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حقائق حول عملية القبول بالمدارس المتوسطة
1

يمكنك مشاهدة جميع البرامج التي يمكن لطفلك التقديم لاللتحاق بها عند
استخدام طلب التقديم عبر اإلنترنت.

نصيحة
استخدم دليل المدارس المتوسطة هذا للبحث عن البرامج.

صحيح! يتم تخصيص طلب التقديم بالمدرسة المتوسطة لطفلك ،كل خيار تشاهده على
الطلب هو أحد الخيارات التي يكون طفلك مؤهالً للتقدم لاللتحاق بها ،والمداومة
بها ،إذا تم قبوله.

 2رتب خيارات البرامج على طلب التقديم حسب ترتيب أفضليتها
الحقيقة لديك.
صحيح! سوف تحصل على عرض الحاق ببرنامجك الموجود في أعلى
مرتبة ممكنة.

3

إن إضافتك لعدد أكبر من البرامج عى طلب التقديم الخاص بك سيزيد من
احتمالية حصولك على عرض إلحاق في برنامج من اختيارك.

صحيح! أنت تتمتع بنفس الفرصة لاللتحاق بأحد خياراتك العليا بصرف النظر
عن عدد الخيارات األخرى التي رتبتها بعده.
 4بالنسبة لبعض المدارس ،فإن إظهار االهتمام يعني تسجيل حضورك لدى
الطاولة الخاصة بالمدرسة خالل زيارة معرض المدارس المتوسطة أو
في اللقاءات المفتوحة أو الجلسات اإلعالمية بالمدرسة.
صحيح! بعض البرامج ذات طرق القبول مثل عدم الفرز المحدود ،تعطي
األولوية للتالميذ الذين يظهرون اهتمامهم بالمدرسة.

نصيحة
تأكد من إرسال طلب تقديم يتضمن تشكيلة متنوعة من
خيارات البرامج.

نصيحة
بعد انتهائك من إضافة برامجك المفضلة ،قُم بإضافة برامج
أخرى تفضل المداومة بها عبر الخيارات المتبقية.

نصيحة
عند تسجيل الحضور في احدى الفعاليات ،يرجى كتابة اسمك
ومعلومات االتصال الخاصة بك بوضوح.

 5يستطيع التالميذ من متعلمي اللغة اإلنكليزية أن يقدموا طلبا ً لاللتحاق
بجميع البرامج في دليل المدارس المتوسطة هذا.
صحيح! تقدم جميع المدارس المتوسطة العامة بمدينة نيويورك خدمات متعلمي
اللغة اإلنكليزية ( )ELLللتالميذ .إقرأ القسم  2.8من هذا الدليل للتعرف
على أنواع النماذج الثالثة المختلفة لتقديم خدمات متعلمي اللغة
اإلنكليزية ( )ELLفي المدارس المتوسطة.

نصيحة
هناك برامج مصممة لخدمة التالميذ الذين يتعلمون اللغة
اإلنكليزية .تعمل هذه البرامج على قبول التالميذ بحسب
اللغة المتحدث بها في المنزل ،أو عدد السنوات التي قضوها
في هذا البلد ،أو بحسب الكفاءة في اللغة اإلنكليزية.

 6يستطيع التالميذ ذوي اإلعاقة أن يقدموا طلبا ً لاللتحاق بجميع البرامج في
دليل المدارس المتوسطة هذا.
صحيح! توفر جميع المدارس المتوسطة العامة بمدينة نيويورك خدمات
للتالميذ ذوي اإلعاقة .برامج المدارس المتوسطة بها مقاعد مخصصة
للتالميذ ذوي اإلعاقة.

نصيحة
يمكن أن ترى على كل صفحة من صفحات المدارس عدد
المقاعد التي كانت متوفرة للتالميذ ذوي اإلعاقة في كل
برنامج خالل السنة الماضية.

حول الغالف
التلميذة | Natalie Fernandez :المعلمة | Izabela Nieznalski :مديرة المدرسةCorey Prober :

تتشارك كل عام إدارة التعليم بمدينة نيويورك مع مؤسسة ( )Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museumإلعداد مسابقة تصميم
الغالف لتالميذ المدارس الثانوية العامة .تم تصميم غالف هذا الدليل من قبل  ،Natalie Fernandezالتلميذة في مدرسة School of
( .Cooperative Technical Education )Co-op Techرسمت  Fernandezجميع الرسومات على هذا الغالف باليد ،وقد استلهمت
تصميمها من جميع تالميذ المدارس المتوسطة الذين يبتكرون في دفاتر مالحظاتهم ويجدون طر ًقا للتعبير عن أنفسهم.

إن المعلومات المدرجة في هذا الدليل هي معلومات دقيقة في وقت طباعة هذا الدليل ،لكنها قد تصبح عرضة للتغيير .للحصول
على أحدث المعلومات ،يرجى االتصال بالمدارس مباشرة.
تنص سياسة إدارة التعليم بمدينة نيويورك على تقديم فرص تعليمية متكافئة بغض النظر عن الحالة الفعلية أو المفترضة للعرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو العمر،
أو العقيدة ،أو األصل العرقي ،أو األصل القومي ،أو األصل األجنبي ،أو وضع المواطنة ،أو اإلعاقة ،أو الوزن ،أو النوع (الجنس) أو الميول الجنسية ،وعلى
المحافظة على بيئة خالية من االنتقام أو التحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي ،الذي يكون على أي من هذه األسس .يمكن توجيه أي استفسارات حول االلتزام
بهذه السياسة إلى،Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201 :
الهاتف  /718-935-3320الهاتف المجاني.877-332-4845 :
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مرحبا بكم
ً

في عملية القبول بالمدارس المتوسطة
تزود المدرسة المتوسطة التالميذ بفرص الستكشاف اهتماماتهم ،واكتشاف مواد دراسية جديدة ،ومعرفة المزيد عن
أنفسهم .في فصل الخريف هذا ،سيقدم طفلك للمدرسة المتوسطة باستخدام طلب تقديم مخصص عبر اإلنترنت .ويمكنه
التقديم لاللتحاق بأي برنامج من البرامج التي يتأهل لاللتحاق بها ،ويمكنه التقديم لما يصل إلى  12برنامجا ً.
استخدم هذا الدليل للتعرف على المدارس المتوسطة العامة المفتوحة لتالميذ هذه المنطقة التعليمية
والمقيمين فيها .اكتشف برامج تلبي احتياجات طفلك واهتماماته ،وتعرف على عمليات القبول
بالمدارس المتوسطة ،وتعرف على ما يجعل طلب التقديم للمدارس المتوسطة طلبا ً جيداً.

استمر في المشاركة في عمليات القبول
الموقع اإللكتروني لعملية القبول بالمدارس المتوسطة | schools.nyc.gov/Middle
احصل على آخر التحديثات ،وموارد إضافية ،وتواريخ معارض المدارس المتوسطة واللقاءات المفتوحة.
قائمة البريد اإللكتروني لعمليات القبول بالمدارس المتوسطة | schools.nyc.gov/Connect
قم بالتسجيل في قائمة البريد اإللكتروني للحصول على إرشادات حول عمليات القبول وتذكيرات بالتواريخ المهمة.

استكشاف المدارس المتوسطة
أداة البحث عن مدرسة (schools.nyc.gov/Find-a-School | )Find a School
تعرف على خيارات طفلك لطلب التقديم للمدارس المتوسطة على جهاز الكمبيوتر المكتبي أو جهازك المحمول.
تعرف على ما إذا كنت تسكن في منطقة تابعة لبرنامج معين بالمدرسة المتوسطة حسب التوزيع الجغرافي.
مخطط الرحالت |  | mta.infoابحث عن أفضل طريق للتنقل من المنزل إلى المدرسة بقطار األنفاق أو بالحافلة.

تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة
قدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة عبر اإلنترنت بحلول يوم  3ديسمبر /كانون األول .2018 ،تعرف على كيفية التقديم عبر الرابط التالي:
 . schools.nyc.gov/Middleسيقوم الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية بتزويدك بإرشادات واضحة حول كيفية الوصول لهذا
الطلب.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
0 0تحدث مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية
0 0قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت — يمكن إيجاد عناوين المواقع على الرابط التالي:
schools.nyc.gov/WelcomeCenters
0 0اتصل بنا على رقم الهاتف 718-935-2009
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كيفية

استخدم هذا الدليل
هناك خمس خطوات في عملية القبول بالمدارس المتوسطة .استخدم هذا الدليل كمرشد لك.
1.1فهم خيارات المدارس المتوسطة المتاحة لك.
JJتعرف على البرامج التي يتأهل طفلك للمداومة بها إذا تقدم للحصول على عرض إلحاق .سيتضمن ذلك برامج في مدارس
المنطقة التعليمية ،ومدارس عموم الحي ،ومدارس عموم المدينة.
2.2ابحث عن المدارس التي تحظى باهتمام طفلك وتفي باحتياجاته .ابدأ في استكشاف المدارس والبرامج في خريف العام الدراسي للصف
الخامس لطفلك.
JJتعرف على كيفية قراءة صفحة المدرسة في القسم .0.3
JJاستخدم قسم معلومات المنطقة التعليمية وخريطتها للقراءة عن معلومات محددة للقبول بالمنطقة التعليمية المدرسية
الخاصة بك وتعرف على أماكن المدارس المتوسطة.
JJتصفح صفحات المدارس في هذا الدليل للتعرف على المدارس المتوسطة.
تعرف على برامج وأنشطة محددة وقم بالتفكير في رحلة طفلك اليومية من المدرسة وإليها.
JJسيقوم الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية بتزويدك بإرشادات واضحة حول كيفية الوصول لطلب التقديم الخاص
بطفلك وخيارات المدرسة المتوسطة عبر اإلنترنت .استخدم الرابط schools.nyc.gov/Find-a-School
الستكشاف المدارس المتوسطة من جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك أو من جهاز متنقل ،وللتعرف على ما إذا كان لديك
مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي.
JJاختر المدارس والبرامج التي تبدو كأفضل خيارات تناسب طفلك .ناقش هذه القائمة مع طفلك والموجه اإلرشادي الخاص به.
3.3تعرف على فرصك للحصول على عرض إلحاق من المدرسة محل اختيارك .تعرف على مجموعات المقاعد ،والطلب على البرنامج،
وأولويات القبول ،وطرق القبول ،ومعايير االختيار في القسم .0.4
4.4ضع تقويم القبول الخاص بك .استخدم "القائمة المرجعية لخطوات العمل" في الصفحة التالية كدليل إرشادي .احضر معارض المدارس
المتوسطة وقُم بزيارة المدارس—تعرف على المزيد في القسم .0.5
5.5ق ّدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة قبل حلول يوم  3ديسمبر /كانون األول.2018 ،
JJقُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/Middleللحصول على أحدث المعلومات حول موعد التقديم وكيفية القيام
به .سيقوم الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية بتزويدك بإرشادات واضحة حول كيفية الوصول لطلب التقديم
المخصص لطفلك.
JJأضف برامج إلى طلب التقديم الخاص بطفلك عبر اإلنترنت وضعهم حسب ترتيب تفضيالتك الحقيقية .يمكنكم التقديم لما
يصل إلى  12برنامجا ً.
JJقدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة الخاص بطفلك بحلول يوم  3ديسمبر /كانون األول .2018 ،تعرف على المزيد
في القسم .0.2
JJاحصل على عرض االلحاق الخاص بطفلك في المدرسة المتوسطة في أبريل /نيسان—تعرف على المزيد في القسم .0.6
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المدارس المتوسطة
القائمة المرجعية لخطوات العمل

ديسمبر /كانون األول

نوفمبر/
تشرين الثاني

أكتوبر /تشرين األول

سبتمبر /أيلول

نصيحة
اعثر على تواريخ معارض المدرسة المتوسطة ،واللقاءات المفتوحة ،والفاعليات األخرى الخاصة بعملية القبول في المدرسة المتوسطة عبر الرابط .schools.nyc.gov/Middle

00استخدم دليل المدارس المتوسطة لمدينة نيويورك لعام  2019لتكوين قائمة بالبرامج التي تحوز على اعجابك أنت وطفلك.
00أنظر إلى طرق القبول الخاصة بالبرامج وأية معايير لالختيار لفهم العوامل التي تستخدمها المدارس للقبول.
00تقابل مع الموجه اإلرشادي الخاص بمدرسة طفلك لمناقشة عملية القبول في المدرسة المتوسطة والخيارات المتاحة.
00قم بتخطيط جدول زمني خاص بك لعمليات القبول في الخريف—قم بإيجاد تاريخ اللقاءات المفتوحة لكل مدرسة على موقعنا اإللكتروني أو باالتصال بالمدارس مباشرة.
00احضر معارض المدارس المتوسطة مع طفلك .راجع موقعنا اإللكتروني لمعرفة المعلومات المحدثة حول المواقع واألوقات.
00احضر اللقاءات المفتوحة.
00اطلع على طلب التقديم الخاص بطفلك للمدارس المتوسطة عبر اإلنترنت .سيقوم الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية بتزويدك بإرشادات واضحة حول كيفية الوصول
لطلب التقديم.
0 0راجع جميع معلومات التلميذ للتأكد من صحتها.
0 0اطلع على خيارات طفلك الخاصة بالمدرسة المتوسطة.
00فيما يتعلق ببرنامج ( )Mark Twain IS 239وبرامج المواهب المنطقة التعليمية رقم  :21إذا كنت مهتماً ،عليك بالتسجيل لخوض االمتحان كجزء من عملية تقديم الطلب
عبر اإلنترنت.
00اعمل مع الموجه اإلرشادي لمدرسة طفلك لتضييق أو توسيع قائمة البرامج التي يرغب طفلك في التقديم لاللتحاق بها.
00فكر في طريقة تنقل طفلك من وإلى كل من المدارس التي تحوز على اهتمامك.
00راجع أولويات القبول وطرق القبول لكل برنامج.
00قدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة الخاص بك عبر اإلنترنت بحلول يوم  3ديسمبر /كانون األول .2018 ،تعرف على كيفية التقديم عبر الرابط التالي:
.schools.nyc.gov/Middle
0 0اضف برامج المدرسة المتوسطة التي ترغب في أن يداوم بها طفلك إلى طلب التقديم الخاص به حسب ترتيب تفضيلها لديك .أدرج خيارك األول كرقم ،1
وخيارك الثاني كرقم  ،2وهكذا دواليك .سوف تتمكن من التقديم في أي من البرامج التي يتأهل طفلك للمداومة بها إذا حصل على عرض إلحاق.
0 0فيما يتعلق ببرنامج ( )Mark Twain IS 239وبرامج المواهب بالمنطقة التعليمية رقم  :21إذا كنت مهتما ً بهذه البرامج ،سجل طفلك لخوض االمتحان
لها—الموعد النهائي للتسجيل هو أيضا ً يوم  3ديسمبر /كانون األول.2018 ،

هل تحتاج إلى مساعدة في تعبئة طلب التقديم الخاص بك؟
تحدث مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية
قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت — يمكن إيجاد عناوين المواقع على الرابط التاليschools.nyc.gov/WelcomeCenters :
اتصل بنا على رقم الهاتف 718-935-2009
JJ

JJ

أبريل /نيسان —
مايو /أيار

يناير /كانون الثاني –
فبراير /شباط

JJ

00فيما يتعلق بالبرامج المفروزة :أكمل التقييمات أو ملفات األعمال في يناير /كانون الثاني أو فبراير /شباط إذا كان مطلوبا ً /أو كما هو محدد بواسطة برامج معينة للمدارس
المتوسطة على طلب التقديم الخاص بك.
00إذا كنت مؤهالً ألي من البرامج الجديدة التي ستفتتح في خريف عام  ،2019سوف ندعوك لتقديم طلب االلحاق لهذه البرامج.

00احصل على نتائج عملية القبول بالمدارس المتوسطة في أبريل /نيسان .سوف يتلقى طفلك عرضا ً واحداً بناء على طلب التقديم للمدارس المتوسطة الخاص به .إذا كنت
مؤهالً وقمت بتقديم طلب إلحاق بالبرامج الجديدة ،قد يحصل طفلك على عرض إلحاق من إحدى تلك المدارس الجديدة .إذا كان األمر كذلك ،سيتعين عليك االختيار ما بين
عرضي االلحاق .تعرف على المزيد في القسم 0.7
00يمكنك الرد على نتائجك بحلول شهر مايو /أيار إذا كان اإلجراء مطلوبًا.
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 0.1فهم الطريق إلى المدرسة المتوسطة
 1.1طلب التقديم للمدارس المتوسطة
في هذا الخريف ،قدم عبر اإلنترنت لاللتحاق بالمدارس المتوسطة التابعة إلدارة التعليم بواسطة طلب تقديم مخصص واحد فقط.
نصيحة:
تأكد من استكشاف خياراتك .أضف وقم بترتيب ما يصل إلى  12برنامجا ً للمدارس المتوسطة إلى طلب التقديم الخاص بطفلك .يعتبر طلب التقديم للمدارس المتوسطة
أفضل فرصة لك للحصول على عرض إلحاق بمدرسة من اختيارك.

أكتوبر /تشرين األول

الوصول إلى طلب التقديم للمدرسة المتوسطة المخصص لطفلك.
سيقوم الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية بتزويدك
بإرشادات واضحة حول كيفية التقديم.

بحلول  3ديسمبر /كانون األول

أكمل طلب التقديم بإضافة ما يصل إلى  12برنامجا ً للمدرسة
المتوسطة ووضعهم حسب الترتيب الحقيقي لتفضيالتك.

أبريل /نيسان
( )1عرضا ً واحداً

قدم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة الخاص بطفلك عبر اإلنترنت بحلول يوم  3ديسمبر /كانون األول .2018 ،قم بزيارة الرابط
 schools.nyc.gov/Middleللحصول على أحدث المعلومات حول موعد التقديم وكيفية القيام به .ثم اتبع التوجيهات من المدرسة الحالية لطفلك
للوصول إلى طلب التقديم الخاص به عبر اإلنترنت .في طلب التقديم المخصص هذا ،ستتمكن من رؤية واستكشاف جميع برامج المدرسة المتوسطة التي
يتأهل طفلك للتقديم بها ،وإذا حصل على عرض إلحاق ،المداومة بها .يمكنك التقديم لاللتحاق بما يصل إلى  12برنامجا ً من هذه البرامج عن طريق إضافتهم
إلى طلب التقديم الخاص بطفلك وترتيبهم حسب تفضيلك لهم.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال أو تقديم الطلب ،نرجو زيارة الموجه اإلرشادي بمدرستك أو أحد مراكز استقبال العائالت—ابحث عن المواقع
وساعات الدوام على الرابط التالي  .schools.nyc.gov/WelcomeCentersفي فصل الربيع ،سوف تحصل على نتائج عملية القبول بالمدارس
المتوسطة الخاصة بطفلك ،والتي ستتضمن عرضا ً لاللحاق ببرنامج لمدرسة متوسطة .عرض إلحاق يعني الحصول على مكان في ذلك البرنامج للعام
الدراسي التالي.
كما قد يتأهل طفلك للتقديم لاللتحاق بمدارس وبرامج جديدة تابعة إلدارة التعليم لم تكن جزءاً من طلب التقديم لاللتحاق بالمدارس المتوسطة .إذا كان األمر
كذلك ،سوف ندعوك للتقديم .إذا تلقى طفلك عرضا ً لاللحاق بمدرسة أو برنامج جديد ،فسيتعين عليك االختيار ما بين عرض االلحاق الخاص بالمدرسة
الجديدة وعرض االلحاق الخاص بطلب التقديم للمدارس المتوسطة.
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 2.1من الذي يمكنه التقديم؟
يجب أن يكون طفلك مقيمًا حاليًا في مدينة نيويورك وتلميذاً حاليا ً في الصف الخامس ،أو تلميذاً حاليا ً في الصف السادس في مدرسة ابتدائية تنتهي في الصف
السادس ،للتقديم لاللتحاق بمدرسة متوسطة عامة تابعة إلدارة التعليم.
جميع فئات التالميذ التالية مرحب بها للتقديم:
JJ

التالميذ الذين يدرسون حاليا ً بأحد المدارس العامة المستقلة أو التابعة للمنطقة التعليمية ،وتالميذ المدارس الخاصة ،وتالميذ المدارس األبرشية

JJ

التالميذ الذين هم بحاجة لتسهيالت الوصول — تعرف على المزيد في القسم 1.8

JJ

التالميذ الذين يتعلمون اللغة اإلنكليزية—تعرف على المزيد حول متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLفي القسم 2.8

JJ

التالميذ ذوو اإلعاقة — تعرف على المزيد في القسمين  7.4و3.8

تالميذ برامج المنطقة التعليمية —75تعرف على المزيد في القسم 4.8

JJ

التالميذ الذين هم في سكن مؤقت — تعرف على المزيد في القسم 5.8

JJ

JJ

التالميذ المثليون ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسياً ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد—تعرف على المزيد في القسم 6.8

JJ

التالميذ الجدد على منظومة المدارس العامة بمدينة نيويورك—تعرف على المزيد في القسم 2.2

التالميذ الجدد
إذا انتقلت لإلقامة في مدينة نيويورك أثناء السنة الدراسية وكنت بحاجة إلى إيجاد مدرسة متوسطة اآلن ،أو إذا فاتك الموعد األخير لتقديم الطلب ،وتحتاج
للتسجيل للخريف القادم ،قم بزيارة الصفحة اإللكترونية للتالميذ الجدد على الرابط ( )schools.nyc.gov/NewStudentsلمعرفة كيفية التسجيل.

