
 

 

العائالت األعزاء، 

 

هذا تذكير بأنه إذا كان طفلكم سيدخل المدرسة المتوسطة هذا الخريف، فلديكم أقل من أسبوع للتقديم. الموعد النهائي لتقديم طلب طفلكم 

 .2022مارس/ آذار،  1المتوسطة هو يوم لإللتحاق بالمدرسة 

لقد قمتم بما هو مطلوب منكم. هل ترغبون في إجراء تغييرات على طلب اإللحاق —إذا قمتم بالفعل بتقديم طلب اإللتحاق، فهذا أمر رائع

 مارس/ آذار. 1الخاص بكم؟ يمكنك القيام بذلك في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب الموافق 

ا م تكونوا قد قدمتم بعد، فنحن نريد طلب اإللحاق الخاص بكم للمدرسة المتوسطة!  ال يوجد جانباً سلبياً للتقديم اآلن، حتى لو لم تكونوإذا ل

 متأكدين من خطط عائلتكم للخريف.

   تريدونه.تذكروا أن تقديم طلب اإللتحاق الخاص بطفلكم هو أفضل فرصة لكم للحصول على عرض إلحاق من البرنامج الذي 

   خياراً للبرامج على طلب اإللحاق الخاص بطفلكم بحسب الترتيب الحقيقي لألفضلية لديكم، مع تحديد  12أضيفوا ما يصل إلى

 . ليس هناك استراتيجية أفضل من ذلك.1خياركم األول في األعلى كالخيار رقم 

   لبرامج تجربة األداءأكملوا أي متطلبات إضافية. 

 هناك ثالث طرق ممكنة للتقديم:

ادات خطوة للحصول على إرش شاهدوا هذا الفيديو التعليمية—MySchools.nyc عبر اإلنترنت، على الموقع اإللكتروني .1

 بخطوة لعملية التقديم!

ه اإلرشادي بمدرسة طفلك الحالية .2  عن طريق الموج ِّ

 .مركز استقبال العائالتعن طريق  .3

أثناء تواجدكم هنا، شاهدوا سلسلة الفيديوهات الخاصة بنا،  .schools.nyc.gov/Middleزوروا الرابط  ترغبون في معرفة المزيد؟

والتي ترشد العائالت خالل عملية القبول بالمدارس المتوسطة، بما في ذلك العوامل التي تحدد عروض اإللحاق وكيفية اختيار البرامج 

 لحاق الخاص بكم.لطلب اإل

مراكز استقبال  نحن هنا لمساعدتكم في طلبكم ولإلجابة على أي أسئلة: تحدثوا إلى الموجه اإلرشادي بمدرستكم الحالية، أو اتصلوا بأحد

 .718-935-2009الرقم ، أو اتصل بالعائالت

 تمنياتنا لكم بالتوفيق،

 فريق شؤون القبول بالمدارس المتوسطة، مكتب شؤون قيد التالميذ

 

 

تأك دوا من التسجيل على قائمة البريد اإللكتروني لدينا لعملية القبول  هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من صديق؟
إذا كنتم ترغبون في إلغاء االشتراك من الرسائل المستقبلية حول  .schools.nyc.gov/SignUp بالمدارس المتوسطة عبر الرابط 

   .هنا عمليات القبول في المدارس المتوسطة، يرجى النقر
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