوع العرقي للمتقدمين المؤهلين الم

حة في لماذا ؟  وقالت محكمة االستئناف االتحادية أنه لم يكن هناك مصل. )أيًضا غير دستوري

.(غيرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة القانون على هذا-التنوع

؟   " مصممة بشكل ضيق"ماذا يعني 

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير
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العزلة المدارس دستورية المصلحة الملحة في تحقيق التنوع العرقي وتجنب

:لكن. العرقية

ي إذا تم استخدام العرق كعامل في قرارات قبول الطالب الفردية، حتى ف
جب بند ستطبق المحاكم أعلى مستوى من التدقيق بموحاالت العمل اإليجابي،

بول لتحديد ما إذا كانت سياسة الق" التدقيق الدقيق،"الحماية المتساوية، 

.لتحقيق مصلحة المدارس في التنوع" مصممة بشكل ضيق"

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

؟ كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت السياسة مصممة بشكل ضيق

قيق ولم تجد أي منها يعمل على تح)تعتبر المنطقة بدائل محايدة للعرق 1.

(التنوع

العرق ، مما يعني أن"المراجعة المرنة والفردية للطالب"تنص السياسة على 2.

ليس هو العامل الوحيد للقبول

السياسة تقلل من أي عبء ال مبرر له على الطالب اآلخرين3.

السياسة محدودة في الوقت وتخضع للمراجعة الدورية4.
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf
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.كيف تبدو سياسة القبول المصممة بشكل ضيق: يو تي أوستن

مقعد ٪ من الطالب في المدارس العامة في الوالية يحصلون تلقائيا على10أعلى •

في يو تي أوستن، المدرسة الرئيسية في الوالية

المقاالت، )املة بالنسبة للمقاعد المتبقية، تستخدم يو تي أوستن معايير القبول الش•

.(خطابات التوصية، درجات االختبار، وما إلى ذلك

يوتي أوستن تنظر إلى العرق جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المعلومات •

ة خط"، وفقط منذ تحديد أن "عامل لعامل من عامل"الديموغرافية األخرى، ولكن ك 

وحدها لن تحسن التنوع العرقي" ٪10األعلى 

تخضع سياسة القبول للمراجعة المستمرة•

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير
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هل يمكن للمدارس أن تقدر التنوع العرقي دون أن تتلقى تدقيقًا صارًما؟

(:2007)اآلباء المشمولينموافقة القاضي كينيدي في 

ال يحظر على المدارس فحص التركيب العرقي•

يل المثال، على سب)لتحسين التنوع " محايدة عرقيًا"يمكن للمدارس اعتماد تدابير •

، و(الوضع االجتماعي واالقتصادي، دخل الوالدين

مل يمكن للمدارس اعتماد سياسات عامة واعية بالعرق طالما أن السياسات ال تعا•

يتطلب أن" من غير المحتمل"هذا . الطالب الفرديين بشكل مختلف بناء على عرقهم

.تدقيقًا صارًما

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير
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(أمثلة)المحايدة العرقية 
الوضع االجتماعي واالقتصادي•

تعليم الوالدين•

كال الوالدين/ منزل ألحد الوالدين•

أو الوضع االجتماعي واالقتصادي للحي•

على سبيل المثال،)تكوين المساكن 

منازل األسرة الواحدة أو اإلسكان العام 

(المدعوم

االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير

(أمثلة)سباق معمم واعي 
ى أولويات القبول من بعض المدارس عل•

أساس

التكوين العرقي، أو،

اء إعطاء األولوية للقبول من بعض األحي•

...على أساس التكوين العنصري

طالما تم التعامل مع جميع الطالب من تلك 

المدارس نفسها، بغض النظر عن/ األحياء 

.عرقهم
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االعتبارات القانونية والمسؤولية إعادة المعايير

:النقاط الرئيسية

يمكن لبوسطن مراجعة مقترحات القبول للتأثير على التنوع العرقي1.

عرق بشكل الواعية لل" و" المحايدة للعرق"يجب أن تبدأ بوسطن بتقييم النُُهج 2.

.التي ال تعامل الطالب الفرديين بشكل مختلف على أساس العرق" عام

ق إذا لم تحقق أي من هذه السياسات التنوع، يمكن لبوسطن النظر في العر3.

.كعامل فردي طالما أن السياسة مصممة بشكل ضيق
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/guidance-ese-201111.pdf