 3.1المدارس المستقلة
المدارس المستقلة هي مدارس عامة مجانية متاحة لجميع تالميذ مدينة نيويورك وتعمل بشكل مستقل عن إدارة التعليم ( .)DOEبخالف ذلك ،تعمل المدارس
المستقلة بموجب عقد أداء أو ميثاق تصدره جهة مرخصة تابعة لوالية نيويورك .وتلتزم المدارس المستقلة بمسؤولة تحقيق أهداف أكاديمية محددة وكثيراً ما
تحاول اتباع مقاربات مختلفة للتأكد من تحقيق طالبها لهذه األهداف.
المدارس المستقلة لها عملية مختلفة لتقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة .إذا كنت ترغب بتقديم طلب لاللتحاق بمدرسة مستقلة ،يرجى االتصال بتلك
المدرسة مباشرة لمعرفة طريقة التسجيل وعملية القبول الخاصة بها.
إن أي تلميذ مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم هو مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة المستقلة .لالطالع على قائمة
المدارس المتوسطة المستقلة ،راجع الجزء الخلفي من هذا الدليل .زر الموقع اإللكتروني  schools.nyc.gov/Chartersأو اتصل بالرقم
 ،212-374-5419لمعرفة مزيد من المعلومات حول المدارس المستقلة بمدينة نيويورك.
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 0.2تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة
 1.2كيفية التقديم — التالميذ الحاليون بالمدارس العامة بمدينة نيويورك
قدم طلب االلحاق بالمدارس المتوسطة عبر اإلنترنت بحلول يوم  3ديسمبر /كانون األول .2018 ،قم بزيارة الرابط
 schools.nyc.gov/Middleللحصول على أحدث المعلومات حول موعد التقديم وكيفية القيام به .عندما يصبح طلب التقديم متاحً ا
هذا الخريف ،ستقدم لك مدرسة طفلك إرشادات واضحة حول كيفية الوصول إليه.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
JJ

تحدث مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك اإلبتدائية

JJ

قُم بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت — يمكن إيجاد عناوين المواقع على الرابط التاليschools.nyc.gov/WelcomeCenters :

JJ

اتصل بنا على رقم الهاتف 718-935-2009

 2.2كيفية التقديم — لتالميذ المدارس الخاصة أو األبرشية
إذا كان طفلك يدرس حاليًا بمدرسة خاصة أو مدرسة أبرشية ،ولكنه يريد التقديم لاللتحاق بمدرسة عامة ،فيمكنك التقديم إلى المدرسة المتوسطة عن طريق
زيارة مركز استقبال العائالت مع طفلك .ابحث عن المواقع وساعات الدوام على الرابط التالي .schools.nyc.gov/WelcomeCenters :قُم
أيضا ً بزيارة صفحة التالميذ الجدد على الرابط  schools.nyc.gov/NewStudentsلمعرفة كيفية التسجيل والمستندات الالزمة للتسجيل.

 3.2معلومات طفلك
إذا كان طفلك يدرس حاليا ً في مدرسة عامة بمدينة نيويورك ،فسيحتوي طلب التقديم للمدارس المتوسطة على معلومات عن طفلك .راجع ما إذا كانت كل
األقسام التالية مكتملة وصحيحةـــ وإذا لم تكن كذلك ،أخبر الموجه اإلرشادي الخاص بطفلك فوراً.

معلومات التلميذ(ة)
االسم الكامل لطفلك ،وتاريخ الميالد ،ومستوى الصف الدراسي الحالي ،والمدرسة الحالية ،ورقم الهوية

JJ

العنوان الحالي لطفلك ،وإذا توفر ،اسم المدرسة المتوسطة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي — تعرف على ما إذا كانت هناك مدرسة تتبعها حسب
التوزيع الجغرافي على الرابط schools.nyc.gov/Find-a-School

JJ

JJ

السجل األكاديمي لطفلك—تعرف على المزيد في القسم 9.4
JJ

تاريخي ودرجات امتحاني والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات ،إذا كان ينطبق

JJ

التقرير النهائي للحضور للعام الدراسي 2018-2017

JJ

درجات بطاقة التقرير النهائية لشهر يونيو /حزيران 2018

اسم ورقم هاتف الوالد أو ولي األمر

JJ

JJ

معلومات حول برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بطفلك ،إذا كان لديه واحد — تعرف على المزيد حول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في
القسم 7.4

JJ

معلومات حول الحاجة ألي تسهيالت للوصول — تعرف على المزيد في القسم 1.8

JJ

معلومات حول خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية (— )ELLتعرف على المزيد في القسم 2.8

إذا كانت لدى طفلك أية ظروف قاهرة تؤثر على الحضور ،أو الدرجات ،أو درجات االمتحان ،فيرجى أن تخبر بذلك الموجه اإلرشادي الخاص بك.
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 4.2خيارات برنامج المدرسة المتوسطة
في طلب التقديم المخصص لطفلك عبر اإلنترنت ،ستتمكن من رؤية واستكشاف جميع برامج المدرسة المتوسطة التي يتأهل طفلك للتقديم بها ،وإذا حصل
على عرض إلحاق ،المداومة بها.

اختياراتك

من ضمن هذه الخيارات ،يمكنك إضافة ما يصل إلى  12برنامجا ً للمدارس المتوسطة إلى طلب التقديم الخاص بطفلك .أضف البرامج التي تحوز على
اهتمامك أنت وطفلك أكثر من غيرها ،وقم بوضعها حسب الترتيب الحقيقي لتفضيلها لديك على طلب التقديم .الترتيب يعني اختيار البرنامج الذي يريده طفلك
أكثر من غيره ووضعه في المربع رقم  ،1وتفضيله التالي في المربع رقم  ،2وهكذا دواليك.
نصيحة:
يعتبر تقديم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة أفضل فرصة لطفلك للحصول على عرض إلحاق بإحدى المدارس التي يفضلها ،لذلك تأكد من إدراج خيارات مدروسة.
يمكنك استخدام طلب التقديم الخاص بطفلك للمدارس المتوسطة للتقديم ألي من البرامج التي يتأهل للمداومة بها.

برامج المدارس المتوسطة
البرامج التالية التابعة للمنطقة التعليمية ولعموم الحي ولعموم المدينة سوف تدرج على طلب التقديم الخاص بطفلك للمدارس المتوسطة:
JJ

برامج المنطقة التعليمية بمدارس المنطقة التعليمية التي تتبعها أسرتك حسب التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة ،وإذا كانت مختلفة ،بالمنطقة
التعليمية التي يداوم طفلك فيها بمدرسة إبتدائية عامة .في بعض األحيان تكون المدرسة المتوسطة التي تتبعها العائالت حسب التوزيع الجغرافي في
منطقة تعليمية مختلفة عن المنطقة التعليمية التي يتبعونها حسب التوزيع الجغرافي للمدرسة اإلبتدائية—يحدد النطاق الجغرافي للمدرسة المتوسطة
األهلية الخاصة بالتلميذ فيما يتعلق بالمدرسة المتوسطة التي يمكنه التقديم لاللتحاق بها

JJ

برامج عموم الحي بالمدارس التي لديها برامج مفتوحة للتالميذ في حيك.

JJ

برامج عموم المدينة بالمدارس التي لديها برامج مفتوحة لجميع تالميذ مدينة نيويورك

امتحان المواهب

تتطلب البرامج التالية خوض امتحان للمواهب كجزء من عملية القبول الخاصة بها .إذا كنت مهتما ً بالتقديم لاللتحاق بأي من هذه البرامج ،سجل طفلك
لخوض امتحان المواهب في مجالين من مجاالت المواهب .يمكن للموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك أن يزودك بإرشادات واضحة حول كيفية التسجيل
لالمتحان والتقديم لتلك البرامج كجزء من عملية تقديم الطلب عبر اإلنترنت.
JJ

JJ

برنامج ( )Mark Twain for the Gifted & Talentedبمدرسة ( :)IS 239هذه المدرسة المتوسطة مفتوحة لجميع المقيمين في مدينة
نيويورك—تعرف على المزيد في مؤخرة هذا الدليل.
برامج الموهوبين بالمنطقة التعليمية رقم  :21هذه البرامج مفتوحة فقط للذين يداومون في مدرسة بالمنطقة التعليمية رقم  21أو يتبعونها حسب
التوزيع الجغرافي للمدارس المتوسطة.
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 0.3التعرف على المدارس والبرامج
 1.3صفحات المدارس
يمكن لصفحة المدرسة في هذا الدليل أن تساعدك على تقرير ما إذا كانت هذه المدرسة مكانا ً جيداً بالنسبة لطفلك.
فيما يلي نموذج لما تبدو عليه صفحة المدرسة .وبينما تراجع كل قسم ،ضع في اعتبارك ما إذا كانت البرامج التي تقدمها المدرسة تتالءم مع احتياجات طفلك
واهتماماته .هل الدورات الدراسية واألنشطة التي تقدمها المدرسة هي ما يستمتع به طفلك ،أو يجيد القيام بها ،أو يود استكشافه؟
يرجى االنتباه إلى أن جميع المعلومات الواردة في صفحة مدرسة هي معلومات من السنة الدراسية الماضية ويمكن أن تتغير في السنة الدراسية
 .2020-2019اتصل بالمدارس مباشرة للحصول على أحدث المعلومات.
تعرف على نوع األهلية لاللتحاق بالمدرسة :المنطقة التعليمية (واحداً أو أكثر من البرامج مفتوح
لتالميذ المنطقة التعليمية أو المقيمين فيها) ،أو عموم الحي (واحداً أو أكثر من البرامج مفتوح
لسكان الحي ،أو عموم المدينة (واحداً أو أكثر من البرامج مفتوح لجميع تالميذ مدينة نيويورك).

اسم المدرسة
رؤية المدرسة وما
يجعلها متميزة—هل
تتوافق أهدافها مع
أهدافك؟

(99A123 | City Lane School )I.S. 123

استخدم معلومات
الموقع للوضع بعين
االعتبار زمن التنقل
اليومي لطفلك.

مدرسة لعموم الحي

يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا ً إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
المتوفرة خارج المنهج الدراسي .يروج منهجنا الدراسي للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

المنطقة :وسط المدينة
العنوان1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

تعرف على المزيد
حول تيسّر الوصول
للموقع في القسم .1.8

طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

البرامج المقدَّمة
)I.S. 123( Academic Honors Program

تعرف على أداء
المدرسة في القسم .3.3

طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

اكتشف البرامج المقدمة
للتالميذ الذين يتعلمون
اللغة اإلنكليزية—
تعرف على المزيد في
القسم .2.8







Zoned Program
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي

األداء

90+10
34+66
28+72
 %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات

تعرف على ما إذا
كانت هذه مدرسة
مجتمعية—تعرف على
المزيد في القسم 2.3

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات


ضع بعين االعتبار كيف
يمكن لحجم المدرسة،
وجدولها الزمني ،وغير
ذلك من المميزات أن
يؤثر على التجربة
التعليمية اليومية لطفلك.

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Chambers Street High School
Adams Street High School

JJ

الحياة المدرسية

تعرف على ما إذا
كانت المدرسة تقدم
برامج أكاديمية ولغات
ومواد اختيارية تحوز
على اهتمام طفلك.

JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

يُرجى االتصال أو
إرسال بريد إلكتروني
لالستفسار عن لقاء
مفتوح بمدرسة ما أو
لطرح األسئلة.

األنشطة

البرامج األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس




















تعرف على أنشطة
المدرسة بما في ذلك
النوادي ،والتجمعات،
والفرق .تعرف على ما
إذا كانت المدرسة تقدم
أنشطة يجيدها طفلك
بالفعل أو يرغب في
تجربتها؟

نصيحة:
عند االهتمام بالتقديم في مدرسة متوسطة ،فكر في كيفية ذهاب طفلك إليها .استخدم الخريطة في قسم معلومات المنطقة التعليمية وخريطتها بهذا الدليل للتعرف على
مواقع جميع المدارس المتوسطة العامة في هذه المنطقة التعليمية ،بما في 1ذلك المدارس المتوسطة المدرجة على طلب التقديم الخاص بطفلك .لإلطالع على أحدث
معلومات المواصالت ،استخدم مخطط الرحالت الخاصة بهيئة المواصالت الحضرية ( )MTAعلى الرابط  .mta.infoتعرف على المزيد عن خيارات المواصالت
لتالميذ المدارس المتوسطة في القسم .7.8
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المتوفرة خارج المنهج الدراسي .يروج منهجنا الدراسي للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

العنوان1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

 2.3المدارس المجتمعية

طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

تعرف على ما إذا كانت المدرسة محل اهتمامك هي مدرسة مجتمعية عن طريق النظر في قسم الحياة المدرسية على صفحتها.
التركيز بشكل متكامل على المواد األكاديمية ،وخدمات الصحة العامة والصحة العقلية ،وتنمية الشبيبة ،وتوسيع فرص التعلم مثل
تعتمد المدارس المجتمعية
البرامج المقدَّمة
(99A123 | City Lane School )I.S. 123
مدرسة لعموم الحي
 A123Sمن الكلية ،واالستعداد
والتخرج
التعلم،
األسرة والمجتمع للتأكد من أن التالميذ مستعدون وقادرون على
ودعم
الصيفي،
اإلثراء
برامج ما بعد الدوام وأنشطة
()I.S. 123
Academic
Honors
Program
البرنامج:
رمز
يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا ً
إلى جنب مع األنشطة
المدينة
وسط
المقاعداإلضافية عددالمنطقة:
المجتمع التي تم ملؤها
المقاعد
لكل مقعد
المتقدمين
المتقدمون
الماضية
معا ًفي السنة
مجتمعية مكانا ً يجتمع فيهالقبول
مدرسة مفروز
وموظفو المدرسة
المحلي،
وأعضاء
المجتمعيون،
والشركاء
األسر،
وأفراد
اآلباء،
لمزاولة المهن .تمثل كل
طريقة القبولS :
القيادة.
ومهارات
االجتماعي
والتطور
األكاديمي
للنجاح
الدراسي
منهجنا
يروج
الدراسي.
المنهج
خارج
المتوفرة
1738 City Lane,
العنوان Brooklyn, NY 999994 :نعم
التعليم العام
55
225
حيالمشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
بالرعاية
يستمتع تالميذنا
والمقيمين ًفي
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ
مشاركة 4المكان :ال
نعم
ذوو اإلعاقة
التالميذ
18
75
تلميذ.
كل
واحتياجات
مكتسبات
إلى
ا
استناد
الدعم
أشكال
من
مجموعة
لتنسيق وإدماج
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
بروكلين
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه
ّ
بالكامل a
تحقيق ُثمالتفوق
بالمنطقةمن أجل
المقيمينجاهدين
للتالميذإننا نعمل
لتالميذنا.
واالجتماعي
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها
البرنامج
لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا
التعليمية 2
األلوية
الفكري 1تعطى
للنموالقبول:
أولويات
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
سوف يحققه بالفعل.
مجموعات وأنه
النجاح األكاديمي
تحقيق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ
من جميع
تالميذ
األولوية.
بقطار األنفاقX، Y، Z :
والية)City
(Lane
محطة
إلى
،
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات

 3.3أداء المدرسة







Zoned Program



مديرةA123Z
البرنامج:
طرف االتصال :السيدة /رمز
المدرسة
،Johnson

التالميذ يشعرون باألمان
أدناه أن  %93من
المثال
example@schools.nyc.gov
اإللكتروني:
استخدم هذا القسم لمعرفة المزيد حول أداء المدرسة من حيث األداء األكاديمي واألمن والسالمة .يظهر البريد
برنامج التوزيع الجغرافي
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
االستبيانمنطقةالمدرسي لمدينة نيويورك.
خالل
بالبرنامج:من
رصده
للتالميذ المقيمين في
األولوية
تم القبول
في هذه المدرسة ،كماأهلية
الهاتف718-555-5555 :
التوزيع الجغرافي

البرامج المقدَّمة

األداء

)I.S. 123( Academic Honors Program

رمز البرنامجA123S :

مفروز الرئيسية
الدورات الدراسية
المدرسة؟
التي عادة ما يداوم بها
القبول في السنة الماضيةما هي المدارس الثانوية
المتقدمين لكل مقعد
المقاعد تالميذ هذه عدد
المتقدمون
 %90من التالميذ إجتازواطريقة
بنجاحالقبولS :
Chambers Street
اإلنكليزية
 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة
التعليم العام
4
55
225High School
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
Adams
Street
High
School
الرياضيات اإلعاقة
 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية فيالتالميذ ذوو
4
18
75
بروكلين
 %93من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من
جميع مجموعات األولوية.
مزيد من
ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
المعلومات عن المدرسة.
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات

90+10
34+66
28+72
93+7

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

JJ
JJ



البرامج األكاديمية

الحياة المدرسية







األنشطة

Zoned Program
عبرناديالرابط
الحماسيعن
التشجيعأبحث
طفلك أو
الموجه
حول أداء
لالطالع على مزيد من
اإلسبانية
معالفرنسية،
المدرسة ،تحدث اللغة:
الصفوف8-6 :
المعلومات | 237
العدد اإلجمالي للتالميذ:
مدرسةالرقص
نادي الشطرنج
اإلرشادي الخاص بمدرسةنادي الكتاب
الجغرافي
التوزيع
برنامج
الجغرافي
الجوار  Zحسب التوزيع
بمنطقة القبول:
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة طريقة
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
الخاصةدوراتبها.
تقاريراإلعدادالجودة
أي
أداء
عن
تفاصيل
إيجاد
يمكنك
حيث
،schools.nyc.gov/Find-a-School
المتحانات الريجنت
مدرسة فيالموسيقي
اإلعداد لاللتحاق
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
الزي الموحد :نعم

رمز البرنامجA123Z :





















أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
بالمدارس الثانوية المتخصصة
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت
الجغرافي
التوزيعبعد الظهر
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً 2:25-
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
الكرة الطائرة
األداء
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس
()ENL
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية
ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
الخدمة المجتمعية :نعم
Chambers Street High School
 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
دورة دراسية صيفية :نعم
Adams Street High School
 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم
 %93من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا

يدرج هذا القسم أيضا ً
المدارس الثانوية التي
عادة ما يداوم بها تالميذ
هذه المدرسة المتوسطة.

90+10
34+66
28+72
93+7

JJ
JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

الحياة المدرسية

 4.3البرامج المقدمة

األنشطة

البرامج األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت
1

العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
99A123 | City Lane School
()I.S. 123
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
ً
صيفية :نعم
دراسية
يستفيد تالميذ مدرسة (123دورة
الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
التدريس
 )I.S.من
للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
نهايةالدراسي
منهجنا
يروج
المتوفرة خارج المنهج الدراسي.
األسبوع :نعم
عطلة
برنامج
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس
مدرسة لعموم الحي




















عندما يقوم طفلك بتقديم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة ،فإنه ال يقدم طلبا ً للقبول بالمدارس فقط ـــ فهو يقدم أيضا ً طلبا ً لاللتحاق بالبرامج .اعتبر البرنامج
"كمدخل" لاللتحاق بالمدرسة .إذا كانت مدرسة ما لديها العديد من البرامج ،يستطيع طفلك تقديم طلب لاللتحاق بأكثر من برنامج في تلك المدرسة .على سبيل
المثال ،قد يكون لدى مدرسة متوسطة برنامج تابع للتوزيع الجغرافي ،وبرنامج ثنائي اللغة؛ إذا كان طفلك يتبع هذه المدرسة وفقا ً للتوزيع الجغرافي وكان
المنطقة :وسط المدينة
البرنامجين.
هذين
في كل
العنوان:واحدة
أيضا ً مؤهالً لاللتحاق بالبرنامج ثنائي اللغة ،يمكنه التقديم في نفس المدرسة مرتين—أي مرة
1738 City
من Lane,
Brooklyn,
NY 99999
مشاركة المكان :ال

الوصول إليه بالكامل
وأنتللموقع :ميسر
برامجها .الوصول
تيسر
ّ
 aابحث عن البرامج التي يمكنها
المدارس،
تستكشف
توفر كل صفحة للمدارس في هذا الدليل معلومات عن مدرسة محددة وبرنامجها أو
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
مساعدة طفلك على التعلم والنمو.
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

ببرنامج معين.
استخدم القسم الخاص بالبرامج المقدمة على صفحة المدرسة لمعرفة فرصك في الحصول على عرض لإللحاق
طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
1
الهاتف718-555-5555 :

البرامج المقدَّمة

علم على المربع
الموجود بجوار أسماء
البرامج التي تحوز على
اهتمامك.

P

)I.S. 123( Academic Honors Program

طريقة القبول S :مفروز

أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned Program
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي

األداء

90+10
34+66
 %28 28+72من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Chambers Street High School
Adams Street High School

JJ
JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

الحياة المدرسية
العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر

البرامج األكاديمية
الفرنسية ،اإلسبانية
اللغة9 :
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

األنشطة
نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة




















نشاط

استكشاف مدرسة

تصفح صفحات المدرسة في دليل المدارس المتوسطة .اختر مدرسة مؤهلة يرغب طفلك في التقديم لاللتحاق بها والمداومة بها .قُم بتعبئة كل مربع
بمعلومات عن هذه المدرسة المتوسطة.

اسم المدرسة:
كم عدد التالميذ الذين يداومون بهذه المدرسة؟

كيف يمكن لطفلي الوصول إلى هذه المدرسة من مكان إقامتنا؟

ما رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني الذي يمكنني
استخدامه للحصول على معلومات عن كيفية زيارة هذه المدرسة؟

في أي وقت يبدأ اليوم الدراسي المعتاد لتلميذ الصف السادس؟

ادرج إثنتين من الدورات الدراسية األكاديمية التي توفرها هذه المدرسة وتبدو شيقة.

ادرج إثنين من األنشطة التي توفرها هذه المدرسة وتبدو شيقة.

