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 اآلن  متوفرة  ( SHSAT)   المتخصصة الثانوية  بالمدارس القبول  امتحان  دخول تذاكر 

 
 

 األعزاء،  العائالت
 

 : تاليا   به القيام عليكم يتعين ما هذا  اآلن! متاحة (SHSAT)  المتخصصة الثانوية بالمدارس  القبول  امتحان  لدخول طفلكم تذكرة

 
 . تذكرتكم استلموا  . 1

  طريق  عن أو بمدرستكم اإلرشادي الموجه  من  أو ،nyc.MySchools  حساب   على  اإلنترنت عبر يذاكركم استالم يمكنكم •

  الوصول، ووقت  طفلكم،  امتحان تاريخ بكم الخاصة  االمتحان دخول  تذكرة تتضمن . العائالت قبالاست  مراكز  بأحد  االتصال
 . تنطبق(  كانت )إذا  االمتحانية والتسهيالت االمتحان، وموقع

ه  إلى  تحدَّثوا لطفلكم، صحيحة  غير أو  موجودة   غير  امتحانية تسهيالت أية  كان إذا •   مات المعلو من للمزيد . فورا   بمدرستكم الموج ِّ
 . اإللكتروني موقعنا زيارة  الرجاء االمتحانية، التسهيالت  حول 

 ،تذكرتكم طباعة  من تتمكنوا لم إذا  . المتحانا موقع  إلى  وأحضروها  بذلك، القيام الرجاء ،تذكرتكم طباعة بإمكانكم كان إذا •
— أيضا   مشكلة  فال  هاتفكم(، على عرضها من تتمكنوا لم )أو   بطاقتكم أضعتم إذا  .المحمول  هاتفكم شاشة  على ابرازها يمكنكم
 االمتحان!  خوض بإمكانكم يبقى

 
 . االمتحان  موقع  إلى الوصول  وقت  اعرفوا  . 2

  في  الوصول  الرجاء :التعليم  إلدارة   التابعة  الحالية مدرستهم في  االمتحان  سيخوضون  الذين 8  الصف لتالميذ  الوصول وقت  •

 . ذلك  خالف مدرستكم  تطلب  لم  ما المعتاد، المدرسي  دوامكم  وقت 

 صباحا    8:00  :األسبوع  نهاية  عطلة في  االمتحان  سيخوضون  الذين للتالميذ   الوصول وقت  •

 
  إلى تلميذ)ة( كل  مرافقة  أوال   تتم أن يجب االمتحان يوم  في .لطفلكم االمتحان بدء  وقت  يسول  الوصول  وقت  هو  هذا أن  مالحظة الرجاء
 التالميذ جميع  على يجب  . االمتحان  بدء قبل  المطلوبة  األوراق  يكمل  وأن  التفصيلية، االرشادات يسمع وأن  به، الخاصة  االمتحان قاعة
 . ل الوصو وقت  بعد أكثر( )أو   ساعة  بعد امتحانهم بدء توق ع

 
 : للتحضير  التالية الثالث  الخطوات   هذه اتخذوا  . 3

 . االمتحان موقع إلى  بالمواصالت للقدوم  خططوا  •

 . الصباح  ذلك  في  اإلفطار وجبة وتناولوا  لالمتحان السابقة  الليلة  في  النوم  من جيد قدر    على احصلوا  •

  خوض  أثناء الطعام تناول التالميذ بإمكان ليس  أنه  تذكَّروا . بكم الخاص االمتحان موقع  إلى ماء وقنينة خفيفة  وجبة  احضروا  •
 كمامتكم!  تنسوا وال  .االمتحان

 
 . 718- 953- 2009  الهاتف رقم   على اتصلوا  أو  اإللكتروني موقعنا زوروا  المزيد؟ معرفة  في  ترغبون هل أسئلة؟  لديكم

 
 باالمتحان!  التوفيق  لكم ونتمنى  لكم شكرا  
 التالميذ قيد شؤون  مكتب الثانوية، بالمدرسة  القبول   فريق

http://myschools.nyc/ar
http://myschools.nyc/ar
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools/#Accommodations
http://schools.nyc.gov/SHS
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