تذكير :يوم  1ديسمبر/كانون األول هو الموعد النهائي للتقدم لإللحاق بالمدرسة الثانوية! أرسلوا تجارب األداء االفتراضية بحلول يوم
.9/12

العائالت األعزاء،
هذا تذكير بأنه في حال كان طفلكم سيدخل المدرسة الثانوية في خريف عام  ،2023فإن الموعد النهائي لتقديم طلب طفلكم لإللحاق
بالمدرسة الثانوية هو يوم  1ديسمبر /كانون األول .2022 ،لديكم حتى يوم  9ديسمبر /كانون األول لتقديم المواد اإلضافية.
إذا قمتم بالفعل بتقديم طلب اإللحاق ،فهذا أمر رائع—لقد قمتم بما هو مطلوب منكم .هل ترغبون في إجراء تغييرات على طلب اإللحاق
الخاص بكم؟ يمكنكم القيام بذلك في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم الطلب الموافق  1ديسمبر /كانون األول.
إذا لم تكونوا قد قدمتم بعد ،فإننا نريد طلب اإللحاق الخاص بكم للمدرسة الثانوية!
• تذكروا أن تقديم طلب اإللحاق الخاص بطفلكم هو أفضل فرصة لكم للحصول على عرض إلحاق من البرنامج الذي تريدونه.
• أضيفوا  12خيارا للبرامج على طلب اإللحاق الخاص بطفلكم بحسب الترتيب الحقيقي لألفضلية لديكم ،مع تحديد خياركم األول
في األعلى كالخيار رقم .1
• قوموا بإكمال أية متطلبات إضافية لتجربة األداء أو برامج الفرز التي تعتمد االمتحان بحلول يوم  9ديسمبر /كانون األول.
هناك ثالث طرق للتقديم:
• عبر االنترنت في نظام  .MySchoolsهذا الخيار ُمتاح لمدة  24ساعة باليوم ،وسبع أيام باألسبوع .يمكنكم تقديم طلبات
اإللحاق باللغات العربية ،أو البنغالية ،أو الصينية ،أو اإلنكليزية ،أو الفرنسية ،أو كريول هايتي ،أو الكورية ،أو الروسية ،أو
اإلسبانية ،أو األردية.
الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلكم الحالية .هذا الخيار ُمتاح أثناء اليوم الدراسي في أيام الدوام الدراسي.
• عن طريق
ِّ
تعرفوا على ساعات الدوام والمواقع في الرابط .تتوفر الترجمة الفورية عبر الهاتف
• من خالل أحد مراكز استقبال العائالت — ّ
بأكثر من  200لغة.
لديكم أسئلة؟
تعرفوا على المزيد وشاهدوا الفيديوهات التوجيهية من نظام ( )MySchoolsفي الرابط .schools.nyc.gov/High
•
َّ
• هل تحتاجون للمساعدة في استخدام نظام ( )MySchoolsأو في طلبكم ،أو هل لديكم أسئلة أخرى بخصوص اإللحاق؟ تحدثوا
مع الموجّه اإلرشادي بمدرسة طفلكم الحالية أو مع العاملين في مركز استقبال العائالت.
مع أطيب األمنيات،
فريق القبول بالمدرسة الثانوية ،مكتب شؤون قيد التالميذ
هل تمت إعادة توجيه هذا البريد اإللكتروني إليكم من طرف صديق(ة)؟ تأ ّكدوا من التسجيل في قائمة البريد اإللكتروني لدينا لعملية
القبول في المدارس الثانوية عبر الرابط  .schools.nyc.gov/SignUpإذا كنتم ترغبون في إلغاء االشتراك في الرسائل المستقبلية
حول عمليات القبول في المدارس الثانوية ،يرجى النقر هنا.
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