إذا كان هناك أكثر من برنامج بالمدرسة ،أي برنامج (برامج) ترغب في التقديم لاللتحاق به؟ لماذا؟

10

 0.4التعرف على فرصك
هناك عدة عوامل تلعب دوراً في كيفية حصول التالميذ على عروض االلحاق بالمدارس المتوسطة .البعض من هذه العوامل هي عوامل تستطيع أنت التحكم
فيها؛ وبعضها اآلخر تحدده المدرسة .إن التعرف على كل هذه العوامل يمكنه مساعدتك على القيام باختيارات مستنيرة للبرامج التي تقدم طلبا ً لإللحاق بها.
هذه هي العوامل:
عدد المتقدمين لكل مقعد

خيارات طلب التقديم الخاص بك

البرامج التي تضيفها إلى طلب التقديم والترتيب،
أو التنظيم الذي وضعتها به

معلوماتك*

عدد المقاعد المتاحة للمتقدمين ومدى شعبية البرنامج (الطلب عليه)

أولويات القبول*

ض إلحاق

عر

الترتيب الذي تقوم وفقه البرامج باعتبار مجموعات المتقدمين ــــ تعرف
على مجموعة األولوية التي تنتمي إليها في كل برنامج

أين تقيم ،و /أو سجلك األكاديمي ،و /أو عوامل
أخرى

طرق القبول

ما الذي تستخدمه البرامج لتقديم العروض للمتقدمين
لبعض البرامج فقط*

 1.4خيارات طلب التقديم الخاص بك
إن العامل األكثر أهمية في تحديد المدرسة المتوسطة التي سيلتحق بها طفلك هو كيفية قيامك بتعبئة طلب التقديم الخاص به للمدارس المتوسطة .فيما يتعلق
بطلب التقديم الخاص بطفلك عبر اإلنترنت ،سوف ترى جميع برامج المدارس المتوسطة التي سيكون طفلك مؤهالً للتقديم لاللتحاق بها كخيارات ،وإذا تم
قبوله ،المداومة بها.
1.1من هذه الخيارات ،اختر حتى  12برنامجا ً يرغب طفلك في المداومة بها .أضف هذه البرامج إلى طلب التقديم الخاص بطفلك—إن إضافة خيارات
أكثر سوف يزيد من فرص طفلك للحصول على عرض إلحاق بأحد هذه الخيارات.
ُ 2.2ثم رتب هذه البرامج من األكثر تفضيالً لديك إلى األقل تفضيالً .الترتيب يعني وضع البرنامج الذي يمثل خيارك األول في المربع رقم  ،1والبرنامج
الذي يمثل خيارك الثاني في المربع رقم  ،2وهكذا دواليك.
JJ

تأكد من ترتيب خياراتك للبرامج حسب ترتيب أفضليتها الحقيقة لديك!

إن إضافة خيارات أكثر ال يقلل من فرصتك في الحصول على عرض إلحاق من برنامجك األعلى ترتيبا ً .أنت تتمتع بنفس الفرصة للحصول على
عرض الحاق ببرنامجك األعلى ترتيبا ً سواء قمت بتضمين هذا الخيار وحده أو كان هناك أحد عشر خياراً تحته.

JJ

سوف يحصل طفلك على عرض إلحاق من أعلى خياراته الممكنة مع الوضع بعين االعتبار العوامل األخرى التي نوقشت في هذا القسم.

 2.4معلوماتك
تمنح بعض البرامج أولوية القبول (أنظر القسم  )4.4للتالميذ الذين يعيشون أو يدرسون في نطاق جغرافي أو منطقة تعليمية أو حي معين .كما تقوم بعض
البرامج باستخدام السجل األكاديمي للتالميذ في القبول ،وفيما يتعلق بتلك البرامج ،فإن أداء طفلك سيعني الكثير .انظر القسم  8.4للتعرف على البرامج التي
تستخدم محل إقامة أسرتك أو السجل األكاديمي لطفلك في القبول.
نصيحة:
قد يكون للبرامج في نفس المدرسة أولويات قبول وطرق قبول مختلفة .قد تقرر أن تقدِّم لإللتحاق ببرنامج معين دون غيره بناء على هذه المعلومات.
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 3.4األهلية

(99A123 | City Lane School )I.S. 123

مدرسة لعموم الحي

يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا ً إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
المتوفرة خارج المنهج الدراسي .يروج منهجنا الدراسي للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

المنطقة :وسط المدينة
العنوان1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

بعض البرامج في منطقتك التعليمية قد تكون مفتوحة فقط للتالميذ الذي يعيشون في حي أو منطقة تعليمية معينة أو يذهبون إلى مدرسة فيها .وقد تعتمد
متطلبات األهلية الخاصة ببرامج أخرى على نوع الجنس أو اللغة األصلية أو عوامل أخرى .في المثال أدناه ،أهلية القبول بهذا البرنامج مفتوحة فقط "لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه" .إن ذلك يعني أن التالميذ الذين يعيشون في حي بروكلين أو يداومون بمدرسة إبتدائية به سوف يرون هذا البرنامج كخيار متاح
بمدرسة إبتدائية بها لن يروا هذا البرنامج أو
على طلب التقديم للمدارس المتوسطة الخاص بهم ،ولكن التالميذ الذين يعيشون في أحياء أخرى أو يداومون
طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
يجدوه كأحد خياراتهم.
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

البرامج المقدَّمة
)I.S. 123( Academic Honors Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned Program
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

 4.4أولويات القبول

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي

تحدد أولويات القبول األداء
99A123المتقدمين للحصول على عرض لإللحاق في كل برنامج.
مجموعات من
اعتبار
وفقه
الذي يتم
الترتيب
| City
Lane
School
)I.S.
(123

90+10

JJ

JJ

مدرسة لعموم الحي
ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
المدينةChambers Street
وسطHigh
School
المنطقة:
Adams
Street
School
1738 City Lane,
Brooklyn,
NYHigh
99999
العنوان:

 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

في جنبا ً
اإلنكليزية
في اللغة
امتحان
يتم4
المستوى
وعالي أو
المستوى 3
التدريس في
درجات
على
حصلوا
التالميذ
 %من
يستفيد34
الواليةمع
اعتبارجنب
إلى
بالفصول،
الجودة
الجذاب
 )I.S.من
(123
مدرسة
تالميذ
اإلضافيةمجموعات ،وسيتم اعتبار جميع تالميذ مجموعة األولوية األولى أوالً.
األنشطةفي
التالميذ
سوف
للقبول،
متعددة
أولويات
لديه
البرنامج
إذا كان
34
+66
JJ

ومهارات القيادة.
االجتماعي
للنجاح أواألكاديمي
الدراسي
يروج منهجنا
الدراسي.
خارجمنالمنهج
المتوفرة
الرياضيات
الوالية في
والتطورامتحان
المستوى  4في
المستوى 3
درجات في
حصلوا على
التالميذ
%28
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
 %93من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
التفوق
علىتحقيق
لالطالعأجل
جاهدين من
الرابطالفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل
علىللنمو
وتعزيزها
المشخصنة
للرعاية
وتوفيرها
مزيد من
schools.nyc.gov/Find-a-School
99A123
البرنامج
عن كود
ابحث
بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.
ونؤمن بأن
األكاديمي
المدرسة.
المعلومات عن

28+72
مشاركة المكان:
وإذا كانت +7
الثانية،ال وهكذا دواليك.
األولوية
 93مقاعد شاغرة ،سوف يتم بعد ذلك اعتبار تالميذ مجموعة
هنالك
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل
ّ
JJ

a

راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

إذا إندرج التلميذ في مجموعة األولوية  ،1فستكون لديه فرصة أكبر في اإللحاق ببرنامج محدد من التالميذ الذين ترد أسماؤهم في مجموعة قبول أدنى.
األنشطة
البرامج األكاديمية
الحياة المدرسية
برنامج.
لديها أولويات قبول مختلفة لكل
برنامج واحد للمدرسة المتوسطة قد يكون
المدارس التي لديها أكثر من
نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
example@schools.nyc.gov
البريد اإللكتروني:
الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
الموسيقي اإلعداد المتحانات
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
schools.nyc.gov/Find-a-School
الموقع اإللكتروني :بالمدارس الثانوية المتخصصة
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت
الهاتف718-555-5555 :
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس
رمز البرنامجA123S :

العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار



ألولويات القبول من صفحة مدرسة معينه.
أنظر إلى المثال التالي
الزي الموحد :نعم



















اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
المقدَّمة
اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
البرامجمتعلمي
برامج
()ENL
)I.S. 123( Academic Honors Program
الخدمة المجتمعية :نعم
المقاعد التي تم ملؤها
عدد المتقدمين لكل مقعد
المقاعد
المتقدمون
القبول في السنة الماضية
مفروز
صيفية :نعم
طريقةدراسية
دورة
القبولS :
نعم
التعليم العام
4
55
225
مفتوحنعم
األسبوع:
عطلة نهاية
للتالميذ والمقيمين في حي
بالبرنامج:
برنامجالقبول
أهلية
نعم
التالميذ ذوو اإلعاقة
4
18
75
بروكلين
أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned Program

فكر فيه بهذا الشكل.

طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي

األداء

1

مجموعة األولوية 1

90+10
34+66
 %28 28+72من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

مجموعة األولوية 2

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Chambers Street High School
Adams Street High School


 





 

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

JJ
JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

برامج المدرسة
المتوسطة
الحياة المدرسية

هذا يعني أن...
JJ

JJ

العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

البرامج األكاديمية

اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
الحية منطقة
البيئة في
المقيمون
التالميذ
معجل :الجبر،
برنامج ّ
الجغرافي
التوزيع
المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
الكورال،
مادة اختيارية:

تالميذ

بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
رقم لغة16
المنطقة
اإلشارة األمريكية اإلنتاج
التعليميةالقتالية
الدراما الفنون
القيادة
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
فيها
والمقيمين
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس




















تالميذ المنطقة التعليمية والمقيمين فيها الذين رتبوا هذا البرنامج على طلب التقديم الخاص بهم يندرجون تحت مجموعة األولوية األولى .سوف يتم
اعتبارهم أوالً لشغل المقاعد الشاغرة.
تالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه يندرجون تحت مجموعة األولوية الثانية .وسوف يتم اعتبارهم تاليا ً لشغل المقاعد الشاغرة.

1

12

يتضمن هذا القسم أيضا ً معلومات العام الماضي عن حصول المتقدمين من كلتا المجموعتين على عروض إلحاق من هذا البرنامج.
فيما يلي بعض أولويات القبول الشائعة التي تستخدم لتحديد عروض االلحاق:
أولويات القبول
(ما هو مكتوب على صفحة المدرسة)

ما تعنيه

األولوية لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة

يضمن التالميذ الذين يداومون حاليا ً في مدرسة تستمر حتى الصف الثامن أو الصف الثاني عشر
الحصول على عرض الحاق لالستمرار في المداومة بهذه المدرسة إذا أضافوها إلى طلب التقديم
الخاص بهم للمدرسة المتوسطة .سيتم اعتبار التالميذ أوالً ألي برامج وضعوها في ترتيب أعلى
على طلب التقديم الخاص بهم .انت ال تحتاج لترتيب مدرسة طفلك التي بها فصول لمواصلة
التعليم بالمدرسة المتوسطة كخيارك األول لضمان الحصول على إلحاق بها ،ولكن يجب عليك
إضافتها كأحد الخيارات.

األولوية لتالميذ المنطقة
التعليمية والمقيمين فيها

قد يتمتع التالميذ بأولوية بناء على المنطقة التعليمية أو الحي أو المنطقة الجغرافية التي يقيمون
فيها و /أو يداومون بمدرسة عامة فيها .إذا كان التلميذ يقيم في منطقة تعليمية ويداوم في مدرسة
عامة بحي مختلف أو منطقة تعليمية مختلفة ،فإن هذا التلميذ يتمتع باألولوية في كال المكانين.

األولوية للتالميذ الذين
حضروا جلسة إعالمية

التالميذ الذين سجلوا حضورهم في اللقاء المفتوح للبرنامج أو لدى طاولة المدرسة في معرض
يتم وضعهم في مجموعة أولوية أعلى .هذه األولوية مرتبطة بطريقة القبول التي تعتمد على عدم
الفرز المحدود (أنظر القسم .)8.4

األولوية للتالميذ الذين يقدمون في
منطقة التوزيع الجغرافي ويقيمون فيها

يتمتع التالميذ الذين يتبعون مدرسة متوسطة حسب التوزيع الجغرافي—أو مجمع تعليمي
يحتوي على عدة مدارس متوسطة—بأولوية المداومة بهذه المدرسة أو المدارس .لتلقي
هذه األولوية ،تأكد من إضافة المدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي إلى طلب
التقديم للمدارس المتوسطة الخاص بطفلك .ال يتعين عليك ترتيب مدرسة التوزيع الجغرافي
كخيارك األول للتمتع بهذه األولوية .للتعرف على ما إذا كان هناك مدرسة أو مدارس
تتبعها حسب التوزيع الجغرافي ،افحص طلب التقديم الخاص بك أو زر الرابط التالي:
.schools.nyc.gov/Find-a-School

نصيحة:
إنها استراتيجية جيدة أن تقوم بتقديم طلب االلتحاق بالبرامج التي يصنف فيها طفلك في مجموعات األولوية العالية (مجموعة األولوية األولى) .كلما ارتفعت أولوية
المجموعة كلما زادت الفرص للحصول على عرض الحاق للمداومة بالبرنامج.

 5.4البرامج التجريبية للتنوع في القبول
تشارك المدارس المتوسطة من مختلف أرجاء المدينة في جهود لزيادة التنوع في برامجها.
تتوفر قائمة المدارس المشاركة في البرامج التجريبية للتنوع على موقعنا اإللكتروني — تعرف على المزيد على الرابط:
.schools.nyc.gov/DiversityAdmissions

13

 6.4عدد المتقدمين لكل مقعد
الخاص بكل برنامج ،يظهر عدد المقاعد كم
المتوفرة لتالميذ الصف السادس .في قسم القبول للعام الماضي
من |المقاعد
محدد
Schoolعدد
)I.S.متوسطة
مدرسة
لدى كل
99A123
City
Lane
(123
مدرسة لعموم الحي
عدد التالميذ الذين حصلوا على عروض إلحاق من ًهذا البرنامج في العام الماضي .يظهر عدد المتقدمين لكل مقعد عدد التالميذ الذين تقدموا لشغل كل من
يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
المنطقة :وسط المدينة
ومهارات القيادة.
االجتماعي
األكاديمي
عددمنهجنا الدراسي
الدراسي .يروج
هذه المتوفرة خارج المنهج
كبير.
Lane,طلب
عليه
كبيرة أو
بشعبية
كان
والتطوركلما
مقعد،
المتقدمينللنجاحلكل
المقاعد—كلما زاد
1738 City
Brooklyn,
NY 99999
البرنامج يتمتعالعنوان:
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
في

مشاركة المكان :ال

معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا

ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
أجل تحقيق
جاهدين من
لتالميذنا .إننا
أربعةللنمو الفكري
تقدم وتعزيزها
المشخصنة
وتوفيرها للرعاية
التفوقالعام.
التعليم
مقاعد
مقعدنعملمن
واالجتماعي كل
تالميذ لشغل
التالي،
المثال

راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

عدد التالميذ الذين قبلهم البرنامج في
العام الماضي

طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

عدد المتقدمين الذين تقدموا لاللتحاق
بكل مقعد

البرامج المقدَّمة
)I.S. 123( Academic Honors Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned Program
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

البرامج التي تمأل
جميع مقاعدها في
الجولة الرئيسية مميزة
بكلمة "نعم"

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

على فرصة طفلك في الحصول على عرض الحاق من ذلك البرنامج .ولكن ،إذا كان البرنامج الذي يعجبك به عدد
إن عدد المتقدمين لكل مقعد قد يؤثر
أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي
المتقدمين لكل مقعد ولكنه يمثل خياراً مناسبا ً لطفلك ،ضع بعين االعتبار التقديم له! فالبرامج ليست دائما ً تنافسية بالشكل الذي تبدو عليه .بعض
كبير من
األداءفي العام الماضي لم يكونوا في مجموعة األولوية األولى ،وبعض المتقدمين قاموا بترتيب برامج أخرى في مرتبة أعلى على طلب التقديم للمدارس
المتقدمين
 %90 90+10من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية
ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
المتوسطة.
Chambers Street High School
 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
34+66
28+72
93+7

JJ

 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات

Adams Street High School

JJ

 %93من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا

 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد
البرنامج  99A123على الرابط
ابحث عن كود
والتالميذمن ذوي اإلعاقة
المقاعد—التعليم العام
مجموعات
7.4
المعلومات عن المدرسة.

المدرسية
تنقسم الحياة
إلى مجموعتين—التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقة .سوف يظهر طلب التقديم الخاص بطفلك إلى أي مجموعة من مجموعات المقاعد ينتمي.
المقاعد
نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
ليسمجتمعيةً :
اختياره.
تستطيع
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
معجل :الجبر ،البيئة الحية
بمنطقة الجوار
شيئانعم—منظمة
إن هذامدرسة
برنامج ّ
األنشطة

البرامج األكاديمية





الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

مجموعة المقاعد

مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

JJ

مقاعد التعليم العام

مقاعد التالميذ ذوي اإلعاقة

JJ













الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس




للتالميذ الذين يحصلون على تدريس وفق برنامج التعليم العام
للتالميذ الذين يحصلون على برامج التدريس لذوي االحتياجات الخاصة* بنسبة
تعادل  %20أو أقل من برنامجهم األكاديمي

للتالميذ الذين يحصلون على برامج التدريس لذوي االحتياجات الخاصة بنسبة تعادل  %20أو أكثر
من برنامجهم األكاديمي كما هو محدد في برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم.

*برامج التدريس لذوي االحتياجات الخاصة تتضمن فصول التدريس المشترك المتكامل ( ،)ICTوالفصل الخاص ( ،)SCوخدمات الدعم من مدرسي التعليم لذوي االحتياجات
1
الخاصة ( .)SETSSإن الخدمات ذات الصلة ،مثل عالج عيوب النطق ،والعالج الوظيفي ( ،)OTوالعالج الطبيعي ( ،)PTال تعتبر برامج تدريس لتعليم ذوي االحتياجات
الخاصة ألغراض القبول بالمدرسة المتوسطة.

راجع معلومات البرنامج على صفحة المدرسة للتعرف على عدد المقاعد التي حجزها هذا البرنامج لكل مجموعة .يستند عدد مقاعد برنامج التعليم العام
وبرنامج التعليم للتالميذ ذوي اإلعاقة إلى النسبة المئوية لتالميذ الصف الخامس ذوي اإلعاقة في المنطقة التعليمية .مجموعات المقاعد هذه تستخدم ألغراض
القبول فقط.
يتوقع من جميع برامج المدارس المتوسطة التي تشارك في عمليات القبول أن تستقبل مقدمي طلبات اإللحاق من ذوي اإلعاقة وأن تقدم لهم خدماتها حسب ما
تقتضيه برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم .سوف يقوم فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPفي المدرسة المتوسطة بمراجعة برنامج التعليم الفردي
( )IEPللتأكد من أن جميع الخدمات وأشكال الدعم تقدم كما يجب .في بعض الحاالت ،قد يقوم فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPبتنقيح برنامج التعليم
الفردي ( )IEPمن أجل أن يلبي احتياجات التلميذ على أكمل وجه.
لمزيد من المعلومات ،قُم بزيارة الموقع اإللكتروني  schools.nyc.govوقُم باختيار قائمة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة.
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 8.4طرق القبول

مدرسة لعموم الحي

يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا ً إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
المتوفرة خارج المنهج الدراسي .يروج منهجنا الدراسي للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

المنطقة :وسط المدينة
العنوان1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

طرق القبول هي الطرق التي تعتمدها البرامج لتقديم عروض للتالميذ .وتصف طرق القبول كذلك ما تحتاج إليه لكي يتم اعتبارك لإللحاق ببرنامج ما .كل
المدرسة التي تتضمن برامج متعددة طرق مختلفة
المدارس
يكون لدى
بك .قد
 ،Johnsonمديرة
االتصال :السيدة/
ما عليك فعله في أغلب الحاالت هو إدراج البرنامج على استمارة طلب اإللحاق الخاصطرف
البريد اإللكترونيexample@schools.nyc.gov :
للقبول ،كما في المثال التالي:
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

البرامج المقدَّمة
)I.S. 123( Academic Honors Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned
Program
)I.S. 123( Arts and
Technology

مفتوحالتوزيع الجغرافي
القبول Z :حسب
طريقة
طريقة القبولu :

منطقة
المقيمين في
التعليمية رقم
للتالميذالمنطقة
األولويةلتالميذ
بالبرنامج :مفتوح
القبول بالبرنامج:
أهلية القبول
أهلية
الجغرافي
التوزيع
فيها
والمقيمين
16

البرنامجA123Z :
A123O
رمز البرنامج:
رمز
السنةالجغرافي
التوزيع
الماضية
برنامج في
القبول
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
346
64

المتقدمون
698
113

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
2

أولويات القبول 1 :للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي  2لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  16والمقيمين فيها .في العام الماضي ،قبل هذا
البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
األداء
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسيةنيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Chambers Street High School
 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
Adams Street High School
 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات

90+10
34+66
28+72
 %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا









JJ

JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

الحياة المدرسية
العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

البرامج األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

1

2

15

نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس




















طرق القبول

بالمدارس المتوسطة

ما الذي يحتاج طفلك للقيام به
مفتوح

ما الذي تستخدمه المدارس في عمليات القبول

يتم تقديم  %100من العروض للتالميذ الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي.
وليس هناك شيء يتعين عليك القيام به قبل تقديم الطلب.
اظهر اهتمامك بمدرسة عن طريق الذهاب إلى الفعاليات الخاصة بها.

t

عدم الفرز
المحدود

Z

برنامج
التوزيع
الجغرافي

S

مفروز

l

الفرز
اللغوي

c

الدرجة
ّ
المركبة

U

امتحان
المواهب

00سجّل حضورك في جلسة إعالمية.
00سجّل حضورك في جولة مدرسية.
00سجّل حضورك لدى طاولة المدرسة في معرض المدارس المتوسطة.

