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 ،األعزاء العائالت

 

إذا لم يكن لديكم حساباً على  !MySchoolsخطابات عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية متوفرة اآلن على موقع  -لدينا لكم خبر سار 

، فسيتم إرسال خطابكم بالبريد إلى عنوان منزلكم في أوائل يونيو/ حزيران. يمكنكم أيضاً الحصول على نسخة من MySchoolsموقع 

 .االتصال بأحد مراكز استقبال العائالتخطابكم من الموجه اإلرشادي بمدرستكم أو عن طريق 

 

 الخاص بكم ما يلي: سيتضمن خطاب عرض االلحاق

 :ما يصل إلى عرض واحد، باإلضافة إلى معلومات حول مكان إدراجكم تلقائياً على  نتائج طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية

 قائمة االنتظار.

 ( أية نتائج من ثانوية الغواردياLaGuardia High School) إذا قمتم بإجراء تجارب األداء: ما يصل إلى عرض ،

 امج قمتم بإجراء تجربة األداء له.واحد لكل برن

 إذا خضتم امتحان القبول بالمدارس أية نتائج من المدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها ،

( وما يصل إلى SHSAT(: درجاتكم في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة )SHSATالثانوية المتخصصة )

( SHSATتم إرسال خطابات نتائج امتحان ) —لمدرسة ثانوية متخصصة تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بهاعرض واحد 

 إلى العائالت أيضاً في أبريل/ نيسان.

  يرجى مالحظة أن المدارس الثانوية المتخصصة التسع، بما في ذلك ثانوية الغوارديا قوائم االنتظارمعلومات مفصلة حول .

(LaGuardia High School )لديها قوائم انتظار. ليس 

 

 الخطوات التالية

 

  ليس هناك ما يتعين عليكم القيام به للمداومة في تلك المدرسة في عرضاً واحداً إذا تضمن خطاب عرض االلحاق الخاص بكم ،

 الخريف! فإن هذا العرض يُعتبر مقبوالً تلقائياً.

  2021يونيو/ حزيران،  25حتى يوم  م، سيكون لديكحدعرض واأكثر من إذا تضمن خطاب عرض اإللحاق الخاص بكم ،

 لالختيار من بينهم.

 .اتصلوا بالمدارس مباشرة لمعرفة ما إذا كانت ستستضيف لقاءات مفتوحة أو فعاليات توجيهية 

 :)استخدموا قوائم االنتظار الستكشاف الخيارات األخرى )اختياري 

 من البرنامج  أعلىمج )برامج( أدرجتموه على طلب اإللحاق في رتبة تم وضعكم تلقائياً على قائمة االنتظار ألي برنا

 الذي حصلتم منه على عرض لإللحاق.

   ستفتح قوائم االنتظار في أوائل يونيو/ حزيران وتغلق في أغسطس/ آب. أثناء فتح قوائم االنتظار، يمكنكم االنضمام

 إلى قوائم انتظار لبرامج إضافية.

   تقدم البرامج عروض إلحاق من قائمة االنتظار فقط في حالة توفر مقاعد لديها. ال تقدم العديد من البرامج أي

عروض من قائمة انتظار، وال يعني وجودكم على قائمة االنتظار أنكم ستحصلون على عرض إلحاق من قائمة 

 االنتظار.

   إذا تمكنت إحدى المدارس من تقديم عرض إلحاق لكم من قائمة االنتظار، فإنها ستتصل بكم مباشرة. إذا تلقيتم

من قائمة االنتظار، فسيكون لديكم أسبوعاً واحداً لالختيار ما بين العرض الحالي والعرض المقدم  لإللحاقعرضاً 

 من قائمة االنتظار.

  تعرفوا على المزيد على الرابطschools.nyc.gov/waitlists. 

 

 .schools.nyc.gov/SHSو schools.nyc.gov/Highتعرفوا على المزيد على الرابط 

https://www.myschools.nyc/ar/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/FWC
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school/waitlists
https://schools.nyc.gov/high
https://schools.nyc.gov/SHS


 

 ؟(MySchoolsليس لديكم حساب لمدارس مدينة نيويورك )

 الحالية. متحّدثوا مع الموّجه اإلرشادي بمدرسة طفلك 

  تعرفوا على كيفية القيام بذلك عبر الرابط  —اتصلوا بأحد مراكز استقبال العائالتschools.nyc.gov/FWC 

  718-935-2009اتصلوا بنا على رقم الهاتف 

 

 مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق،

 فريق شؤون القبول بالمدارس الثانوية

 مكتب شؤون قيد التالميذ

 

 

https://schools.nyc.gov/FWC
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