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 مارس/ آذار! 1قّدموا طلب االلتحاق بحلول یوم  ––فترة تقدیم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة مفتوحة اآلن  الموضوع:

 

 أسرنا األعزاء،

 .2022مارس/ آذار،  1فترة تقدیم طلب اإللتحاق بالمدرسة المتوسطة مفتوحة اآلن، والموعد النھائي النھائي لتقدیم الطلب االلتحاق ھو 
 إذا كان طفلكم مقیًما في مدینة نیویورك ویدرس حالیًا في الصف الخامس، فتأكدوا من تقدیم طلب االلتحاق بحلول الموعد النھائي.

 فیما یلي كیفیة تقدیم طلب االلتحاق: 

، ودلیل ونظام تقدیم MySchoolsتستخدمون حسابكم في موقع سوف   .MySchools.nycسجلوا الدخول إلى حسابكم في موقع  .1
، الستكشاف المدارس المتوسطة وتقدیم طلب االلتحاق. تحتاجون إلى DOE)طلب االلتحاق عبر اإلنترنت الخاص بإدارة التعلیم (

 المساعدة لتسجیل الدخول إلى حسابكم؟
) أن یتحدثوا مع الموّجھ اإلرشادي DOEة إلدارة التعلیم (یستطیع تالمیذ  المدارس العامة والمدارس المستقلة التابع  •

 بمدرستھم.
 .مركز استقبال العائالتیمكن لتالمیذ المدارس الخاصة والمدارس األبرشیة أن یحصلوا على الدعم من  •

برنامجاً بواسطة طلب اإللحاق المخصص  12یمكنكم تقدیم طلب االلتحاق بما یصل إلى  تعرفوا على خیارات المدارس لطفلكم. .2
 لطفلكم.
، فإن البحث المخصص لطفلكم سیعرض جمیع برامج MySchoolsعندما تسجلون الدخول إلى حسابكم في موقع  •

طلب االلتحاق إلى أحد البرامج، فلن المدرسة المتوسطة التي سیكون مؤھالً لاللتحاق بھا. إذا لم یكن طفلكم مؤھالً لتقدیم 
 یظھر ھذا البرنامج كخیار للطلب الخاص بھ.

، والتي تتضمن روابط ومعلومات MySchoolsتعرفوا على المدارس التي تھتمون بھا على صفحات حساب الطفل في   •
لة من خالل النقر على النجوم بجانب اس  م البرنامج.االتصال. احفظوا البرامج في قائمة برامجكم المفضَّ

اكتشفوا ما إذا كانت المدارس المتوسطة تستضیف أي لقاءات مفتوحة أو إذا كانت تعرض موارد لألسر المحتملة من   •
 خالل زیارة المواقع اإللكترونیة الخاصة بھا أو االتصال بھا مباشرة.

ا بإدراج اختیاراتكم من البرامج من اختیارات البرامج إلى طلب االلتحاق الخاص بطفلكم. قومو 12اضیفوا ما یصل إلى  •
. لیس ھناك 1حسب ترتیب األفضلیة الحقیقیة لدیكم، مع تحدید اختیاركم األول من البرامج في األعلى كاالختیار رقم 

 جانب سلبي إلدراج البرامج حسب ترتیب األفضلة الحقیقي لكم.

لمقّدمي طلب االلتحاق  اإلخوةالتعلیم أولویة  إدارة ستمنح،  2022القبول في خریف فترة عملیات یسعدنا أن نعلن أنھ ، بدًءا من  تحدیث!
 ھملدیستكون في الصف السادس،  أخت/الشتاء والذین لدیھم أخھذا  للتالمیذ الذین یقدمون طلب االلتحاقالمدارس المتوسطة. بالنسبة ب

 .على المزید على موقعنا على اإلنترنت واتعرف - األخت/األخ ذلك حیث یدرسنفسھا  المتوسطةاألولویة لاللتحاق بالمدرسة 

موا طلب االلتحاق الخاص بكم في موعٍد أقصاه یوم   .3  مارس/ آذار. 1قّدِ
ل مستشار التوجیھ ، أو من خالMySchoolsیمكنكم تقدیم طلب االلتحاق بإحدى ھذه الطرق الثالث: عبر اإلنترنت على  •

 .Family Welcome Centerبالمدرسة الحالیة لطفلكم، أو بواسطة مركز ستقبال العائالت 
.  MySchoolsبر البرید اإللكتروني في حساب إذا قدمتم طلب االلتحاق عبر اإلنترنت، سوف تتوصلون بوصل استالم ع •

 إذا قدمتم طلب االلتحاق من خالل مستشار التوجیھ أو مركز استقبال العائالت، تأكدوا من طلب نسخة من وصل االستالم.

للحصول على أحدث المعلومات حول عملیات  gov/Middleschools.nyc.,زوروا موقعنا اإللكتروني،  ترغبون في معرفة المزید؟
القبول، بما في ذلك كیفیة معرفة فرص طفلكم في الحصول على عرض لاللتحاق ببرامج معینة. في الجزء العلوي من الصفحة، تتضمن 

وإرسال طلب االلتحاق  MySchoolsقائمة تشغیل الفیدیوھات الخاصة بنا برامج تعلیمیة حول كیفیة إنشاء حسابكم الخاص على موقع 
 الخاص بطفلكم.

 
ستقوم برامج الفنون في المدارس المتوسطة بدعوة االسر لتقدیم تجارب أداء افتراضیة ھذا العام.  لمعرفة المزید  تھتمون بتجارب األداء؟

 .موقعنا الخاص بتجارب األداء للمدرسة المتوسطةحول تجارب األداء، یرجى زیارة 

https://www.myschools.nyc/ar/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/FWC
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/middle-school
https://www.myschools.nyc/ar/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.schools.nyc.gov/MSAuditions
https://www.schools.nyc.gov/MSAuditions


 
بمركز أو اتصلوا  718-935-2009نحن ھنا للمساعدة! تحدثوا مع الموجھ اإلرشادي بمدرستكم، اتصلوا بالرقم  بحاجة إلى الدعم؟ 

 استقبال العائالت.

 

 ا لكم بالتوفیق،مع خالص تمنیاتن

 فریق شؤون القبول بالمدارس المتوسطة، مكتب شؤون قید التالمیذ

 

المدارس المتوسطة اإللكتروني لدینا لعملیة القبول في تأّكدوا من التسجیل على قائمة البرید  ھل تمت إعادة توجیھ ھذا البرید اإللكتروني إلیكم من صدیق؟
إذا كنتم ترغبون في إلغاء االشتراك من الرسائل المستقبلیة حول عملیات القبول في المدارس المتوسطة،   schools.nyc.gov/SignUp. عبر الرابط  
   .ھنا یرجى النقر

 

 

 

 

 

https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&wdLOR&lang=ar
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&wdLOR&lang=ar
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