معلومات شخصية
اسم التلميذ(ة) ،عنوان المنزل ،المدرسة الحالية ،الجنس ،وضعية التعليم لذوي
االحتياجات الخاصة
إظهار االهتمام بالمدرسة
لعدم الفرز المحدود فقط

00تأكد من المدرسة أنك ستتلقى أولوية.
00راجع عنوان منزلك لمعرفة ما إذا كنت تقيم ضمن المنطقة بحسب
التوزيع الجغرافي — حيث أن األولوية تمنح لهؤالء المقيمين ضمن
المنطقة.
00راجع عنوان مدرستك لمعرفة ما إذا كنت تذهب إلى مدرسة في نطاق
التوزيع الجغرافي — حيث أن األولوية تمنح لهؤالء التالميذ.
00أكمل أي متطلبات إضافية قد تكون مدرجة في صفحة المدرسة.
00تحقق من معايير اختيار هذا البرنامج لمعرفة ما تستخدمه المدارس
في القبول.
00اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة كيف تصنف البرامج المحددة
المتقدمين لاللتحاق بها.
00ناقش مع الموجه اإلرشادي بمدرستك مدى تنافسية درجاتك ونتائجك.
00قم بمراجعة معلومات البرنامج للتأكد من أنها ستحوز على اهتمام
طفلك.
00اتصل بالمدارس مباشرة للتعرف على إذا كانت /كيف تمنح األولوية
لمتعلمي اللغة اإلنكليزية.
00تعرف على النماذج الثالثة لبرامج متعلمي اللغة اإلنكليزية في
القسم .2.8

00افحص معيار اختيار البرامج هذا على صفحة المدرسة للتعرف على
ما تستخدمه المدرسة لوضع الدرجات المركبة .الحظ أيضا ً كيف أن
البرامج المختلفة تضع بعين االعتبار معايير اختيار مختلفة.
00ناقش مع الموجه اإلرشادي بمدرستك مدى تنافسية درجاتك ونتائجك.

لبرنامج مدرسة (& Mark Twain for the Gifted
 )Talentedللموهوبين والمتفوقين ،وبرنامج المواهب بالمنطقة
التعليمية رقم  21فقط
00يجب أن تخوض امتحان المواهب ليتم اعتبارك لاللتحاق بهذا البرامج.
عندما تضيف أي من هذه البرامج إلى طلب التقديم الخاص بك ،ستتم
دعوتك لتحديد موعد لتاريخ وتوقيت االمتحان.

معلومات شخصية
السجل األكاديمي
تقوم المدارس بترتيب المتقدمين باستخدام عوامل قد تتضمن نتيجة بطاقة التقرير
األخيرة للصف الرابع ،و /أو نتائج االمتحانات الموحدة في القراءة والرياضيات،
و /أو المواظبة على الحضور ،والدقة في المواعيد.
وضعية متعلم اللغة اإلنكليزية
للبرامج المفروزة من حيث اللغة فقط :اللغة األصلية ،عدد سنوات اإلقامة في
الواليات المتحدة ،المستوى الحالي إلجادة اللغة اإلنكليزية ،تصنيف خدمات
متعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLالتسجيل السابق في برنامج ثائي اللغة بمستوى
المدرسة اإلبتدائية والبرامج المزدوجة اللغة باللغة المستهدفة.

السجل األكاديمي
تحسب المدارس درجات التالميذ المركبة عن طريق تعيين نقاط للتالميذ لكل
أو بعض العناصر التالية باستخدام المكونات المقابلة لسجالتهم األكاديمية:
بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع ،و /أو درجة امتحان والية نيويورك في
مادة مهارات اللغة اإلنكليزية ،و /أو درجة امتحان والية نيويورك في مادة
الرياضيات ،و /أو الحضور والدقة في المواعيد.
ُثم تقوم المدارس بترتيب التالميذ وفقا ً لدرجاتهم وتقدم عروض االلحاق للتالميذ
بترتيب تنازلي للدرجات.

درجات امتحان المواهب
يتم إعطاء التالميذ عروض االلحاق بترتيب تنازلي وفقا ً لدرجة امتحان المواهب
فقط .ال ينظر للمعايير األخرى أو استخدامها في القبول.

* وفقا ً لقانون والية نيويورك ،فإن نتائج االمتحانات لن تكون هي العامل الوحيد أو األولي أو األساسي في قرارات القبول .بدالً من ذلك ،ستستخدم المدارس معايير متعددة
التخاذ قرارات القبول.
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(99A123 | City Lane School )I.S. 123

 9.4معايير االختيار

مدرسة لعموم الحي

يستفيد تالميذ مدرسة ( )I.S. 123من التدريس الجذاب وعالي الجودة بالفصول ،جنبا ً إلى جنب مع األنشطة اإلضافية
المتوفرة خارج المنهج الدراسي .يروج منهجنا الدراسي للنجاح األكاديمي والتطور االجتماعي ومهارات القيادة.
يستمتع تالميذنا بالرعاية المشخصنة التي يحصلون عليها في فصولنا الدراسية الصغيرة الحجم والراعية .يعمل
معلمونا لخلق تجربة تعليمية تعتمد على االحتياجات الفريدة لكل تلميذ من تالميذنا .يقدر اآلباء صغر حجم مدرستنا
وتوفيرها للرعاية المشخصنة وتعزيزها للنمو الفكري واالجتماعي لتالميذنا .إننا نعمل جاهدين من أجل تحقيق التفوق
األكاديمي ونؤمن بأن بإمكان كل تلميذ تحقيق النجاح األكاديمي وأنه سوف يحققه بالفعل.

المنطقة :وسط المدينة
العنوان1738 City Lane, Brooklyn, NY 99999 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسر الوصول إليه بالكامل a
راجع القسم  8.1لمزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق ،X، Y، Z :إلى محطة ()City Lane
بالحافلةB44 ،B26 ،B25 :

البرامج التي تعتمد على الفرز أو الفرز اللغوي أو الدرجة المركبة كمعايير للقبول تستخدم معيار اختيار محدد لتقديم عروض االلحاق .انظر إلى معيار
طرف االتصال :السيدة ،Johnson /مديرة المدرسة
example@schools.nyc.govالتالميذ.
بقبول
االعتبار عند القيام
االختيار الخاص بالبرنامج على صفحة المدرسة لمعرفة العوامل التي يضعها البرنامج بعين
البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-555-5555 :

البرامج المقدَّمة
)I.S. 123( Academic Honors Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول بالبرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في حي
بروكلين

رمز البرنامجA123S :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
55
18

المتقدمون
225
75

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :تعطى األلوية للتالميذ المقيمين بالمنطقة التعليمية ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين والمقيمين فيه .في العام الماضي ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع الدقة في المواعيد نتائج امتحاني والية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات








Zoned Program
طريقة القبول Z :حسب التوزيع الجغرافي

رمز البرنامجA123Z :
برنامج التوزيع الجغرافي

منطقةاختيار البرنامج هذا يخبرك بما تستخدمه المدرسة لترتيب المتقدمين—يوضح المثال أعاله معيار
معيار
لبرامج الفرز أو برامج الفرز اللغوي:
أهلية القبول بالبرنامج :األولوية للتالميذ المقيمين في
التوزيع الجغرافي
مفروز.
االختيار لبرنامج

JJ

JJ

األداء

البرامج هذا بالمعلومات التي يتم استخدامها للوصول إلى الدرجة المركبة لكل متقدم.
لبرامج الدرجة المركبة :يخبرك معيار اختيار
 %90من التالميذ إجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

90+10
 %34 34+66من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
الرياضيات من األشياء التالية سوف تستخدمه لترتيب وتقييم المتقدمين
تخبرك بأي
سوف
المركبة
الدرجة
%28أو
الفرز
امتحان الوالية في
للقبول  4في
كطريقة أو المستوى
درجات في المستوى 3
حصلوا على
من التالميذ
البرامج التي تستخدم 28+72
 %93 93+7من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Chambers Street High School
Adams Street High School

JJ
JJ

بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع

JJ

JJ

ابحث عن كود البرنامج  99A123على الرابط  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من
المعلومات عن المدرسة.

األكاديمية والرياضيات للصف الرابع
اإلنكليزية
نيويورك في مادتي مهارات اللغة
نتائج امتحانات والية
البرامج
الحياة المدرسية
العدد اإلجمالي للتالميذ | 237 :الصفوف8-6 :
مدرسة مجتمعية :نعم—منظمة بمنطقة الجوار
الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحا ً  2:25-بعد الظهر
اليوم الدراسي المطوَّل :نعم
برامج متعلمي اللغة االنكليزية :برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة جديدة
()ENL
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر ،البيئة الحية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،المناظرات ،الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي
بوسائل اإلعالم المتعددة ،الروبوت

JJ

بيانات الحضور والدقة في المواعيد من الصف الرابع

JJ

السلوكيات األكاديمية والشخصية ،التي تتضمن قيام التلميذ بما يلي:
إدارة الوقت وإظهار جهوده لتحقيق األهداف بشكل مستقل

JJ

األنشطة

نادي الكتاب التشجيع الحماسي نادي الشطرنج الرقص نادي
القيادة الدراما الفنون القتالية لغة اإلشارة األمريكية اإلنتاج
الموسيقي اإلعداد المتحانات الريجنت دورات اإلعداد لاللتحاق
بالمدارس الثانوية المتخصصة
برنامج ( )CHAMPSللرياضات—مختلط :نادي اللياقة البدنية،
الكرة الطائرة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،التنس




















العمل بطريقة منظمة

JJ

JJ

االستمرار في العمل عند مواجهة التحديات إلتمام مهمة باستعمال استراتيجيات مختلفة

JJ

طلب المساعدة عند الحاجة

JJ

احترام قوانين المدرسة والعمل بشكل جيد في المجتمع المدرسي

السلوكيات األكاديمية والشخصية عادة ما تكون جزءاً من بطاقة التقرير للصف 1الرابع .إذا كانت مدرسة طفلك ال تدرج هذه المعلومات كجزء من بطاقة
التقرير ،اطلبها من طاقم المدرسة.
تستخدم عمليات القبول بالمدارس المتوسطة معلومات من الصف الرابع لتقييم التالميذ للقبول .ال يتعين على موظفي المدرسة أن يطلبوا من العائالت تقديم
معلومات إضافية في شكل بطاقات تقرير ألعوام إضافية أو توصيات مستقلة من المعلمين.
نصيحة:
إن معيار االختيار الخاص بالبرنامج يمكنه أن يساعدك في التفكير فيما إذا كان البرنامج مناسبا ً بطريقة جيدة لطفلك أم ال .على سبيل المثال ،إذا كان طفلك لديه درجات
جيدة ومعدالت حضور جيدة ولكنه ليس لديه نتائج جيدة في امتحانات الوالية ،وكان البرنامج ينظر إلى درجات بطاقة التقرير ومعدالت الحضور ولكنه ال ينظر إلى
نتائج امتحانات الوالية ،فإن معيار االختيار هذا سيكون في صالحه.
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 0.5اذهب إلى الفعاليات وقم بزيارة المدارس
يتم الجزء األكبر من عمليات القبول بالمدارس المتوسطة خالل فصل الخريف ،بين شهري سبتمبر /أيلول ونوفمبر /تشرين الثاني .ضع جدوالً زمنيا ً لعمليات
القبول لتتبع تواريخ وأوقات معارض المدارس المتوسطة ،واللقاءات المفتوحة ،واالختبارات ،ومواعيد البرامج التي تتطلب اجراء مقابالت أو تجارب أداء أو
تقييمات داخل المدرسة.

 1.5معارض المدارس المتوسطة
احضر معارض المدارس المتوسطة في فصل الخريف .يمكنك أثناء هذه الفعاليات االلتقاء بممثلين من مدارس مختلفة في نفس اليوم والمكان.
سوف تعقد معارض المدارس المتوسطة بالمناطق التعليمية المختلفة في تواريخ مختلفة خالل شهر أكتوبر /تشرين األول .نرجو زيارة الرابط
 schools.nyc.gov/Middleلالطالع على آخر األخبار حول موعد ومكان إقامة معرض المدارس المتوسطة بالمنطقة التعليمية.
نصيحة:
تذكر أن تطلب من طفلك تسجيل حضوره لدى كل طاولة مدرسة تقوم بزيارتها .إن تسجيل الحضور سيزيد من فرصة طفلك في الحصول على عرض من البرامج التي
تستخدم عدم الفرز المحدود كطريقة للقبول.

 2.5زيارات المدارس
إن زيارة المدرسة هي أفضل طريقة الستكشاف ما إذا كانت تمثل مكانا ً جيداً لطفلك .وهي أيضا ً طريقة مثالية لتجربة رحلة التنقل ومعرفة الوقت الذي
تستغرقه الرحلة من البيت إلى المدرسة .اتصل بالمدارس مباشر ًة لمعرفة ما اذا كان لديها فعاليات خاصة ،أو لقاءات مفتوحة.
استخدم موقعنا اإللكتروني للبحث عن تواريخ اللقاء المفتوح أو الجلسة اإلعالمية لمدرسة معينة—قُم بزيارة الرابط .schools.nyc.gov/Middle
نصيحة:
عند زيارة المدارس ،قُم دائما ً بطرح أسئلة .استخدم النشاط في هذا القسم كدليل لك .وسجل اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك بوضوح على ورقة تسجيل الحضور.
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نشاط

اطرح أسئلة في فعاليات المدرسة المتوسطة

عندما تتحدث مع ممثل لمدرسة ما خالل معرض المدارس المتوسطة أو في لقاء مفتوح ،حاول طرح سؤال واحد من كل مربع .ضع أسئلتك الخاصة
للتعرف أكثر على المدرسة.
افصل هذه الصفحة واحضرها معك عند قيامك أنت وطفلك بزيارة المدارس أو المعارض.
ثقافة المدرسة

كيف يمكن لطفلي الحصول على مساعدة إضافية النجاز الواجب المنزلي؟
ما الذي يجعل مدرستكم متميزة عن غيرها؟

سؤالي____________________________________________________________________________________________________________________ :

تالميذ الصف السادس

متى يبدأ اليوم الدراسي ومتى ينتهي بالنسبة لتالميذ الصف السادس؟
هل هناك أنشطة مخصصة لتالميذ الصف السادس فقط؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي تلك األنشطة؟

سؤالي____________________________________________________________________________________________________________________ :

البرامج األكاديمية

ما هي الدورات الدراسية األكثر شعبية لديكم؟
ما الذي يجعل الدورات الدراسية لمدرستكم مختلفة عن الدورات الدراسية المقدمة في المدارس األخرى؟

سؤالي____________________________________________________________________________________________________________________ :

األنشطة

ما هي بعض األمثلة للنوادي المتوفرة في مدرستكم؟
في أي وقت خالل اليوم الدراسي يستطيع التالميذ المشاركة في األنشطة؟

سؤالي____________________________________________________________________________________________________________________ :

القبول

أين يمكنني التسجيل إلظهار االهتمام بإحدى المدارس؟
للتقدم لاللتحاق بهذه المدرسة ،هل نحن بحاجة إلى القيام بأي شيء باإلضافة إلى إضافتها إلى طلب التقديم؟

سؤالي____________________________________________________________________________________________________________________ :
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 0.6احصل على نتائج المدرسة المتوسطة
في شهر أبريل /نيسان ،سوف تتلقى نتائج القبول بالمدرسة المتوسطة لطفلك .ستتضمن هذه النتائج عرضا ً لاللحاق بناء على طلب التقديم للمدارس
المتوسطة الخاص بطفلك ،وقد تتضمن عرضا ً ثانيا ً من مدرسة أو برنامج جديد .إذا تلقى طفلك عرضين لاللحاق ،فسيتعين عليك االختيار فيما بينهما.

 0.7تعرف على الخيارات المتوفرة بعد تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة المتوسطة
 1.7المدارس والبرامج الجديدة
إذا كان سيتم افتتاح مدرسة أو برنامج جديد في منطقتك ،فقد تتوفر فرص إضافية لطفلك للتقديم بالمدرسة المتوسطة .إذا كان األمر كذلك ،فسوف ندعوك
للتقدم بطلب للبرامج الجديدة عند اإلعالن عنها.

 2.7االستئنافات
سوف يتضمن خطاب نتائج القبول بالمدرسة المتوسطة أيضا ً معلومات حول كيفية تقديم طلب استئناف .إذا رغبت في محاولة تغيير عرض االلحاق بالمدرسة
المتوسطة الخاص بطفلك ،يمكنك اختيار ما يصل إلى ثالثة برامج على استمارة طلب االستئناف .يتم قبول االستئنافات إذا كانت هناك مقاعد شاغرة بالبرنامج
وإذا كان طفلك يستوفي معايير االختيار .يتعين عليك فقط تقديم طلب استئناف لبرنامج تفضله أكثر من عرض االلحاق بالمدرسة المتوسطة الخاص بطفلك.
إذا تم قبول طلب االستئناف الخاص بك ،سيتم تحديث عرض االلحاق الخاص بطفلك للمدرسة المتوسطة تلقائيا ً ليعكس البرنامج الذي طلبته في طلب
االستئناف .للحصول على مزيد من المعلومات عن االستئنافات ،نرجو التحدث مع الموجه اإلرشادي الخاص بمدرسة طفلك اإلبتدائية.
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 0.8تلبية احتياجات طفلك
 1.8التالميذ الذين هم بحاجة لتسهيالت الوصول
تلتزم إدارة التعليم بضمان تمكن الموظفين ،وأعضاء المجتمع المدرسي ،والتالميذ ،وأفراد العائالت ذوي اإلعاقة ،من الوصول إلى جميع برامجها وخدماتها
وأنشطتها .المنشآت المصنفة على أنها ميسر الوصول إليها بالكامل هي جميع المباني التي شيدت بعد عام  1992أو المباني الميسر الوصول إليها جزئيا ً
والتي تم تقييمها وتقرر أن جميع البرامج والخدمات ميسرة للوصول .وتسمح المباني الميسر الوصول إليها جزئيا ً لألشخاص ذوي اإلعاقات الحركية بدخول
المبني والخروج منه ،والوصول إلى معظم البرامج ذات الصلة ،واستخدام دورة مياه واحدة على األقل ،ولكن قد ال يكون المبنى بأكمله ميسراً.
ونحن نقيّم باستمرار جميع مبانينا لتحديد مستويات تيسر الوصول إلى الموقع وسبل تحسينها .للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بتيسر الوصول إلى
مبنى المدرسة ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني ( )schools.nyc.gov/BuildingAccessibilityأو االتصال بالمدرسة مباشرة .ونشجعك على
زيارة المدارس للتعرّف أكثر على تسهيالت المعاقين للوصول للمبنى.

 2.8متعلمو اللغة اإلنكليزية
تقدم جميع المدارس العامة بمدينة نيويورك تشكيلة واسعة من المساعدات والخدمات للتالميذ متعلمي اللغة االنكليزية ( )ELLsمن أجل تنمية كفاءتهم في اللغة
االنكليزية ،وتحضيرهم للنجاح في المدرسة ،والكلية ،و /أو المهن .هناك ثالث نماذج لتقديم خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLفي المدارس المتوسطة
العامة بمدينة نيويورك:
البرنامج

التعريف

البرنامج ثنائي اللغة ()DL

في البرامج ثنائية اللغة يتم تعليم التالميذ بلغتين :اإلنكليزية ،ولغتهم األم ،مثل اإلسبانية ،أو الصينية ،أو الفرنسية،
ضمن لغات أخرى .الهدف من هذا البرنامج هو تمكين التالميذ من القراءة ،والكتابة ،والمحادثة بكل من اللغة
اإلنكليزية ولغتهم األم .في الفصول ثنائية اللغة ،يتم استخدام اللغة األم واللغة اإلنكليزية بالتساوي.

برنامج التعليم االنتقالي
مزدوج اللغة ()TBE

توفر برامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة ( )TBEالقراءة ،والكتابة ،والمواد الدراسية األخرى باللغة اإلنكليزية
وباللغة األصلية لطفلك .مع تحسن مستوى اللغة اإلنكليزية لدى التالميذ ،يزيد الوقت المخصص للدراسة
باللغة اإلنكليزية بينما يقل الوقت المخصص للدراسة باللغة األصلية .عندما ينتهي تصنيف التلميذ ضمن متعلمي
اللغة اإلنكليزية ،سيتم إخراجه من البرنامج.

برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية
كلغة جديدة ()ENL

إن برامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLالتي كانت تعرف مسبقا ً باسم برامج تعليم اللغة اإلنكليزية
كلغة ثانية ( ،)ESLتوفر تدريسا ً باللغة اإلنكليزية مع دعم باللغة األصلية للتلميذ ،حتى يتمكن من القراءة ،والكتابة،
والمحادثة باللغة اإلنكليزية .يمكن أن يكون تالميذ هذا البرنامج قادمين من مختلف الخلفيات اللغوية ،وقد تكون اللغة
االنكليزية هي اللغة الوحيدة المشتركة بينهم.

تشير صفحات المدارس في دليل المدارس المتوسطة هذا إلى أي من نماذج تقديم خدمات برنامج متعلمي اللغة االنكليزية ( )ELLيتم تقديمها حاليا ً في كل
مدرسة متوسطة ،بناء على البيانات المقدمة من المدرسة.
يتعين على كافة المدارس المتوسطة أن تقدم استبيان اآلباء واستمارة اختيار البرنامج لمتعلمي اللغة االنكليزية ( )ELLفي االجتماع التوجيهي لآلباء الذي يعقد
لجميع التالميذ الذين تم تحديدهم حديثا ً كمتعلمين للغة اإلنكليزية ( .)ELLsإذا لم تستلم هذه االستمارة ،نرجو منك طلبها من المدرسة .الرجاء استخدام هذه
االستمارة لتحديد برنامجك المفضَّل لتقديم خدمات متعلمي اللغة االنكليزية ( ،)ELLحتى لو كانت مدرستك المتوسطة ال تقدمه في الوقت الراهن .يجب أن
تفتتح المدارس المتوسطة برنامج للتعليم االنتقالي ثنائي اللغة أو البرنامج مزدوج اللغة عندما يكون هناك  15تلميذاً أو أكثر من المتحدثين بنفس اللغة األصلية
في أي صف واحد يطلب فيه البرنامج بواسطة اآلباء /أولياء األمور .يمكن للعائالت بهذه الطريقة طلب توفير نماذج تقديم خدمات متعلمي اللغة اإلنكليزية
( )ELLفي مدرسة طفلهم.
للحصول على أحدث المعلومات حول نماذج تقديم خدمات برامج متعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLالمرجو االتصال مباشرة بالمدارس المعنية .للحصول على
مزيد من المعلومات عن الخدمات وأساليب الدعم المتوفرة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLنرجو االتصال بنا على رقم الهاتف  212-323-9559أو
زيارة الرابط .schools.nyc.gov/ELL
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 3.8تسهيالت االمتحان
إذا كان برنامج التعليم الفردي ( )IEPللتلميذ يظهر تسهيالت لالمتحانات ،فسيتم توفير هذه التسهيالت عند امتحان التلميذ أو خوضه لتجربة أداء طالما أن هذه
التسهيالت ال تغير من المهارات أو المحتوى الذي يقيسه االمتحان .إذا كنت مدعواً للمشاركة في امتحان أو تجربة أداء ،نرجو التأكد من العمل مع مدرسة
طفلك اإلبتدائية لتوصيل احتياجات طفلك ووسائل الدعم المطلوبة ومشاركة المستندات مع المدرسة المتوسطة حسب الحاجة .تعرف على المزيد على موقعنا
اإللكتروني (—)schools.nyc.govوأكتبوا عبارة “تسهيالت االمتحان ”Testing Accommodations/في شريط البحث.

