فترة تقديم طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية مفتوحة اآلن –– قدّموا طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية بحلول يوم  1ديسمبر /كانون األول!
أسرنا األعزاء،
فترة تقديم طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية مفتوحة اآلن ،والموعد النهائي لتقديم طلب اإللحاق هو  1ديسمبر /كانون األول /ديسمبر.2022 ،
نرحب بجميع التالميذ الحاليين بالصف الثامن (والتالميذ الملتحقين بالصف التاسع ألول مرة) في مدينة نيويورك ونشجعهم على تقديم طلب
اإللحاق .وفيما يلي كيفية القيام بذلك:
 .1سجلوا الدخول إلى حسابكم في موقع  .MySchools.nycسوف تستخدمون حساب  MySchoolsالستكشاف المدارس الثانوية
وتقديم طلب اإللحاق والحصول على عرض لإللحاق بالمدرسة الثانوية .أنتم بحاجة إلى إنشاء حساب؟ شاهد التدريب.
 .2تعرف على البرامج والمدارس الثانوية
• استخدموا حساب  MySchoolsالختيار المدارس استنادا إلى اهتمامات طفلكم ،وموقع البرامج ،والمزيد .تتضمن صفحة كل
برنامج شرحا لكيفية تقديم العروض وما إذا كنتم بحاجة إلى إكمال أي خطوات إضافية ،مثل تجربة األداء .على موقعنا
اإللكتروني تعرفوا على كيفية إجراء تجربة األداء و كيف سيحصل التالميذ على عروض لإللحاق بالبرامج التي تعتمد الفرز.
ُزر الكليات التي تحظى باهتمامك .قريبا جدا ،سيتم تحديث تقويم الفعاليات في حساب  MySchoolsليشمل معلومات اللقاءات
•
المفتوحة للمدارس الثانوية.
أضيفوا ما يصل إلى  12من اختيارات البرامج في طلب اإللحاق الخاص بكم في حساب ( .)MySchoolsأدرجوا البرامج
•
حسب ترتيب األفضلية لديكم بدءا من اختياركم المفصل كرقم .1
** يرجى مالحظة أن المدارس الثانوية المتخصصة التسعة تستخدم عمليات قبول منفصلة؛ لن تظهر هذه المدارس كخيارات في طلب
االلتحاق بالمدرسة الثانوية:
•
•

المدرسة الثانوية ( .)LaGuardia High Schoolأرسل طلبا منفصال من مدرسة ( )LaGuardiaوقم بإجراء تجربة األداء
بحلول يوم  1ديسمبر /كانون األول لتقديم طلب اإللحاق بأي من برامج الفنون الستة بالمدرسة ––تعرف على كيفية إجراء
تجربة األداء.
المدارس الثانوية المتخصصة
التي تعتمد امتحان القبول .قم بالتسجيل بحلول  4نوفمبر /تشرين الثاني (عبر اإلنترنت ،أو بواسطة مستشار التوجيه
بمدرستك ،أو من خالل مركز استقبال العائالت) إلجراء امتحان القبول في المدارس الثانوية المتخصصة () ،SHSATوالذي
يحدد نتيجة عملية القبول في المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية التي تعتمد االختبار .سيجري الطالب المسجلون امتحان
القبول في المدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي شهر نوفمبر /تشرين الثاني أو شهر ديسمبر /كانون األول.

 .3قدموا طلب اإللحاق بحلول  1ديسمبر /كانون األول! يمكنك تقديم طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية و  /أو طلب اإللحاق بمدرسة
 LaGuardiaبإحدى الطرق التالية:
• عبر اإلنترنت باستخدام حساب MySchools
• بواسطة مستشار التوجيه بالمدرسة الحالية لطفلك أو مركز استقبال العائالت.
هل تحتاجون للمساعدة في حسابكم بنظام  ،MySchoolsأو بالرمز الفريد الخاص بطفلكم إلنشاء حساب ،أو بطلب اإللحاق الخاص بكم؟ لديكم
أسئلة أخرى تتعلق بعمليات القبول؟ نحن هنا للمساعدة! تحدثوا مع الموجّه اإلرشادي بمدرسة طفلكم أو اتصلوا بأحد مراكز استقبال العائالت.
مع خالص تمنياتنا الطيبة،
فريق القبول بالمدرسة الثانوية ،مكتب شؤون قيد التالميذ
هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من طرف صديق؟ تأ ّكدوا من التسجيل على قائمة البريد اإللكتروني لعمليات القبول بالمدارس الثانوية
لدينا عبر الرابط .schools.nyc.gov/SignUp
إذا كنت ترغب في إلغاء االشتراك في الرسائل المستقبلية حول عمليات القبول في المدارس الثانوية ،يرجى النقر هنا.
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