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 !MySchools عملية القبول بالمدارس الثانوية: إرسال تجارب األداء والمزيد عبر اإلنترنت من خالل حساب

 

 

 األعزاء، أسرنا

 

 إذا مما التحقق من تأكدوا بكم؟ الخاص اإللحاق لطلب مفروز برامج أو به للقبول األداء تجربة يعتمد برنامج ألي التقديم في تفكرون هل

 بعض تحتوي .لإللحاق طلبكم على إدراجها هو فعله عليكم ما كل الثانوية، المدارس برامج لمعظم بالنسبة .إضافية متطلبات لديه كان

 .االختيار" "معايير ضمن ،MySchools موقع على البرنامج صفحة في عليها العثور يمكنك والتي إضافية، متطلبات على البرامج

 

 افتراضيا   األداء تجارب خوض يمكنكم العام، هذا في .أداء تجربة خوض المتقدمين من تتطلب )الفنون( األداء تجربة برامج 

 .كبديل شخصية أداء تجربة أيضا   ألداءا تجارب برامج بعض تقدم .البرامج هذه من ألي

o شخصيا   أو افتراضيا   األداء تجربة للخوض ميزة توجد ال الخيارين، من أيا   تقدم التي للبرامج بالنسبة. 

o الغوارديا ثانوية في الموجودة تلك ذلك في بما الرقص(، )مثل الفنون تخصص نفس في البرامج جميع  

)Arts Performing and Art & Music of School High LaGuardia .H Fiorello(، متطلبات نفس لها 

 بتقديم المثال، سبيل على مختلفة، مدارس ثالث في الرقص لبرامج التقديم يمكنكم أنه يعني هذا—األداء تجربة

 .فقط واحدة أداء تجربة

 عروض على التالميذ حصول كيفية على تعرفوا .مقال أو شخصية مقابلة إكمال المتقدمين من تتطلب المفروزة البرامج بعض 

 .gov/ScreenedHS.nyc.school الرابط على العام هذا بها للقبول الفرز أسلوب تعتمد التي للبرامج

 

 اإلنترنت عبر إضافية مواد بإرسال قُوموا

 البرامج متطلبات بعض إلى باإلضافة - األداء تجربة ملفات وإرسال MySchools حساب إلى الدخول تسجيل يمكنكم اليوم، من بدءا  

 إضافية" "مواد األزرق الزر فوق انقروا ،MySchools موقع في التحكم لوحة من حسابكم! خالل من مباشرة   - أمكن( )إن المفروزة

  يوم هو ملفات أية لتحميل النهائي الموعد .العملية خالل التوجيهي الفيديو مقطع يرشدكم سوف .الملفات وتحميل اإلرشادات لقراءة

 .2022 آذار، مارس/ 1

 

 التسجيل اإللحاق/ طلب تقديم أيضا   تذكروا

 برامج أو مفروزة برامج أي ذلك في بما - للبرنامج خيارا   12 بأهم قائمة ضعوا :الثانوية بالمدرسة اإللحاق طلب لخيارات 

 مارس/ 1 يوم هو الثانوية بالمدرسة لاللتحاق للتقديم النهائي الموعد .تفضيالتكم لترتيب وفقا   - بها للقبول األداء تجربة تعتمد

 .2022 آذار،

 الغوارديا لثانوية (LaGuardia) الغوارديا ثانوية برنامج في اختياراتكم والحظوا األداء تجربة لخوض سجلوا :فقط 

(LaGuardia). الغوارديا ثانوية ذلك في بما المتخصصة، الثانوية المدارس أن مالحظة يرجى (LaGuardia High 

School)، الموعد .الثانوية بالمدرسة اإللحاق طلب على المدارس هذه إدراج يمكنكم ال لذلك منفصلة، قبول عملية تستخدم 

 .2022 آذار، مارس/ 1 يوم هو للتسجيل النهائي

 

 دعم؟ إلى تحتاجون أو أسئلة لديكم هل

 مساعدة الى بحاجة .القبول معلومات أحدث على للحصول gov/SHS.nyc.schoolو gov/High.nyc.school الرابط بزيارة قُوموا

 اتصلوا أو لكمطف بمدرسة اإلرشادي الموجه مع تحدثوا القبول؟ عملية جوانب من جانب أي أو بكم الخاص MySchools بحساب تتعلق

 .العائالت استقبال مراكز بأحد

 

 بالتوفيق، لكم تمنياتنا

 التالميذ قيد شؤون مكتب الثانوية، المدرسة في القبول عمليات فريق

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://vimeo.com/500080605
https://vimeo.com/506286242
http://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/ar
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters


 

 

 القبول لعملية لدينا اإللكتروني البريد قائمة على التسجيل من تأّكدوا صديق؟ من إليكم اإللكتروني البريد هذا توجيه إعادة تمت هل

 عمليات حول المستقبلية الرسائل في االشتراك إلغاء في ترغبون كنتم إذا .gov/SignUp.nyc.schools الرابط عبر الثانوية بالمدارس

 .هنا النقر يرجى الثانوية، المدارس في القبول

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



Accessibility Report


		Filename: 

		33694 20220201_Email_Applying to Arts Programs Submit Your Auditions Online_Arabic.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