 4.8تالميذ برامج المنطقة التعليمية رقم 75
ينبغي على التالميذ ذوي اإلعاقة الذين أوصي لهم ببرنامج بالمنطقة التعليمية رقم  75وحضروا هذا البرنامج ويرغبون بالدراسة في مدرسة متوسطة خارج
المنطقة التعليمية رقم  ،75أن يعملوا مع فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم لتحديد ما إذا كانت التوصية المتعلقة بالمداومة بالمدرسة المتوسطة
في المنطقة التعليمية رقم  75ال تزال مناسبة.
إذا قرر فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بالتلميذ أن هذا األخير لم يعد بحاجه إلى المداومة في المنطقة التعليمية رقم  ،75فإن التلميذ
يستطيع المشاركة في عمليات القبول بالمدارس المتوسطة من خالل مدرسته الحالية بالمنطقة التعليمية رقم .75

JJ

JJ

وإذا كان برنامج التعليم الفردي الخاص بالتلميذ يوصي حاليا ً بأن يستمر التلميذ في الدراسة ببرنامج في المنطقة التعليمية رقم  ،75وقرر فريق التعليم
الفردي ( )IEPبأن التلميذ سيواصل في المنطقة التعليمية رقم  75بالمدرسة المتوسطة ،سوف يتم إخطار التلميذ بإلحاقه في المدرسة متوسطة في
المنطقة التعليمية رقم  75في شهر مايو /أيار أو يونيو /حزيران ،بواسطة مدرسته التابعة للمنطقة التعليمية رقم .75

 5.8التالميذ المقيمون في سكن مؤقت
يستطيع التالميذ المقيمون في سكن مؤقت أن يقدموا طلبا ً لإللتحاق بأي من البرامج المدرجة في طلب التقديم للمدارس المتوسطة الخاص بهم ،حتى وإن كان
وضع إقامتهم غير مؤكد .وال يطالب التالميذ المقيمون في سكن مؤقت ،وفقا ً لقانون مساعدة المشردين ماكيني-فينتو ،بتقديم وثائق (بما في ذلك إثبات العنوان،
وإثبات تاريخ الميالد ،والتطعيم) من أجل المشاركة في عمليه القبول أو التسجيل بالمدارس.

ً
جنسيا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية
 6.8التالميذ المثليون ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين
بعد ( )LGBTQوالتالميذ غير المتأكدين من جنسهم
تقبل المدارس المتوسطة التالميذ متحولي الجنس والتالميذ غير المتأكدين من جنسهم في البرامج والمدارس ،بما في ذلك برامج الجنس الواحد (التلميذات
اإلناث فقط أو التالميذ الذكور فقط) ،وفقا ً للهوية الجنسانية التي يؤكدونها باستمرار في المدرسة ،وبغض النظر عن الجنس المحدد عند الوالدة  .يجب على
التلميذ المتحول جنسيا ً الذي يرغب بااللتحاق بمدرسة للجنس الواحد أن يسأل الموجه االستشاري بمدرسته للمساعدة في تقديم الطلب .تستطيع العائالت معرفة
المزيد على الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/TransgenderStudentGuidelines

 7.8موقع المدرسة والمواصالت
نوفر خدمة النقل والمواصالت لتالميذ المدارس المتوسطة بناء على المعايير التالية:
JJ

يحصل تالميذ الصف السادس على خدمات النقل المجانية إذا كانوا يعيشون على بعد ميالً واحداً أو أكثر من مدرستهم؛ أما إذا كانوا يعيشون على بعد
مسافة أقل من ذلك وأكثر من نصف ميل من مدرستهم ،فتتوفر لهم اشتراكات بنصف التكلفة الستخدام حافالت النقل العام ،وهي متوفرة بمدارسهم
عند الطلب .تقدم خدمات النقل المجانية على شكل خدمات الحافلة المدرسية الصفراء أو بطاقة متروكارد .يحصل التالميذ على خدمات النقل بالحافلة
الصفراء إذا ( )1كان لدى المدرسة خدمات النقل بالحافلة؛ و( )2كانوا يعيشون في نفس المنطقة التعليمية التي تتواجد بها مدرستهم؛ و( )3إذا كانت
هناك بالفعل محطة للحافالت أو يمكن إنشاءها .ال يمكن إنشاء محطات إذا كانت ستجعل خط السير الحالي أطول من خمسة أميال ،كما يتم قياسه من
خالل المسافة ما بين كل محطة والمدرسة.
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يحصل تالميذ الصف السابع فما أعلى على بطاقة المتروكارد إذا كانوا يعيشون على بعد ميالً واحداً ونصف الميل أو أكثر من مدرستهم .أما إذا كانوا
يعيشون على بعد مسافة أقل من ذلك ولكن أكثر من نصف ميل من مدرستهم ،فتتوفر لهم اشتراكات بنصف التكلفة الستخدام حافالت النقل العام ،وهي
متوفرة بمدارسهم عند الطلب.
التالميذ الذين يتلقون خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة الذين يلزمون بتلقي خدمات النقل المتخصصة في أحدث برنامج للتعليم الفردي
( )IEPيتم وضعهم في خطوط حافالت إلى المدرسة التي يداومون فيها ومنها .عالوة على ذلك ،يمكن لآلباء طلب تسهيالت طبية إضافية بناء على
االحتياجات الخاصة للطفل والتي قد تؤثر أيضا ً على نوع المركبة أو خط السير الذي تم وضع التلميذ فيه.

للحصول على مزيد من المعلومات ،نرجو االتصال بنا على رقم الهاتف  718-392-8855أو قُم بزيارة الرابط
.schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility

 8.8المسؤولية
تقوم إدارة التعليم لمدينة نيويورك بجمع معلومات عن ممارسات المدرسة ونتائجها ،والتي يمكنها المساعدة في تحديد نقاط القوة التي تتمتع بها كل مدرسة
والنواحي التي تحتاج إلى تحسين.
يقوم هذا الدليل بإدراج بعض من هذه المعلومات على صفحات المدارس .يتضمن قسم األداء بكل صفحة من صفحات المدارس ما يلي:
JJ

JJ

الدورات الدراسية ونتائج االمتحانات :النسبة المئوية للتالميذ الذين اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية في المواد الرئيسية (اللغة اإلنكليزية،
والرياضيات ،والدراسات االجتماعية ،والعلوم) ،والنسبة المئوية لتالميذ الصفوف السادس والسابع والثامن الذين حصلوا على درجات في المستوى 3
أو المستوى  4في امتحانات والية نيويورك في مادتي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات.
نتائج االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك :النسبة المئوية للتالميذ الذين يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرف الخزانات ،والكافتيريا
كما هي واردة في االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك.

يمكن االطالع على بيانات متوسط األداء للمدارس في هذه المنطقة التعليمية خالل العام الدراسي  2017-2016في قسم معلومات المنطقة التعليمية
وخريطتها في هذا الدليل.
إذا كانت لديك أسئلة حول هذا القسم ،نرجو التحدث مع موجهك اإلرشادي بالمدرسة أو ادخل اسم أي مدرسة في خانة البحث على الرابط
—schools.nyc.gov/Find-a-Schoolانقر على عالمة التبويب المعنونة "بيانات وتقارير "Data and Reports/لالطالع على معلومات
مفصلة حول أداء كل مدرسة في تقرير لمحة مختصرة عن جودة المدرسة ،ودليل جودة المدرسة ،وغير ذلك من تقارير.
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معلومات عن المنطقة التعليمية  20وخريطتها
طرق القبول ببرامج ()Superintendent
ينص قانون والية نيويورك على أن المدارس ال يمكنها استخدام نتيجة امتحان على أنه العامل الوحيد أو الرئيسي أو األكبر
في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقبول بالمدارس .طب ًقا لهذا القانون ،باتت مدارس المنطقة  20التالية تقبل اآلن التالميذ ببرامج
( )Superintendentوذلك بنا ًء على عدة معايير ،تشمل الصفوف ودرجات امتحان الوالية والحضور باإلضافة إلى الدرجة
المر ّكبة:
�

)Mary White Ovington (P.S/I.S. 30

�

)Ditmas Junior High School (J.H.S. 62

�

)The Fort Hamilton School (P.S./I.S. 104

�

The SEEALL Academy

�

)The Christa McAuliffe School (I.S. 187

�

)Dyker Heights (J.H.S. 201

�

)John J. Pershing (J.H.S. 220

�

)Montauk (J.H.S. 223

�

)Edward B. Shallow (J.H.S. 227

�

P.S./I.S. 229

�

)William McKinley (J.H.S. 259

ما أداء المدرسة المتوسطة النموذجية التابعة
للمنطقة التعليمية 20؟

%98
%52
%54
%83

من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات
الدراسية الرئيسية
من التالميذ حصلوا على درجات في
المستوى  3أو المستوى  4في امتحان
الوالية في اللغة اإلنكليزية
من التالميذ حصلوا على درجات في
المستوى  3أو المستوى  4في امتحان
الوالية في الرياضيات
من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات،
ودورات المياه ،وغرفة الخزانات،
والكافتيريا

اكتشف كيف يحدد كل برنامج الدرجة المر ّكبة على صفحته المدرسية.

برامج Federal Magnet
يُرحب بالتالميذ المقيمين في المنطقة التعليمية  20للتقدم في البرامج الفيدرالية الجاذبة ( )Magnetالموجودة في المدارس الواقعة
في المنطقتين التعليميتين  21و .31وعند إضافة البرامج في طلب طفلك المتقدم به للقبول بالمدارس المتوسطة ،ليكن الموقع
حاضرً ا في ذهنك :بعض هذه المدارس قد تقع بعي ًدا عن مكان سكنك .والتالميذ في المنطقة التعليمية  20غير مؤهلين للذهاب
بالحافلة إلى المدارس الموجودة في المنطقتين التعليميتين  21أو .31
النوع
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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مدارس
المنطقة
التعليمية

يمكن لجميع تالميذ هذه المنطقة التعليمية والمقيمين
فيها أن يقدموا طلباً لاللتحاق بالمدارس
المتوسطة المذكورة في هذا القسم.

20K030 | P.S./I.S. 30 Mary White Ovington

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

يقدم معلمونا وموظفونا كل ما يحتاجه التالميذ من دعم وتشجيع ،مما يتيح لهم التعرف على مواطن إمكانياتهم والكشف
عنها .يعمل ذلك الشعور بالدفء داخل مدرستنا على إنشاء روابط جديدة من الثقة بين تالميذنا .ويبدأ تالميذ الصف
ً
شامل لمدة ثالث سنوات لدراسة علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات لإلعداد للجامعة
السادس الوافدون منهجً ا دراس ًّيا
والمسارات المهنية .وفي مدرستنا ( )The P.S./I.S. 30يزود الموظفون أولياء األمور بأحدث المعلومات المتعلقة
بتعليم أطفالهم واألحداث المجتمعية .ويقدر أولياء األمور ما يبديه المعلمون من فهم حقيقي الحتياجات أطفالهم.

المنطقةBay Ridge :
العنوان7002 4th Avenue, Brooklyn NY 11209 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق R :إلى محطة ()Bay Ridge Ave
بالحافلة،X12 ،X11 ،X10B ،X10 ،X1 ،B9 ،B70 ،B64 ،B63 ،B4 ،B37 :
،X38 ،X37 ،X31 ،X3 ،X28 ،X27 ،X2 ،X19 ،X17A ،X17 ،X15 ،X14
X9 ،X8 ،X7 ،X5 ،X42 ،X4
طرف الاتصال :منسقة شؤون أولياء األمورDonna Moscatello ،
البريد اإللكترونيdmoscatello@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيpsis30pta.org :
الهاتف718-491-8440 :

َّ
المقدمة
البرامج
Science, Math & Engineering Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK030A :
المتقدمون
591
79

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
26
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
23
20

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK030Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

96+4
53+47
 %46 46+54من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %75 75+25من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %96من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %53من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
High School of Telecommunication Arts and
Technology
Brooklyn Technical High School

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  20K030في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 911 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج ثنائي اللغة :اللغة العربية ،لغة ثنائية :الصينية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلنكليزية ،البيئة المعيشية ،اللغة
برنامج ّ
اإلسبانية ،تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
مادة اختيارية :الفن ،الفرقة الموسيقية ،الموسيقى ،برنامج هندسة
البرمجيات (Software Engineering Program
) :))SEPبرنامج مدته ثالثة أعوام يبدأ في الصف السادس،
المسرح
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قيادة التشجيع؛ نادي الشطرنج؛ الكورال؛ برنامج (Design
)2 Learn STEM؛ طاقم المكتبة؛ الوسائط؛ نادي (NYC
)Roadrunners؛ األوركسترا؛ فرقة الروك؛ فريق (Steam
)Team؛ الحكومة الطالبية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :كرة القدم (األوروبية)
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،اليوجا
الرياضات :كرة السلة للفتيات ،برنامج نادي (NYC
)Roadrunners

20K062 | J.H.S. 062 Ditmas

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

تتوافر في معظم فصولنا سبورات  ،SMARTوذلك للمساعدة في إعداد تالميذنا لعالم التكنولوجيا المتغير باستمرار.
كما توجد ثالثة مختبرات كمبيوتر وعدة مختبرات متنقلة بها ما يزيد عن  550كمبيوتر مكتبي/محمول و 90جهاز
 .iPadهذا عالوة على توافر  30جهاز  iPadفي مكتبتنا يمكن للتالميذ استخدامها .وتشترك مدرسة ()Ditmas
في برنامج هندسة البرمجيات ،حيث يدرس التالميذ برمجة الكمبيوتر وتصميم الويب والتسويد والدوائر وتصميم
واستخدام اإلنسان اآللي .ويتضمن معهد ( )Law and Community Service Instituteالخاص بنا برنامجً ا
للخدمة المجتمعية ،حيث يذهب تالميذنا إلى مدارس متعددة ألداء خدمة مجتمعية خالل اليوم الدراسي .يقدم معهدنا
( )Academic, Performing and Visual Arts Instituteبرنامج فنون مكث ًفا في الرقص والكورال
وآالت المفاتيح والفرق الموسيقية والفنون المرئية .ولدى مدرستنا شراكات مع ()Power My Learning
و( )Groundswellو(.)CITE

المنطقةKensington-Ocean Parkway :
العنوان700 Cortelyou Road, Brooklyn NY 11218 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق Q :إلى محطة ( F ،)Cortelyou Rdإلى محطة ()Ditmas Ave
بالحافلةBM4 ،BM3 ،BM2 ،BM1 ،B8 ،B69 ،B68 ،B67 ،B35 ،B103 :
طرف الاتصال :المديرBarry Kevorkian ،
البريد اإللكترونيBKevork@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيditmas.org :
الهاتف718-941-5450 :

َّ
المقدمة
البرامج
Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK062A :
المتقدمون
382
66

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
106
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
5

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK062Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

97+3
33+67
 %28 28+72من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %85 85+15من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %33من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Midwood High School
John Dewey High School
Franklin Delano Roosevelt High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K062في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1204 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :اإلعداد للكلية/فصول اإلثراء في الرياضيات
واللغة اإلنكليزية ،برنامج ()Ditmas News Network
(نشرة أخبار متلفزة ومحررة ومصورة وموجه ومنتجة
ومكتوبة من التالميذ) ،امتحانات مهارة اللغة األجنبية في اللغة
الفرنسية واإلسبانية ، ،امتحانات Living Environment
 ،Regentsو Algebra I Regentsكتبه برنامج هندسة
البرمجيات ،برنامج ( ،)SpellReadبرنامج ()Wilson
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جمعية الخدمة ( ،)ARCHONقيادة التشجيع ،الكروشيه (شغل
اإلبرة) ،نادي الطهي ،Globaloria ،برنامج (Immigrant
 ،)Literacyنادي تصنيع الحلي ،برنامج (،)LEGO Robotics
جمعية /مؤسسة ( ،)NJHS/ARISTAبرنامج (Project
 ،)BOOSTنادي ممارسة العلوم ،اإلعداد المتحان القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ،كورال العروض ،أكاديمية نجاح التالميذ،
برنامج ( )Title IIIقبل اليوم الدراسي وبعده في الرياضيات/
مهارات اللغة اإلنكليزية ،العروض الفنية/الحفالت الموسيقية في
الشتاء والربيع
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية ،كرة
القدم األوروبية ،المضمار والميدان
الرياضات :كرة السلة ،الكرة الطائرة

20K104 | P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School
نحن نسعى جاهدين ليحصل تالميذنا على تجربة تعليمية شاملة .وتنتهج مدرستنا أسلوبًا في التدريس يعترف ويراعي
الفوارق بين التالميذ باالستعانة بالتكنولوجيا المتمثلة في أجهزة كمبيوتر محمولة وسبورات  SMARTوأجهزة
 .iPadويقدر أولياء األمور تركيز مدرستنا الشديد على المنهج الدراسي الرئيسي .ونحن نوفر بيئة حاضنة صغيرة
ُتعِد التالميذ للدراسة الجامعية والمسارات المهنية.

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية
المنطقةBay Ridge :
العنوان9115 5th Avenue, Brooklyn NY 11209 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق R :إلى محطة ()Bay Ridge—95th St
بالحافلة،X17 ،S93 ،S79-SBS ،S53 ،B8 ،B70 ،B63 ،B37 ،B16 ،B1 :
X38 ،X37 ،X28 ،X27
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورMaryann Maginnis ،
البريد اإللكتروني20K104@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيpsis104.com :
الهاتف718-836-4630 :

َّ
المقدمة
البرامج
Superintendent’s Program For Civic Leadership and Responsibility
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجK104A :
المتقدمون
403
46

المقاعد
28
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
14
12

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول .:في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Civic Leadership and Responsibility
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

رمز البرنامجK104Z :

تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة
المحددة .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.

األداء

98+2
58+42
 %47 47+53من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %98من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %58من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
High School of Telecommunication Arts and
Technology

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K104في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1265 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :المكتبة ،اللغة اإلسبانية ،التكنولوجيا ،الفنون
المرئية ,الموسيقى الصوتية
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مناسبات خيرية :برنامج ( ،)Math-A-Thonالكورال وآالت
التسجيل ،مبادرة ( ،)Coat/Toy Driveعرض حملة األعالم،
مبادرة ( ،)Holiday Basket Driveبرنامج (Jr. High Out
( )of School Time: OSTمن اإلثنين إلى الجمعة من 2:30
مسا ًء وحتى  5:30مساءً -بما في ذلك رحالت أثناء العطالت)،
مؤسسة ( ،)Junior Achievementمؤسسة (March of
( Dimes)، Mouse Squadالتقنية) ،الموسيقى ،الشراكات:
قاعدة فورت هاميلتون العسكرية ،مجموعات (Service
 ،)Squadsالمجلس الطالبي ،الفنون المرئية
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،الكرة الطائرة

20K163 | P.S. 163 Bath Beach

مدرسة تابعة للتوزيع الجغرافي

رسالة مدرسة ( )P.S./I.S. 163الرئيسية هي تعليم التالميذ وتحفيزهم ورعايتهم داخل بيئة تعلم تعاونية .وتعمل
الشراكة القوية بين األسرة والمدرسة على ضمان نجاح التلميذ وتبث في قلوبهم حب التعلم ،بحيث يتفوق جميع التالميذ
ويطورون المهارات الالزمة ليصبحوا متعلمين مدى الحياة ومواطنين منتجين.

المنطقةBath Beach :
العنوان109 Bay 14th Street, Brooklyn NY 11214 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق D :إلى محطة ()18th Ave
بالحافلةX38 ،X28 ،B8 ،B64 ،B1 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورValerie Ponzo ،
البريد اإللكترونيVPonzo1@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-236-9003 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Bath Beach (P.S./I.S. 163
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

رمز البرنامجK163Z :
تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة
 .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.

