
 
 

T-34885 How to Build a Balanced High School (Arabic) 

 الثانوية  للمدرسة  متوازن  إلحاق  طلب  إنشاء كيفية
 
 

 األعزاء،  العائالت
 

  هو متوازن  إلحاق طلب  تقديم  أن تذكروا .الثانوية  للمدرسة للتقديم  متوازن إلحاق  طلب  إنشاء أجل  من  نصائح خمس   لمشاركة اليوم نكتب
 . تريدونه الذي  البرنامج من إلحاق  عرض على  للحصول لكم  فرصة أفضل 

 

  العام في  . بها المداومة في  ترغبون والتي  بكم  الخاص اإللحاق  طلب على   إلدراجها برنامجا   12 اختاروا  .1 رقم  النصيحة  •

  لإللحاق عرض  على بهم الخاص  اإللحاق طلب على للبرامج ارا  اختي  12 ادرجوا  الذين  التالميذ من % 97 حصل  الماضي،

 . البرامج هذه بأحد

  أفضل  دائما   هذه .لديك  الحقيقية  األفضلية  حسب  ترتيبها  مع  اإللحاق طلب على  خياراتكم بإدراج قوموا .2 رقم  النصيحة  •

  هناك، لكم إلحاق  عرض  تقديم الممكن من كني  لم وإذا  أوال ، بكم  الخاص األول االختيار لبرنامج اعتباركم سيتم  :إستراتيجية
  تعرف  لن لذلك، إضافة .األول  خياركم كان دائما   كان لو كما ذلك، بعد بكم الخاص  الثاني االختيار لبرنامج اعتباركم فسيتم

 . عشر  ثاني أو أول كخيار أدرجتموها قد كنتم إذا  ما أبدا   المدارس

  آخر،  بمعنى - المرتفع الطلب  ذات  البرامج ببعض تقدمون كنتم إذا . البرنامج على الطلب  اعتباركم في ضعوا  .3 رقم  النصيحة  •

  .مقعد لكل اثنين  أو  واحد   متقدم بها التي البرامج ببعض أيضا   قدموا   -  مقعد لكل أكثر أو متقدمين 10  بها يوجد التي البرامج

  مرشح استخدام ويمكنكم MySchools موقع  على البرنامج صفحة  على  مقعد لكل  برنامج ألي المتقدمين رؤية يمكنكم

 . مختلفة  طلب مستويات  ذات  مدارس  على للعثور  مقعد" لكل  "المتقدمون

  تحتوي بها لاللتحاق تتقدمون التي  البرامج كانت إذا  .برنامج  كل في  بكم الخاصة  األولوية  مجموعة  أعرفوا .4 رقم  النصيحة  •

  األولوية مجموعة   ضمن  فيها  تكوونون التي البرامج بعض  إلى  تقدمال من فتأكدوا  واحدة، قبول  أولوية  مجموعة من أكثر على
 . MySchools   موقع على البرنامج صفحات  على المعلومات  هذه على  العثور أيضا   يمكنكم . 1  رقم

  التي البرامج بعض  إلى تقدمون كنتم إذا  أخيرا ، .القبول   طرق  من  متوازنا   مزيجا   اختيار  االعتبار بعين  ضعوا  .5 رقم  النصيحة  •

  الخيار  ات ذ أو  المفتوحة البرامج لبعض التقديم أيضا   اعتباركم في  ضعوا  للقبول،  كطريقة األداء تجربة أو الفرز  تستخدم
 . للقبول كطريقة  (.ed. opt) التعليمية

 
  طلب   أو  بكم الخاص  MySchools حساب  مع دعم  الى بحاجة  . األول كانون ديسمبر/  1 يوم  بحلول المتوازن طلبكم  تقديم تنسوا ال

 . العائالت استقبال مراكز  بأحد  اتصلوا أو طفلكم بمدرسة  اإلرشادي الموّجه  مع تحدثوا  للمساعدة!  هنا نحن اإللحاق؟
 
 الشكر،   جزيل مع

 التالميذ قيد شؤون  مكتب الثانوية، بالمدرسة  القبول   فريق
 
 
  لعملية لدينا اإللكتروني البريد قائمة  في  التسجيل  من  تأّكدوا صديق)ة(؟ طرف  من إليكم  اإللكتروني البريد  هذا  توجيه إعادة  تمت هل

 .gov/SignUp.nyc.schools الرابط عبر الثانوية المدارس  في  القبول

 
 . هنا النقر يرجى الثانوية، المدارس  في  القبول عمليات حول  المستقبلية الرسائل في   االشتراك  إلغاء  في ون ترغب  مكنت إذا

https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://myschools.nyc/ar
https://myschools.nyc/ar
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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