األداء

98+2
48+52
 %59 59+41من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %94 94+6من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %98من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %48من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
New Utrecht High School
Midwood High School
John Dewey High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K163في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 633 :الصفوف :صف الروضة حتى
الصف الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:39 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لإلعداد
لالمتحانات

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
مادة اختيارية :الفن ،الرقص (باليه ،الرقص األفريقي والحديث،
الجاز ،فن الرقص القائم على التالميذ) ،صالة األلعاب الرياضية
(الجيم)/الصحة ،المكتبة ،الموسيقى/الكورال
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الرقص في صالة رقص في "فصول الرقص" ،الفرق الموسيقية/
أوركسترا ،قيادة التشجيع ،فنون الطهي ،مهرجان الرقص ،الدراما،
اإلعداد المتحان مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات بعد اليوم
الدراسي ،اليوم الميداني ،نادي الطرب/الموسيقى/الرقص برعاية
االتحاد اإليطالي ،نادي الجيتار ،برنامج االتحاد اإليطالي لدعم
متعلمي اللغة اإلنكليزية ،حفالت موسيقية ومسرحيات موسمية،
رحالت لتالميذ الصفوف النهائية ،برنامج اإلعداد المتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،نادي اللياقة البدنية ،كرة القدم األوروبية ،الكرة الطائرة
الرياضات :قيادة التشجيع

20K180 | The SEEALL Academy

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

يتفوق تالميذ ( )SEEALL Academyنتيجة للفلسفة التعليمية الشاملة التي تعتبر جميع التالميذ موهوبين ومتفوقين.
وتقدم مدرستنا خيارات مواد اختيارية لإلثراء األكاديمي لتالميذ تمهيدي طب وتمهيدي قانون عالوة على برامج
اإلثراء الشاملة القائمة حاليًا .ويتم فرز التالميذ لاللتحاق في المواد االختيارية في تمهيدي طب وتمهيدي قانون فقط
عقب التأكد من أهليتهم لاللتحاق بمدرسة (.)SEEALL Leaders

المنطقةBorough Park :
العنوان5601 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق N ،D :إلى محطة ()62nd St – New Utrecht Ave
بالحافلةB9 ،B8 ،B16 ،B11 :
طرف الاتصال :المديرGary M. Williams ،
البريد اإللكتروني20K180@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيseeallacademy.com :
الهاتف718-851-8070 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK180A :
المتقدمون
829
54

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
53
7

عدد المتقدمين لكل مقعد
16
8

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Students Educationally Enriched As Learning Leaders (SEEALL) Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجK180S :

المتقدمون
372
39

المقاعد
23
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
16
10

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور تقييم الدخول :المقابلة الشخصية ،فرز
المواهب ،الكتابة الموجهة ،وامتحان المعرفة العامة بطاقة التقرير النهائية الخاصة بالصف الرابع الدقة في المواعيد






SEEALL Academy Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين بمنطقة التوزيع
الجغرافي للمدرسة االبتدائية المحددة



رمز البرنامجK180Z :
تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة
االبتدائية المحددة .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.

األداء

99+1
58+42
 %61 61+39من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %91 91+9من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %99من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %58من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
New Utrecht High School
Midwood High School

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  20K180في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1136 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإليطالية ،الصينية (ماندرين) ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفن ،الفرق الموسيقية/اآلالت الوترية ،الطالب
العسكريون ،الشطرنج ،الكورال ،الخدمة المجتمعية ،دراسة
األفالم ،روايات مصورة ،برنامج العلوم العملية ،تمهيدي قانون،
تمهيدي طب ،تصميم واستخدام اإلنسان اآللي /العلوم والتقنية
والهندسة والفنون والرياضيات ،الرياضات ،التقنية ،المسرح،
الفنون المرئية ،الكتاب السنوي
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البرامج المقدَّمة بعد اليوم الدراسي ،جمعية الخدمة (،)Archon
برنامج ( ،)ARISTA/NJHSعرض الفنون ،نادي الشطرنج ،نادي
الدراما ،برنامج ( )Title IIللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،أكاديمية
(،)Executive Student Leadership Academy
برنامج ( ،)FIAO Programالدورات الدراسية لألدلة الجنائية
(الطب الشرعي) واإلنعاش القلبي الرئوي ،البستنة ،فنون الجرافيك،
أنشطة ( ،)Respect For All Pen Palالروائع /الرقص،
الحكومة الطالبية ،عرض المواهب ،اإلعداد لالمتحانات ،برنامج
( )Thanksgiving Basketsللتوعية المجتمعية ،برنامج
()Toys for Tots
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،رجبي العلم ،اللكروس ،المضمار والميدان
الرياضات :التنس في برنامج ( ،)CHAMPSكرة القدم األمريكية،
كرة اليد ،كرة القدم األوروبية ،المضمار والميدان ،الكرة الطائرة

20K187 | The Christa McAuliffe School I.S. 187
يوفر هيكل أكاديميتنا بيئة مدرسية صغيرة تعزز إقامة عالقات تعزز روح التعاون والزمالة بين التالميذ وفريق عمل
المدرسة .وتم تصميم كل أكاديمية حول موضوع يوفر للتالميذ فرصة لتجربة موضوعات تتجاوز نطاق المنهج
الدراسي التقليدي .وتقدم مدرستنا برامج تعليمية عالية التخصص لجميع التالميذ بدءًا من ذوي اإلعاقات الشديدة ممن
قد يناسبون برنامج ( )ACESالخاص بنا للتالميذ المتفوقين والتالميذ ذوي األداء المرتفع في برامج التعليم العام لدينا.
ويتعاون المعلمون ويصممون دورات دراسية حول هذه الموضوعات وينفذون التعلم المركز على المشكالت في المواد
الدراسية الرئيسية ودورات اإلثراء كلتيهما .ويتم قبول جميع التالميذ في إحدى ثالث أكاديميات .يُرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني للحصول على المزيد من المعلومات .هذا ويساعد التعلم القائم على المشروعات ودمج التكنولوجيا األطفال
على تطبيق المهارات والمفاهيم على المواقف الحياتية الفعلية .يتم قبول جميع التالميذ في إحدى ثالث أكاديميات.
لمعرفة المزيد حول كل أكاديمية ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.is187.com :

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية
المنطقةDyker Heights :
العنوان1171 65th Street, Brooklyn NY 11219 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق N :إلى محطة ( D ،)Fort Hamilton Parkwayإلى محطة (62nd
)St – New Utrecht Ave
بالحافلةB9 ،B64 ،B16 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورCarla Palumbo ،
البريد اإللكترونيCPalumbo4@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيis187.com :
الهاتف718-236-3394 :

َّ
المقدمة
البرامج
Academy for Scientific Research
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK187A :
المتقدمون
1257
60

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
117
16

عدد المتقدمين لكل مقعد
11
4

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Academy for Arts & Humanities
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK187B :
المتقدمون
1248
67

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
100
12

عدد المتقدمين لكل مقعد
12
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان الرياضيات لتالميذ الصف الرابع بوالية
نيويورك %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Academy for Business and Law
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK187D :
المتقدمون
1126
51

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
98
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
11
4

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان الرياضيات لتالميذ الصف الرابع بوالية
نيويورك %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








األداء

100+0
94+6
 %96 96+4من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %97 97+3من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %94من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Stuyvesant High School
Brooklyn Technical High School
Staten Island Technical High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K187في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 873 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :التكنولوجيا الحيوية ،الهندسة المدنية ،الكتابة
اإلبداعية ،الدراما ،الشؤون المالية ،األعمال التجارية الخضراء،
القانون ،الطب الرياضي ،المسرح
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بالتعاون مع شريكنا في أنشطة ما بعد اليوم الدراسي (،)NIA
نفخر بتقديم مصفوفة كبيرة من النوادي والفصول واألنشطة
والفرق المصممة لتوسيع وبناء حب التالميذ الطبيعي للتعلم.
ومن بين العروض المتوافرة :التصميم ثالثي األبعاد بمساعدة
الحاسوب والطباعة ،الفرق الرياضية ،فن الخط ،الشطرنج ،الخدمة
المجتمعية ،الطهي ،الكتابة اإلبداعية ،المناظرات ،الموسيقى
الرقمية ،الدراما ،التحليق طائرة بدون طيار ،برنامج (Girls
 ،)Learn Internationalحكومة Kiwanisالطالبية ،المجلة
اإللكترونية ،توجيه وإرشاد التالميذ ،السمكري /صناعة وتشغيل
المعادن ،الفنون المرئية
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :اختراق الضاحية،
المضمار والميدان ,الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة ،فصل ( ،)Spinالكرة الطائرة ،نادي
()Young Runners

20K192 | P.S. 192 – The Magnet School for Math and Science Inquiry
في مدرسة ( ،)P.S./I.S. 192يقوم المعلمون بإلهام التالميذ من أجل التعلم ويمكنونهم من تطوير األهداف األكاديمية
المتسمة بالتحدي .ويشعر التالميذ باألمان ويثقون في العالقات التي يتشاركونها مع معلميهم .وتسعد األسر بالتوقعات
العالية التي توليها المدرسة للتالميذ وكذلك بحجم الفصول الدراسية الصغير .وتقوم المدرسة بإعالم أولياء األمور
بمستوى التقدم األكاديمي الذي يحرزه أبناؤهم وإنجازاتهم ونجاحاتهم .ما يزيد عن  %35من تالميذنا هم من متعلمي
اللغة اإلنكليزية (ممثلو جمهورية الدومينيكان والمكسيك واإلكوادور ،وشيلي وبنجالديش وباكستان ومصر والصين
وبولندا وروسيا وأوزباكستان).

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

المنطقةBorough Park :
العنوان4715 18th Avenue, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :نعم 75K036 ،20K192 -
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق F :إلى محطة ()18th Ave
بالحافلةB8 ،B11 :
طرف الاتصال :مساعد المديرJanine Kraljev ،
البريد اإللكتروني20K192@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيps-is192.org :
الهاتف718-633-3061 :

َّ
المقدمة
البرامج
Federal Magnet Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :مفتوحة للطالب وللمقيمين
بالمناطق التعليمية 20، 21 &31

رمز البرنامجK192U :
المتقدمون
198
32

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
4
1

عدد المتقدمين لكل مقعد
50
32

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول .:في العام الماضي ،لم يقبل هذا البرنامج سوى تالميذ مجموعة األولوية األولى.
معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

P.S./I.S. 192
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين بمنطقة التوزيع
الجغرافي للمدرسة االبتدائية المحددة

رمز البرنامجK192Z :
تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة
االبتدائية المحددة .في العام الماضي ،لم يقبل هذا البرنامج سوى تالميذ مجموعة األولوية األولى.

األداء

92+8
37+63
 %34 34+66من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %84 84+16من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %92من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %37من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Franklin Delano Roosevelt High School
Abraham Lincoln High School
New Utrecht High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K192في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 677 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :الصينية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
مادة اختيارية :الفرقة الموسيقية ,اإلعداد للحياة المهنية ،الكورال،
الدراسات العالمية
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الرقص داخل قاعات رقص ،الفرقة الموسيقية ،نادي الكتاب ،برنامج
( ،)CASAفصل الشطرنج ،الكورال ،برنامج (،)CookShop
الرقص ،فصل الهندسة ،نادي اللياقة البدنية ،مختبر التحقيقات،
برنامج ( ،)Mighty Milersبرنامج ( )NIAبعد اليوم الدراسي،
نادي الصحف ،فصول اللغة والكمبيوتر ألولياء األمور ،أكاديمية أيام
السبت ،دفتر القصاصات ،المجلس الطالبي ،مؤسسة (Studio in
 ،)a Schoolبرنامج ( ،)Urban Advantageبرنامج الفنون
المرئية ،برنامج ()WeatherBug
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية
الرياضات :الرقص ،كرة كيكبول ،المضمار والميدان

20K201 | J.H.S. 201 The Dyker Heights

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

لدى المدرسة المتوسطة ( )Dyker Heights Middle Schoolهدف واضح" :التميز األكاديمي هو مفتاح
النجاح" .إننا نوفر بيئة قوية وحاضنة تلبي احتياجات تالميذنا على تنوعهم .ونحن نشجع تالميذنا على العمل الجاد
واستكشاف اهتمامات جديدة وتطوير عالقات إيجابية وتطوير نقاط القوة الحالية .وتوفر مدرسة ( )Dykerمجموعة
متنوعة من البرامج والموارد في أثناء اليوم الدراسي وبعده إلثراء التطوير الشامل لكل طفل .ونستمر في التركيز
على مشاركة أولياء األمور .ويتم تحقيق ذلك من خالل استخدام الموقع اإللكتروني للمدرسة والبريد اإللكتروني ونظام
مراسل المدرسة وتطبيق ( )PupilPathوأنشطة مشاركة أولياء األمور ورابطة أولياء األمور والمعلمين .وتسعى
مدرستنا ( )Dyker Heights Intermediateإلى إعداد طفلك ليكون مستع ًدا للكلية والحياة المهنية واألهم من
ذلك أنها سوف تمنح طفلك أسس تحقيق النجاح في جميع أنشطته المستقبلية.

المنطقةDyker Heights :
العنوان8010 12th Avenue, Brooklyn NY 11228 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX38 ،X28 ،B70 ،B64 ،B4 ،B16 ،B1 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورMargo Kelly ،
البريد اإللكترونيmkelly11@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيis201k.org :
الهاتف718-833-9363 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK201A :
المتقدمون
1903
128

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
159
21

عدد المتقدمين لكل مقعد
12
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK201Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

99+1
65+35
 %67 67+33من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %99من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %65من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
New Utrecht High School
Brooklyn Technical High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K201في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1584 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإليطالية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  1واللغة اإليطالية والبيئة المعيشية واللغة
برنامج ّ
اإلسبانية
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نادي الفن ،الفرقة الموسيقية ،نادي الكتاب ،نادي الشطرنج،
الكورال ،الدراما ،منافسة ( ،)Eurekaرحالت الصفوف الدراسية
والليالي العائلية ،نادي الجيتار ،آالت المفاتيح (الموسيقية) ،برنامج
( ،)LEGO Roboticsاإلعداد المتحانات ( ،)Regentsالفرقة
االستعراضية ،اإلعداد المتحان مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات
بوالية نيويورك ،الشراكة مع اتحاد المؤسسات اإليطالية األمريكية
( ،)FIAOنادي التصوير الفوتوغرافي ،برنامج إثراء متعلمي اللغة
اإلنكليزية يوم السبت ،نادي الرياضات
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات15 :
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم ،كرة اليد األمريكية ،الكرة الطائرة
الرياضات :كرة القدم األوروبية ،الكرة اللينة ،المضمار والميدان

20K220 | J.H.S. 220 John J. Pershing

مدرسة لعموم الحي

تتمثل رؤيتنا في مدرسة ( )John J. Pershingفي توفير مجتمع مدرسي يمكن للتالميذ بداخله تحقيق أعلى معايير
األداء بمساعدة دعم فريق التدريس وأولياء األمور .ومن ثم ،نحن ملتزمون بدعم جميع التالميذ في الوصول إلى أعلى
المعايير األكاديمية من خالل التميز األكاديمي واالنضباط الذاتي والكفاءة الفردية والقيم الشخصية الراسخة واحترام
جميع أعضاء المجتمع المدرسي.

المنطقةSunset Park :
العنوان4812 9th Avenue, Brooklyn NY 11220 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق D :إلى محطة ()Fort Hamilton Parkway
بالحافلةB70 ،B35 ،B16 ،B11 :
طرف الاتصال :المديرSheldon Dempster ،
البريد اإللكترونيSDempster@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيparent-portal.pershing220.org :
الهاتف718-633-8200 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK220A :
المتقدمون
583
64

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
79
11

عدد المتقدمين لكل مقعد
7
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Spanish Dual Language Program
طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK220M :
المتقدمون
287
72

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثي اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركين في برامج ثنائية اللغة وبرامج التعليم
االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.

Federal Magnet Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK220U :
المتقدمون
185
45

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
79
11

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

عدد المتقدمين لكل مقعد
12
12

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

رمز البرنامجK220Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

97+3
34+66
 %46 46+54من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %73 73+27من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
Sunset Park High School
High School of Telecommunication Arts and
Technology

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  20K220في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1520 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج ثنائي اللغة :اللغة اإلسبانية ،التعليم االنتقالي مزدوج اللغة:
الصينية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لإلعداد
لالمتحانات

األكاديمية

األنشطة

اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية،
برنامج ّ
اإلسبانية
مادة اختيارية :برامج النجاح األكاديمي في
الصباح وبعد اليوم الدراسي في مهارات اللغة
اإلنكليزية والرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية

جمعية ()ARISTA Honor Society؛ برنامج ()Arts Connection؛ برنامج
().Broadway Jrs؛ شراكة ( )Buddy Readمع مدرسة ( ،)P.S. 160اليوم
المهني ،الشطرنج ،الكورال ،الرقص ،الجيتار ،المساعدة في الواجبات المنزلية،
برنامج التوجيه واإلرشاد مع مستشفى ( ،)Maimonidesنموذج األمم المتحدة،
مكتبة مورجان ،برنامج ( ،)Mouse Squadقارئ ( ،)myONجمعية (NY
 ،)Historical Societyالرسم ،تطبيق ( ،)Pupil Pathحملة (Read for
 ،)The Recordمشروع ( ،)Respect For Allمعرض العلوم ،شراكة
()StoryStudio/Urban Arts
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :كرة السلة لتنمية المهارات
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :الكرة الطائرة ،دوري الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة للبنين ،كرة السلة للبنات ،الكرة الطائرة للبنات ,كرة القدم
األوروبية
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20K223 | J.H.S. 223 The Montauk

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

توفر مدرسة ( )Montauk Junior High Schoolبيئة حاضنة ،حيث نقوم بتعليم ما يقرب من  1000تلميذ
يمثلون أكثر من  33لغة .ونحن نوفر فرصًا هائلة لتالميذنا الذين يتصفون بالتنوع .وتدرس فصول مختارة الجبر
والبيئة المعيشية .وحققنا لمدة عشر سنوات متتالية ،معدل نجاح  %100في كال امتحاني ( .)Regentsويجني
تالميذنا فوائد تلك النسبة الصغيرة للتالميذ إلى المعلمين .ويتيح برنامجنا المتنامي للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( )STEMللتالميذ فرصًا للتعليم المختلط القائم على المشروعات .وتفخر مدرسة ( )IS 223بتقديم برنامج (،)AVID
وهو برنامج لإلعداد للحياة الجامعية مصمم لمساعدة التالميذ على تطوير المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الحياة
الجامعية والمهنية .ونحن نقدم لتالميذنا تجربة قوية من خالل مجموعتنا الواسعة من االختيارات والرحالت واألنشطة
ما بعد اليوم الدراسي والشراكات المجتمعية .وتوفر الرحالت التي تمولها المدرسة مجموعة متنوعة من الخبرات
لتالميذنا .وتشمل هذه الرحالت ما يلي :عروض ( ،)Broadway showsمصنع ( ،)Teslaالمتاحف ،الجوالت
الجامعية .وكل فصل مجهز بسبورة ذكية ( )SMARTوحواسيب محمولة لضمان دمج التكنولوجيا .ونحن نقدر أهمية
مشاركة أولياء األمور ،لذلك تستضيف مدرسة ( )IS 223شهريًا ليالي عائلية من أجل شراكة منقطعة النظير بين
المنزل والمدرسة.

المنطقةBorough Park :
العنوان4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :نعم—20K609 ،20K223
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ًّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق F :إلى محطة ()Ditmas Ave
بالحافلةB8 ،B69 ،B67 ،B35 ،B16 ،B11 :
طرف الاتصال :المديرAndrew Frank ،
البريد اإللكترونيAFrank2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-438-0155 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK223A :
المتقدمون
551
42

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
26
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
21
11

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Federal Magnet Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :مفتوحة للطالب وللمقيمين
بالمناطق التعليمية 20، 21، 31

رمز البرنامجK223U :
المتقدمون
259
47

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
61
9

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
5

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK223Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

96+4
36+64
 %45 45+55من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %81 81+19من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %96من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %36من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Franklin Delano Roosevelt High School
John Dewey High School
Edward R. Murrow High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K223في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 950 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لتالميذ
معينين.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفن المتقدم  ,برنامج ( AVIDالتحسن
عن طريق عزيمة الفرد) ,دورات ()Regents
الدراسية :البيئة المعيشية والجبر الذي يتوافق مع
المعايير األساسية المشتركة؛ برنامج العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ( ،)STEMالتكنولوجيا
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الفنون المتقدمة ،الفرقة الموسيقية ،ألعاب األلواح ،مسرح الغرفة ،الشطرنج،
منظمة ( ،)Counseling In Schoolsأكاديميات أيام السبت وشهر
فبراير/شباط ،نادي الطرب ،الفريق األخضر /االستدامة ،إثراء الرياضيات
والعلوم ،مهارات اللغة اإلنكليزية ،معالجة أوجه القصور في مهارات اللغة
اإلنجليزية كلغة جديدة ( ،)ENLأنشطة (،)New York Road Runners
دورات تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والكمبيوتر ألولياء األمور ،البيانو،
دعم وتدخالت السلوك اإليجابي ( ،)PBISتصميم واستخدام اإلنسان اآللي،
أولمبياد العلوم ،اإلعداد للمدارس الثانوية المتخصصة ،نادي (Spirit
 ،)Clubبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMبرنامج
السفراء الصغار لألمم المتحدة ،برنامج ( ،)Urban Advantageوالفنون
الحضرية ،وشراكة ()Young Runners Partnership
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :نادي اللياقة البدنية ،رجبي العلم
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :نادي اللياقة البدنية ،رجبي العلم
الرياضات :النظام الشامل بعد اليوم الدراسي لمدينة نيويورك ()COMPASS
في كرة السلة وكرة القدم األوروبية ،فريق (NY Road Runners
)Team

20K227 | J.H.S. 227 Edward B. Shallow

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

رؤية المدرسة :تتمثل رؤيتنا في التأكد من جاهزية جميع التالميذ للحياة الجامعية والمهنية من خالل توقعات ومعايير
مرتفعة للتميز األكاديمي أثناء تقدمهم في طريقهم ليصبحوا متعلمين مدى الحياة .شعارنا هو "ي ًدا بيد نبني اليوم غ ًدا
أفضل" .والحفاظ على المناهج الدراسية القوية وااللتزام بها لغرس وتطوير المهارات الصحيحة لمكان عمل سريع
التغير .والتعليم بمنهج دراسي متكامل وغني بالتكنولوجيا يتغلغل في مختلف التخصصات .ويتم التحويل والتشجيع على
أجواء من التعاون واالحترام والوحدة والقيم وتطبيق قواعد السلوك واألخالقيات التي توفر بيئة آمنة .وتحفيز الحساسية
والفهم في جميع أنحاء المجتمع التعليمي ،لفهم وقبول االختالفات الثقافية في مجتمعنا ،وأن يصبحوا أعضاء مهنيين
قابلين للتكيف في المجتمع .تتألف مدرستنا من ثالث أكاديميات .تركز كل أكاديمية على المبادرات الرئيسية المشتركة
بهدف دعم المتطلبات التنموية واألكاديمية لكل تلميذ .يتم اإلشراف على كل صف بواسطة فريق مستقل مكون من
معلمين ورئيس هيئة تدريس ومستشار توجيهي ومساعد مدير .وكل فصل مجهز بسبورة ذكية ( )SMARTوعربة
تحمل جهاز كمبيوتر محمول ألجل التدريس بالتكنولوجيا.

المنطقةBensonhurst :
العنوان6500 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق N ،D :إلى محطة ()62nd St – New Utrecht Ave
بالحافلةB9 ،B8 ،B64 ،B4 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورLinda Neve ،
البريد اإللكترونيlneve@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-256-8218 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK227A :
المتقدمون
796
79

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
26
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
31
20

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK227Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

97+3
34+66
 %44 44+56من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
New Utrecht High School
Fort Hamilton High School
Franklin Delano Roosevelt High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K227في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1506 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:05 :صباحً ا  2:25 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،تاريخ الواليات المتحدة
برنامج ّ
مادة اختيارية :القراءة والكتابة والمناظرات المتقدمة ،محاكاة
الطيران والمالحة الجوية ،الرياضيات التطبيقية ،الفنون،
الكورال ،التربية المدنية ،برمجة الكمبيوتر ،علوم الكمبيوتر،
برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( )STEMللصف
الثامن ،المناظرات ،القواعد التحوية ،فنون الجرافيك ،الصحة،
برنامج ( ،)LEGO Roboticsالموسيقى ،الموسيقى ،برنامج
المدير للفرقة الموسيقية وكورال (،)Shallow Chorus
فصول الرياضيات ( )6المتحانات ( ،)Regentsالعلوم،
فصول امتحانات ( )Regentsلتاريخ الواليات المتحدة
(البرنامج االنتقائي :إتاحة إمكانية التخرج مع ست وحدات
دراسية للمرحلة الثانوية) ،التربية البدنية ،تصميم واستخدام
اإلنسان اآللي ،فصول العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( )STEMللصف السادس الصغار
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 ،Aristaالتصوير الرقمي ،معامل اإلنجليزية كلغة ثانية (برامج
صباحية ومسائية) ،برنامج الهندسة (الكيمياء وميكانيكا الطيران
والكمبيوتر) ،مؤسسة  ،(Inside Broadway), NHSالبرنامج
القائم على مجتمع  NIAحتى الساعة  5:15مساءً ،مؤسسة
( ،)RUSH Arts Foundationاالحترام للجميع (Respect
 ،)for Allمعرض ( )STEAMوالدراسات االجتماعيةStory ،
 ،Studioبرنامج (،)Title III ESL & SIFE Program
أندية :(Twenty (20) After-School Clubs), VTS
إستراتيجيات التفكير المرئي؛ رحالت الصفوف الدراسية /الزيارات
الجامعية :الصف السادس ( ،)Philadelphia/U Pennوالصف
السابع ( ،)Massachusetts/Harvard & MITوالصف
الثامن (،)Washington, DC/American University
رحلة ESL Pen Pal / Buffalo University
الرياضات :كرة السلة ،فرق قيادة التشجيع ،كرة القدم األوروبية

20K229 | P.S./I.S. 229

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

شعار مدرسة ( )P.S./I.S. 229هو "المنزل ،المدرسة ،المجتمع" .وتقدر العائالت مجتمعنا المدرسي الصغير الذي
يحصل فيه التالميذ على العناية الفردية بما في ذلك الدعم األكاديمي/االجتماعي العاطفي على مدار العام .وتالميذنا
ً
فضل عن استعداد فريق العمل لدعم التالميذ لتحقيق
يحبون ما توفره المدرسة من أنشطة متنوعة ومشروعات خدمية،
النجاح األكاديمي .ويلتقي تالميذنا بصفوف المدرسة المتوسطة في مبنى إضافي مشيد ً
حديثا وتم افتتاحه في سبتمبر/
أيلول  .2009وهو يضم أحدث مختبرات العلوم وغرف الفنون والموسيقى ومكتبة جديدة وكافتيريا وفصول دراسية،
وصالة لأللعاب الرياضية على مساحة  5400قدم مربع .نحن فخورون باجتياز  %100من تالميذ (Honors
 )Academyالدورات الدراسية للبرنامج المعجل في العلوم والرياضيات ،بما في ذلك امتحانات ()Regents
لوالية نيويورك المصاحبة.

المنطقةDyker Heights :
العنوان1400 Benson Avenue, Brooklyn NY 11228 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX38 ،X28 ،B8 ،B64 ،B1 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورAndrea Abrams ،
البريد اإللكترونيAAbrams6@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيps229.org :
الهاتف718-236-5447 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Honors Academy @229K
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK229A :
المتقدمون
542
37

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
28
4

عدد المتقدمين لكل مقعد
19
9

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








P.S./I.S. 229
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

رمز البرنامجK229Z :
تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة
االبتدائية المحددة .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.

األداء

97+3
65+35
 %65 65+35من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %87 87+13من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %65من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
New Utrecht High School
Fort Hamilton High School
Brooklyn Technical High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K229في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1249 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :إعداد النماذج المعمارية ،الهندسة الحيوية،
الخدمة المجتمعية ،تأليف الكلمات المتقاطعة ،المناظرات،
برنامج ( ،)English Honorsفرقة الجاز ،الصحافة ،برنامج
( ،)Junior Achievement Partnershipالرقص
الالتيني ،محاكاة المحاكمات ،جمعية (National Junior
 ،)Honor Societyاألوركسترا /اآلالت الوترية ،الشعر،
الفرق الموسيقية المدرسية ،مسابقة العلوم ،برنامج (Soccer
 ،)Clinicبرنامج ( ،)Social Studies Honorsلعبة
البورصة ،برنامج ( ،)The Marvels of Mathالتقنية/
الترميز (البرمجة) ،الفنون المرئية /التصميم المسرحي ،برنامج
إعادة التدوير ( ،)We Recycle Volunteersالكتاب
السنوي
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الكورال ; يشتمل برنامج ( )NIAلما بعد اليوم الدراسي من
( ) SONYCعلى :كرة السلة ،الشطرنج ،الترميز ،تصميم
األلعاب ،المناظرات ،الدراسات البيئية ،شراكة كلية (Forensic
 ،)Sciences Collegeالقيادة ،تصميم واستخدام اإلنسان اآللي/
برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM), Spirit
 ،(Squadبرنامج الرياضات ،الفنون المرئية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم ،الكرة الطائرة

20K259 | J.H.S. 259 William Mckinley

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

توفر مدرسة ( )McKinleyأمور تتناسب مع الجميع وهي :األكاديمية القوية والفنون والرياضات .ونحن نقدم برامج
للموهوبين والماهرين .وحازت مدرسة ( )McKinleyعلى تصنيف " "Aلسنوات عديدة .ونحن نرحب دومًا بأولياء
األمور في مدرستنا .وتنعقد اجتماعات رابطة أولياء األمور والمعلمين ( )PTAلتحقيق أهداف موحدة وإشراك أولياء
األمور وأطفالهم بنشاط وفعالية .ودائمًا ما يتم اإلعالن عن جميع المعلومات عبر تطبيق ( )Pupil Pathوموقعنا
اإللكتروني ورسائل البريد اإللكتروني والهاتف .ويتوفر دائمًا مترجمون .كما أننا نوفر أجهزة كمبيوتر محمولة،
وسبورات تفاعلية ،وإنترنت السلكي .وقد تم بث الجدارية الخاصة بنا على قنوات  ABCو CBCو،Channel 25
ونشرتها  .The New York Timesولدينا مختبران حديثان للعلوم ويحصل جميع التالميذ على أنشطة عملية
في العلوم .وندرس دورة دراسية جديدة في األعمال والتي يطلق عليها (.)Enterprises Junior Ventures
ً
فصل ألسلوب التحقيق
وفيها يقوم التالميذ بابتكار منتجهم الخاص وتسويقه (على غرار ( ))Shark Tankكما نوفر
المستقل ( )IIMحيث يقوم التالميذ بالتركيز على مهارات البحث التعليمي من خالل أنشطة قائمة على المشروعات .إن
االلتحاق بمدرسة ( )McKinleyهو تجربة وليس مجرد الحضور إلى مدرسة بها فصول.

المنطقةDyker Heights :
العنوان7305 Ft Hamilton Parkway, Brooklyn NY 11228 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلة،X17A ،X17 ،X15 ،X14 ،X12 ،B70 ،B64 ،B63 ،B4 ،B16 :
X9 ،X8 ،X5 ،X42 ،X4 ،X31 ،X3 ،X19
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورDiane Castignani ،
البريد اإللكترونيdcastignani@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيmckinley259.org :
الهاتف718-833-1000 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Superintendent’s Gifted Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 20والمقيمين بها

رمز البرنامجK259A :
المتقدمون
1966
126

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
132
18

عدد المتقدمين لكل مقعد
15
7

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK259Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

98+2
60+40
 %63 63+37من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %72 72+28من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %98من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %60من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fort Hamilton High School
Brooklyn Technical High School
High School of Telecommunication Arts and
Technology

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K259في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1852 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،عالقات إبداعية| الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي :من  8:35صباحً ا إلى  2:55مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغةArabic :
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اللغة العربية واإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،تاريخ الواليات المتحدة
برنامج ّ
مادة اختيارية :برنامج ()Business Connections
للصف السابع بأكمله ،التشفير /الترميز ،برنامج
(Independent Investigation Method
 (Researchللصفوف السادس والسابع والثامن (فصل
يعتمد على مشروع قائم على البحث) ،برنامج (Virtual
( )Enterprises Junior Venturesإنشاء نشاطك
التجاري وتقديم خطة عمل) للصفين السابع والثامن
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تشمل األنشطة الالصفية اإلضافية على المنهج الدراسي ما يلي:
نادي تاريخ الفنون ،نادي فنون الطهي مبتدئين /متوسطين ،عيادة
كرة السلة للبنين والفتيات ،Cheer and Pep Squad ،نادي
الشطرنج ،نادي الترميز ،نادي المالبس /األزياء ،أكاديمية اللغة
اإلنكليزية كلغة ثانية ( )ENLأيام السبت ،دوري (،)First Lego
نادي اللياقة البدنية ،النادي اللغة الفرنسية ،نادي تمكين الفتيات
( ،)GEMنادي الطرب ،نادي ( ،)I Love Me Clubمركز
التالميذ الدوليين ،موسيقى البيانو /األكورديون إلخ ،نادي قيادة
التشجيع ،الفرقة االستعراضية ،نادي التدريبات الصباحية ،نادي
فنون األماكن الطبيعية ،نادي (Starfish/Anti-Bullying
 ،)Clubاآلالت الوترية/األوركسترا ،نادي الشاحنات
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية،
رجبي العلم
الرياضات :البيسبول ،دوري كرة السلة للمدارس المتوسطة للبنين
والبنات ،قيادة التشجيع ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم،
 ،Mighty Milersكرة القدم األوروبية ،الكرة الطائرة

20K609 | Urban Assembly School for Criminal Justice
ألننا مدرسة تدرّس الصفوف من السادس حتى الثاني عشر ،فإننا نؤمن بأن المدرسة المتوسطة هي أساس النجاح في
المدرسة الثانوية والدراسة الجامعية .وداخل الفصل ،يتم تحدي التالميذ على المستوى األكاديمي وحثهم على قراءة
نصوص عالية المستوى والمشاركة في التفكير النقدي .كما إننا نؤمن أن المدرسة المتوسطة تعد الفترة المثالية لتعليم
التالميذ العادات الدراسية اإليجابية الالزمة لتحقيق النجاح األكاديمي ،مثل التنظيم وإدارة الوقت .ولقد أنشأنا على مدى
السنوات العشر الماضية ثقافة راسخة تؤكد على النظام واألسلوب التنظيمي ،والصرامة والتعلم ،والمجتمع واإليجابية.
نحن شركاء مع ( )NIAونقدم مجموعة منوعة من أنشطة ما بعد اليوم الدراسي .ويمكن التواصل مع معلمينا بسهولة،
كما لدينا فصول صغيرة الحجم حتى يحظى كل تلميذ باالهتمام الفردي الذي يحتاجه .ونشجع تالميذنا على التعلم
والقراءة واستكشاف العالم .كما أننا نوفر أجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر محمول وسبورات  ،SMARTوإنترنت
السلكي .نحن نشجع تالميذنا على االستمرار في مدرسة ( )UASCJخالل المرحلة الثانوية حتى يتمكنوا من االستمرار
في تعلم المهارات الالزمة للحياة الجامعية والمهنية.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةBorough Park :
العنوان4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :نعم—20K609 ،20K223
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ًّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق F :إلى محطة ()Ditmas Ave
بالحافلةB8 ،B69 ،B67 ،B35 ،B16 ،B11 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورCristina Bonet ،
البريد اإللكترونيcbonet@uascriminaljustice.org :
الموقع اإللكترونيuascriminaljustice.org :
الهاتف718-438-3893 :

َّ
المقدمة
البرامج
Urban Assembly School for Criminal Justice
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :مدرسة فتيات فقط؛ متاحة
لتلميذات حي بروكلين والمقيمات به

رمز البرنامجK609U :
المتقدمون
264
29

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
67
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
2

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
ال

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

األداء

98+2
42+58
 %34 34+66من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %98من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %42من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Urban Assembly School for Criminal Justice

JJ

يمكنكم البحث عن  20K609في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 556 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:45 :صباحً ا  3:05 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :نادي الكتاب ،الدراما ،التقنية ،الفنون المرئية
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الفنون ،كرة السلة ،الطهي ،الرقص ،الموضة والتصميم ،المساعدة
في الواجبات المنزلية ،قيادة التشجيع ،التصوير ،كرة القدم األوروبية
الرياضات :كرة السلة ،الرقص ،كرة القدم األوروبية

20K686 | Brooklyn School of Inquiry

مدرسة لعموم المدينة

نقدم بيئة مدرسية غنية بالفنون .ونود أن يتمكن تالميذنا من رؤية أنفسهم متخصصين في الرياضيات ،لذا فإننا نعزز
من الفهم العميق للمفاهيم الرياضية عن طريق مساعدة تالميذنا في اكتساب العادات الذهنية وهي :المثابرة ،والمسألة،
والتواصل بدقة ووضوح ،والتفكير بمرونة ،واالستماع بفهم/تعاطف والتفكير بطريقة مستقلة .فهم يترعرعون
على المحتويات المتنوعة وتتضمن كتاباتهم المقاالت والنصوص اإلعالمية والكتب الساخرة والمقابالت الشخصية
والمقاالت الجدلية والتحليالت األدبية والنقد األدبي .كما إننا نعلم تالميذنا استخدام التكنولوجيا والتفكير النقدي فيما
حولهم وكيفية استخدام التكنولوجيا ببراعة للتعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم .يلعب أولياء األمور دورً ا مهمًا في كل
من الحياة اليومية والنمو على المدى البعيد لمدرسة ( .)BSIنؤسس مجتمع تعليمي يقوم على االحترام والتعاون ،من
خالل التواصل الحيوي بين المنزل/المدرسة .وبرنامجنا االستشاري حيوي في دعم االحتياجات االجتماعية والعاطفية
لتالميذنا.

المنطقةBensonhurst :
العنوان50 Avenue P, Brooklyn NY 11204 :
مشاركة المكان :نعم—20K686 ،20K682
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق N :إلى محطة ()Kings Highway
بالحافلةB82 ،B6 ،B4 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورChristopher Minaya ،
البريد اإللكترونيpc@bsi686.org :
الموقع اإللكترونيbsi686.org :
الهاتف718-621-5730 :

َّ
المقدمة
البرامج
Brooklyn School of Inquiry
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجK686A :
المتقدمون
1184
107

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

عدد المتقدمين لكل مقعد
22
8

المقاعد
55
13

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين نفس المدرسة  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %17.5 :امتحان والية نيويورك في الرياضيات لتالميذ
الصف الرابع %17.5 :السلوكيات األكاديمية والشخصية %20 :الحضور %10 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع%35 :








األداء

99+1
87+13
 %90 90+10من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %92 92+8من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %99من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %87من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Brooklyn Technical High School
Stuyvesant High School
Bard High School Early College Queens

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  20K686في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 566 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:30 :صباحً ا  2:50 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الرقص ،الفنون الجميلة ،محو أمية الوسائط،
الموسيقى ،اللغة اإلسبانية
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كرة السلة ،التخريز ،الشطرنج ،نادي ( ،)Lego Clubالفنون
األدائية ،البرمجة ،كرة القدم األوروبية ،النسيج
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة ،الرقص

21K288 | P.S. 288 The Shirley Tanyhill

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

إننا نفخر في مدرسة ( )P.S./I.S. 288بتوفير عملية تعليمية شاملة عالية الجودة بشكل يومي لكل تلميذ من تالميذنا.
نص
فنقدم لتالميذ مدرستنا المتوسطة منهجً ا تعليميًا قويًا .وهو يتضمن فرصًا غنية للمشاركة في نقاشات قائمة على ٍ
مكتوب ،وكتابة تعتمد على الدليل ،ومفاهيم رياضية عالية المستوى ،وتكنولوجيا الكمبيوتر ،واالستقصاء العلمي،
وما إلى ذلك .كما أننا رواد بمشروع ( )Billion Oysterفي كوني آيالند من خالل شراكتنا مع برنامج (Urban
 .)Advantageكما يحظى تالميذنا في مدرسة ( )288بفرصة المشاركة في الفنون األدائية ،القيادة ،الرياضات،
وغيرها من األنشطة الدراسية األخرى .ويوفر قسم الفنون األدائية لتالميذنا الرقص وفرص الموسيقى الصوتية
والفنون الجميلة .ويوفر منهج القيادة لدينا الفرصة لتالميذنا لتعلم القيادة وذلك من خالل الممارسة .وكذلك توفر
األلعاب الرياضية في مدرسة ( )288لتالميذنا فرصًا تنافسية في ألعاب المضمار والميدان (برنامج ألعاب مضمار
يجري تصنيفه على المستوى الوطني) باإلضافة إلى كرة السلة للفتيان والفتيات .ونحن نقدم أنشطة داخلية في كرة
القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،وكرة القدم األوروبية ،وكرة السلة لتنمية المهارات .ونضيف برامج جديدة سنويًا.
ويتكفل "فريقنا األخضر" بجميع أعمال البستنة الحضرية ،ويوفر فريق األخبار بمدرسة ( )288فرصة اإلذاعة
ويساعد أعضاء مجلس المدرسة المتوسطة بمدرسة ( )288في إدارة المدرسة وقيادتها.

المنطقةConey Island :
العنوان2950 West 25th Street, Brooklyn NY 11224 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX38 ،X28 ،B82 ،B74 ،B36 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورLatoya Nunn ،
البريد اإللكترونيLNunn@288eagles.com :
الموقع اإللكترونيFacebook.com/288Eagles :
الهاتف718-382-2100 :

َّ
المقدمة
البرامج
School of Leadership, Sports and Arts
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ والمقيمين بالمناطق
التعليمية 20، 21، 31

رمز البرنامجK288U :
المتقدمون
37
14

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
12
3

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
5

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

The Shirley Tanyhill (P.S./I.S. 288) School of Leadership, Sports & Arts
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ الصف الخامس
المستمرين بنفس المدرسة والتالميذ المقيمين بمنطقة التوزيع
الجغرافي للمدرسة االبتدائية المحددة

رمز البرنامجK288Z :

تابع للتوزيع الجغرافي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بنفس المدرسة  2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة
االبتدائية المحددة .في العام الماضي ،لم يقبل هذا البرنامج سوى تالميذ مجموعة األولوية األولى.

األداء

67+33
19+81
 %7 7+93من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %80 80+20من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %67من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %19من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
William E. Grady Career and Technical Education High
School
New Utrecht High School
Life Academy High School for Film and Music

JJ

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  21K288في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 663 :الصفوف :الروضة 8 -
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—قطع مالبس علوية
وسفلية ،بألوان أو تصميمات خاصة
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت

األنشطة

األكاديمية
مادة اختيارية :نقدم حاليًا الرقص ،والفنون الجميلة ،والموسيقى
الصوتية ،والقيادة ،وتكنولوجيا الكمبيوتر ،والصحافة والبرامج
اإلذاعية ،والبستنة الحضرية.
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الرقص اإلفريقي ،الباليه ،المشاركة في برنامج (Competitive
 ،)Cross Countryمسار داخلي وخارجي تنافسي ،الطهي ،قرع
الطبول ،كرة العلم األمريكية ،الموسيقى ،كرة السلة لألوالد والبنات
لفرق الجامعة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية
الرياضات :المنافسة في دوري المدارس المتوسطة لعموم المدينة
للبنين والبنات ،المنافسة في دوري ألعاب القوى بالواليات المتحدة

21K468 | The Kingsborough Early College Secondary School
يتعلم التالميذ مهارات التفكير العليا من خالل أسئلة التقصي ،واإلثراء الفكري ،وبرنامج أكاديمي يتميز بالتحدي.
وينصب تركيزنا على تنمية وتطوير الشباب لتعزيز الثقة والمناصرة الذاتية؛ حيث يصبح تالميذنا بالغين ناجحين،
ومؤهلين لمتابعة دراستهم .ويحظى التالميذ بفرصة للحصول على درجة زمالة بدون رسوم دراسية من كلية
( )Kingsborough Community College: KCCخالل فترة وجودهم بالمدرسة الثانوية .كما أننا نوفر
مجموعات الدعم التعليمية ،والفصول محدودة العدد ،وإمكانية الوصول إلى حرم (.)KCC

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

المنطقةGravesend :
العنوان2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 :
مشاركة المكان :نعم—21K572 ،21K559 ،21K468 ،21K348 ،21K337
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ًّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق N :إلى محطة ( N ،)Gravesend – 86th Stإلى محطة (،)Ave U
 Dإلى محطة ()25th Ave
بالحافلةX38 ،X28 ،B82 ،B64 ،B6 ،B4 ،B3 ،B1 :
طرف الاتصال :المديرTracee Murren ،
البريد اإللكترونيTMurren@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيkecss.info :
الهاتف718-333-7850 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Kingsborough Early College Secondary School
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ والمقيمين بالمناطق
التعليمية 20، 21، 31

رمز البرنامجK468U :
المتقدمون
387
87

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
82
18

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
5

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

األداء

95+5
46+54
 %29 29+71من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %79 79+21من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %95من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %46من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Kingsborough Early College School

JJ

يمكنكم البحث عن  21K468في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 657 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:30 :صباحً ا  2:50 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الطهي ،الطبول ،الموضة ،الشعر والماكياج،
البيانو ،النحت ،فريق الرقص اإليقاعي ،التايكوندو ،تصميم مواقع
الويب
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التدريس األكاديمي الخاص; برنامج ما بعد اليوم الدراسي (يوفر
المساعدة في الواجب المنزلي ،الرقص ،والفنون) :متاح من
االثنين إلى الجمعة (من الساعة  2:50مسا ًء حتى الساعة 6:00
مساءً) لجميع العائالت في مدرستنا المتوسطة ،فريق المناظرات،
جمعية ( ،)National Junior Honor Societyجمعية
(،)Neighborhood Improvement Association
الصحيفة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،نادي اللياقة البدنية

31R027 | I.S. 027 Anning S. Prall

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

يحب التالميذ مجموعة البرامج قبل اليوم الدراسي وفي أثنائه وبعده التي تقدمها مدرسة ( ،)I.S. 27حيث يكملون عمل
أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية وجميع نواحي الحياة الطالبية في مدرسة ( .)I.S. 27ويُقدر أولياء األمور
االتصاالت بين المنزل والمدرسة والتزاماتنا تجاه اإلنجاز األكاديمي ومشاركة التالميذ.

المنطقةWest New Brighton :
العنوان11 Clove Lake Place, Staten Island NY 10310 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX30 ،X14 ،S98 ،S96 ،S94 ،S54 ،S53 ،S48 ،S46 ،S44 :
طرف التصال :المديرMatthew Barone ،
البريد اإللكتروني31R027@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكتروني :ال ينطبق
الهاتف718-981-8800 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Scholars Program (Math and Science
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 31والمقيمين بها

رمز البرنامجR027A :
المتقدمون
465
70

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
22
8

عدد المتقدمين لكل مقعد
21
9

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك %22.5 :امتحانات الرياضيات لتالميذ الصف الرابع
بوالية نيويورك %22.5 :الحضور %5 :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع %45 :الدقة في المواعيد%5 :








Federal Magnet Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ وللمقيمين بالمناطق
التعليمية  20و 21و31

رمز البرنامجR027U :
المتقدمون
274
68

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
48
17

عدد المتقدمين لكل مقعد
6
4

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجR027Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

95+5
49+51
 %36 36+64من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %65 65+35من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %95من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %49من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Susan E. Wagner High School
Curtis High School
Ralph R. McKee Career and Technical Education High
School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  31R027في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1005 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 7:40 :صباحً ا  2:00 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—لتالميذ الصف السادس المقبلين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :اإلعداد المتحان المدرسة الثانوية ،الصحافة،
برنامج ( ،)LEGO Roboticsبرنامج (Middle School
 ،)Scholarsدوري المناظرات لمدينة نيويورك ،الفنون
األدائية ،برنامج ()Virtual Enterprise
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أكاديميات الهندسة ،برنامج (After-School and Vacation
 ،)Sports and Artsالهندسة المعمارية ،الفرقة الموسيقية،
برنامج األلعاب الرياضية بدوري  CHAMPSقبل اليوم الدراسي،
الكورال ،األحداث الجارية ،الدراما ،االقتصاد ،المشروعات
والصحافة ،أنشطة جمع التبرعات والخدمة المجتمعية ،برنامج
( ،)LEGO Roboticsالمسرح الموسيقي ،نادي (The
 ،)Rainbow Clubالصحيفة المدرسية ،المهن المسرحية،
التكنولوجيا ،الفنون المرئية ،برنامج ()Zoo Crew
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،كرة القدم األوروبية ،كرة الطائرة
الرياضات :ركوب الدراجات ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع
األعالم ،نادي ()NYC Road Runners

31R061 | I.S. 061 William A Morris

مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية

باإلضافة إلى ما تتمتع به أكاديمية ( )Morrisمن مناهج أكاديمية قوية تتوافق مع أهم المعايير األساسية المشتركة،
فإنها تفخر بما تمتلكه من برامج للفنون المرئية واألدائية .وبينما تركز أكاديمية ()Morrisعلى الفنون ،فإنها تدرك أن
مشاركة التالميذ في مناهج دراسية فكرية يوفر لكل تلميذ فرصة اكتساب خبرات التعلم التي تعدهم للجامعة وما بعدها؛
حيث يوفر منهجنا الدراسي لكل من القراءة والكتابة والرياضيات المستوى األكاديمي من الدقة الستيعاب مهارات
التفكير العليا الستيعاب النصوص ومنح التالميذ فرصًا لالشتراك في محادثات غنية ومثمرة .ولدينا العديد من الشركاء
من المنظمات المجتمعية والثقافية يعملون على تحسين تجارب التعلم لدى تالميذنا .ومن بينها مدرسة (Staten
 ،)Island Tech High Schoolوأكاديمية ( ،)Academy of Carnegie Hallومسرح (Alvin Ailey
 ،)American Dance Theaterوبرنامج (،)Learning Through Expanded Arts Program
وبرنامج ( ،)Art Labومركز ( ،)Snug Harbor Cultural Centerوجمعية (The Children’s Aid
 .)Societyتوفر أكاديمية ( )Morrisبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات ( )STEAMالذي يعزز
العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات كنقاط وصول لتوجيه التالميذ نحو االستفسار والحوار والتفكير النقدي،
من أجل تزويد التالميذ بتجربة تعليمية إثرائية تركز على جميع جوانب التنمية .وتحتفل أكاديمية ( )Morrisبفريق
بطولة كرة السلة لمنتخب الجامعة من البنين والبنات ،كتجربة إضافية.

المنطقةNew Brighton-Silver Lake :
العنوان445 Castleton Avenue, Staten Island NY 10301 :
مشاركة المكان :ال
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX30 ،S98 ،S96 ،S94 ،S48 ،S46 ،S44 ،S42 :
طرف التصال :المديرSusan L. Tronolone ،
البريد اإللكتروني31R061@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيwilliamamorrisis61.org :
الهاتف718-727-8481 :

َّ
المقدمة
البرامج
Spanish Dual Language Program
طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 31والمقيمين بها

رمز البرنامجR061M :
المتقدمون
145
51

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
22
8

عدد المتقدمين لكل مقعد
7
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
ال

تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمي اللغة اإلنكليزية (  ELLs)،متحدثي اللغة التراثية للغة المستهدفة ،المشاركين في برامج ثنائية اللغة
والبرامج التعليمية االنتقالية مزدوجة اللغة وعلى مستوى المدارس االبتدائية.




Performing Arts Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ وللمقيمين بالمناطق
التعليمية  20و 21و31

رمز البرنامجR061U :
المتقدمون
274
89

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
59
21

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
4

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا.

Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجR061Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

88+12
32+68
 %16 16+84من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %67 67+33من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %88من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %32من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Curtis High School
Ralph R. McKee Career and Technical Education High
School
New Dorp High School

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  31R061في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 981 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 7:40 :صباحً ا  2:00 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—من  31إلى  50ساعة متوقعة عند
التخرج
دورة دراسية صيفية :نعم—لتالميذ الصف السادس المقبلين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األكاديمية

األنشطة

اللغة :لغة اإلشارة األمريكية ،واإليطالية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :اإلنتاج الدرامي؛ برنامج المتفوقين
( )Honorsمع مسار امتحانات ()Regents؛
الصحافة؛ برنامج ()Orton-Gillingham؛
برنامج المكافآت؛ الفنون المسرحية وفن الرقص؛
برنامج العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات
()STEAM؛ برنامج ()Striving Readers؛ موسيقى
األوركسترا والكورال والسيمفونية؛ الفنون المرئية؛
برنامج ()Wilson Just Words؛ برنامج (Word
)Generation

العرض الموسيقي الربيعي السنوي؛ فرق سفر كرة السلة للبنين والبنات؛
فرقة الرقص؛ أمسيات ترفيهية للعائلة؛ نادي القادة؛ مبادرة جودة المدارس
المتوسطة (( )Middle School Quality Initiativeدعم تعليم
القراءة والكتابة)؛ برنامج التدخالت الداعمة للسلوك اإليجابي ()PBIS
(يشمل فرصًا متنوعة لتطور التالميذ)؛ الفنون المرئية واألدائية؛ برنامج
اإلعداد المتحانات ()Regents؛ برنامج التحليق نحو اإلثراء الناجح
()Soar to Success Enrichment Program؛ برنامج اإلعداد
للمدرسة الثانوية المتخصصة (Specialized High School Prep
)Program؛ الحكومة الطالبية؛ برنامج _( )VR Questبرنامج إعداد
فيديو واقع افتراضي)
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية المهارات ،كرة
القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،الهوكي األرضي
الرياضات :منتخب كرة السلة الداخلي ولعموم المدينة ،الهوكي األرضي،
الرياضات العامة ،كرة القدم األوروبية ،الرقص اإليقاعي ،الطبق الطائر،
الكرة الطائرة
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مدارس
عموم الحي
يمكن لجميع تالميذ بروكلين والمقيمين فيه تقديم
طلب لاللتحاق بالمدارس المتوسطة
المذكورة في هذا الجزء.

13K113 | M.S. 113 Ronald Edmonds Learning Center
نولي جميع احتياجات األطفال األكاديمية مزي ًدا من االهتمام في الوقت الذي يتم فيه نمذجة شغف بالفنون األدائية
والتكنولوجيا .ويثمن أولياء األمور بيئة التعلم المستقرة في مدرستنا التي تمتاز بأعلى المعايير األكاديمية مع التركيز
ً
متميزا في اللغتين اإلسبانية واإلنكليزية ،يرتكز
القوي على الفنون والتكنولوجيا .ويقدم البرنامج ثنائي اللغة تدريسًا
على معايير التعلم األساسية المشتركة ومعايير األداء لوالية نيويورك .وسيصبح التالميذ ثنائيي اللغة والتعليم والثقافة،
من خالل التدريس المناسب لكل عمر وصف ،وتجارب الفصل بأكمله ،والمجموعات الصغيرة والتجارب الفردية،
والتعلم القائم على المشروعات .كما سيشارك تالميذ البرنامج ثنائي اللغة كذلك في الدورات الدراسية للفنون و /أو
التكنولوجيا.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةFort Greene :
العنوان300 Adelphi Street, Brooklyn NY 11205 :
مشاركة المكان :نعم
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ًّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق G :إلى محطة ()Clinton-Washington؛  Cإلى محطة
()Lafayette Ave؛  R ،Q ،N ،D ،B ،5 ،4 ،3 ،2إلى محطة
(Barclays Center - )Atlantic Ave
بالحافلةB69 ،B67 ،B63 ،B54 ،B52 ،B45 ،B41 ،B38 ،B26 ،B25 ،B103 :
طرف التصال :المديرWayne Winston ،
البريد االلكترونيWWinston@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيrelc113bk.com :
الهاتف718-834-6734 :

َّ
المقدمة
البرامج
Dual Language – Spanish
طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK113M :
المتقدمون
137
44

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
6
7

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تقييم الدخول بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع دقة المواعيد
تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائية اللغة وبرامج التعليم
االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.








Fine Arts & Design
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 13والمقيمين بها

رمز البرنامجK113R :
المتقدمون
120
36

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
50
10

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تجارب األداء تقييم
الدخول بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع








Academy of Performing Arts
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 13والمقيمين بها

رمز البرنامجK113S :
المتقدمون
112
42

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
75
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تجارب األداء تقييم
الدخول بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع








)ACATS (The Academy of Computer & Technology Science
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 13والمقيمين بها

رمز البرنامجK113T :
المتقدمون
112
42

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
75
10

عدد المتقدمين لكل مقعد
1
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تجارب األداء تقييم
الدخول بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع








األداء

79+21
18+82
12+88
79+21

 %79من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية
 %18من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
 %12من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %79من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا

يمكنكم البحث عن  13K113في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 305 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Brooklyn Community Arts & Media High School
()BCAM
Franklin Delano Roosevelt High School
Benjamin Banneker Academy

JJ

JJ
JJ

األكاديمية

األنشطة

معجل :علوم األرض واللغة اإلنكليزية
برنامج ّ

برنامج األخ األكبر واألخت الكبرى ( ،)Big Brother Big Sisterنادي
الشطرنج ،نادي ركوب الدراجات ،برنامج (Historically Black College
 ،)Toursفرقة الجاز ،التعليم والنوادي لبرنامج ( )Advantageما بعد اليوم
الدراسي من جامعة ( ،)Long Island Universityنادي (New York
 ،)City Road Runner Mighty Milersفريق تصميم واستخدام
اإلنسان اآللي ،فريق قيادة التشجيع والرقص اإليقاعي ،الحكومة الطالبية ،برنامج
()VELMS Mentoring
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة ،كرة السلة لتنمية
المهارات ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،الرجبي برفع األعالم
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األوروبية
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13K301 | Satellite East Middle School

مدرسة لعموم الحي

يُقدم للتالميذ مجموعة متنوعة من األنشطة الالصفية اإلضافية على المنهج الدراسي في مدرسة (Satellite East
 .)Middle Schoolيقدر أولياء األمور ما نقدمه من دعم لتالميذنا .فعلى سبيل المثال ،يساعد برنامجنا مقاتلو عطلة
نهاية األسبوع ( )Weekend Warriorsالتالميذ في أداء مشروعاتهم الشهرية ومهامهم المنزلية األسبوعية من
خالل تزويدهم بإمكانية وصول إلى أجهزة كمبيوتر محمولة ومستلزمات فنية وسبورات .SMART

المنطقةBedford-Stuyvesant :
العنوان344 Monroe Street, Brooklyn NY 11216 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق G :إلى محطة ()Bedford-Nostrand؛  C ،Aإلى محطة
()Nostrand Ave
بالحافلةB52،SBS‑ B44، B44، B43، B38، B26، B25،B15 :
طرف التصال :المديرKim McPherson ،
البريد اإللكترونيkmcpher@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-789-4251 :

َّ
المقدمة
البرامج
Satellite East Middle School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK301S :
المتقدمون
194
61

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
74
16

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية لطالب المنطقة التعليمية  13والمقيمين بها  2ثم طالب بروكلين والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع




األداء

97+3
14+86
 %8 8+92من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %14من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
George Westinghouse Career and Technical Education
High School

JJ

يمكنكم البحث عن  13K301في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 99 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (Partnership with
 | )Children, Inc.الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  3:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية

الرقص ،الطهي  ،نادي ( ،)Mighty Milersبرنامج العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMبرنامج (Success
 ،)Mentoringالفن المرئي
الرياضات :كرة السلة ،ألعاب المضمار والميدان لتنمية المهارات،
العب الرجبي
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13K527 | Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women
تطبق مدرسة ( ))The Urban Assembly Institute of Math and Science (UAIمنهجية شاملة
لتعليم الفتيات وضمان امتالكهن لجميع المهارات التي يحتجنها للنجاح .ومنهجنا الدراسي القوي والمبتكر هو مصدر
إلهام للتلميذات يتحدي األنماط التقليدية للمرأة الموجودة حاليًا في مجالي الرياضيات والعلوم ،كما يرسخ استمرارهن
في طلب العلم من أجل إعدادهن جي ًدا للتخرج من الجامعة .إننا نعلم فتياتنا اليافعات كيفية اجتياز مرحلة المراهقة وما
بعدها من خالل الفصول الدراسية مثل التعلم االجتماعي العاطفي ،والصحة ،والوعي باألمور المالية .وشراكتنا مع
منظمة ( )Girls Inc. of NYCتشجعهن على التحلي بالقوة والذكاء والشجاعة من خالل الرحالت الميدانية وبرامج
ما بعد اليوم الدراسي والصيف المجانية .وبفضل شراكتنا مع منظمة (ُ ،)Girls Inc. of NYCتتاح لتلميذاتنا فرصة
التعامل مع مجموعة متنوعة من المستشارين والمهن باإلضافة إلى المزيد من الفنون واألنشطة الرياضية التي تشمل
الرقص اإليقاعي ،وترميز الحاسب ،ودورات دراسة الجيتار .وخريجات مدرسة ( )UAIال يقبلن في الجامعة فقط بل
يتمكن من إتمام الدراسة بفضل خبراتهن المتنوعة داخل الفصول الدراسية وخارجها.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةDUMBO-Downtown Brooklyn :
العنوان283 Adams Street, Brooklyn NY 11201 :
مشاركة المكان :نعم
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق G :إلى محطة ()Hoyt & Schermerhorn؛  Q ،Bإلى محطة
()DeKalb Ave؛  R ،F ،C ،Aإلى محطة ()Jay St-MetroTech؛ ،3 ،2
 5 ،4إلى محطة ()Court St - Borough Hall
بالحافلة،B61 ،B57 ،B54 ،B52 ،B45 ،B41 ،B38 ،B26 ،B25 ،B103 :
B69 ،B67 ،B65 ،B63 ،B62
طرف التصال :مدير خدمات دعم التالميذJen Cusa ،
البريد اإللكترونيjcusa@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيuainstitute.org :
الهاتف718-260-2300 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Urban Assembly Institute of Math and Science for Young Women (M.S. 527
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :مدرسة فتيات فقط؛ متاحة
لتلميذات حي بروكلين والمقيمات به

المتقدمون
305
39

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجK527S :
المقاعد
67
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ وسكان المناطق التعليمية  2 16 ،15 ،14 ،13ثم لتالميذ بروكلين وسكانها .في العام الماضيِ ،قبل هذا
البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف
الرابع




األداء

95+5
32+68
 %14 14+86من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %77 77+23من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %95من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %32من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Urban Assembly Institute of Math and Science for
Young Women
John Jay School for Law

JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  13K527في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 480 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:30 :صباحً ا  2:50 -مساءً
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
معجل :البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :األلعاب الرياضية (جيم) أو الرقص ،فصل التعلم
االجتماعي والنفسي ،الفنون المرئية
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في الشراكة مع منظمة ( ،)Girl’s Inc of NYCيقدم برنامج
( )Urban Assemblyمجموعة واسعة من األنشطة الالصفية
اإلضافية على المنهج الدراسي بعد المدرسة :الرقص والدراما
والمساعدة في حل الواجبات المنزلية والرسم الجداري ونادي
الموسيقى والرقص اإليقاعي واليوجا
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :الرقص ،الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة ،المضمار والميدان

)14K050 | John D. Wells (M.S. 50

مدرسة لعموم الحي

تقع المدرسة المتوسطة ( )Middle School 50في الجانب الجنوبي من قطاع ويليامزبرغ ببروكلين .وقد عقدت
مدرستنا شراكة مع أكاديمية ( ،)El Puenteوهي منظمة مجتمعية مشهورة على المستوى المحلي ُتعنى بحقوق
اإلنسان ،من أجل إنشاء مدرسة مجتمعية جديدة .ورسالتنا في مدرسة ( )M.S. 50هي تعزيز قيادة الشباب من خالل
األكاديمية والفنون واأللعاب الرياضية واألنشطة ،وتمكين صوت التالميذ عن طريق إتاحة الفرص المواتية لهم
للمشاركة في التعلم القائم على التقصي والمشروعات .وفي جميع مجاالت المحتوى ،يتم تعليم التالميذ في مدرسة
( )M.S. 50عقد مناقشات تستند إلى الحجة والدليل لتبرير آرائهم مستعينين بلغة أكاديمية مقنعة .وباإلضافة إلى تلقي
تعليم أكاديمي قوي ،سيكون بمقدور تالميذ مدرسة ( )M.S. 50من االختيار من بين مجموعة متنوعة وثرية من
األنشطة اإلثرائية (عقد المناظرات وفرقة الحفالت الموسيقية وفرقة الطبول وتصميم واستخدام اإلنسان اآللي والمسرح
والفن والتصوير والرقص اإليقاعي والجيتار والكتاب السنوي والرقص والرياضة والشطرنج وغيرها الكثير) إلى
جانب فرص التقدم العلمي أثناء وقت التعلم الموسع.

المنطقةWilliamsburg :
العنوان183 South 3rd Street, Brooklyn NY 11211 :
مشاركة المكان :نعم—84K182 ،14K050
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()Bedford Ave؛  Z ،M ،Jإلى محطة (Marcy
)Ave؛  Gإلى محطة ()Metropolitan Ave-Lorimer St
بالحافلةQ59 ،Q54 ،B62 ،B60 ،B46 ،SBS‑B44 ،B44 ،B39 ،B32 ،B24 :
طرف التصال :المديرBen Honoroff ،
البريد اإللكترونيBHonoro@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-387-4184 :

َّ
المقدمة
البرامج
John D. Wells (M.S. 50) Spanish Dual Language Program
طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK050M :
المتقدمون
151
34

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
6
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائية اللغة
وبرامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.

)John D. Wells (M.S. 50
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK050S :
المتقدمون
309
73

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
66
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
5

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  14والمقيمين بها  2ثم تالميذ بروكلين والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع






األداء

84+16
21+79
 %16 16+84من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %85 85+15من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %84من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %21من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
El Puente Academy for Peace and Justice
Williamsburg Preparatory School
Automotive High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  14K050في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

األنشطة
إجمالي عدد التالميذ | 289 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،أكاديمية ( | )El Puenteالزي
الموحد :نعم ،يوجد زي رسمي توفره المدرسة
اليوم الدراسي 8:40 :صباحً ا  4:00 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—قبل المدرسة
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

الحياة المدرسية

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
مادة اختيارية :الرياضيات المتقدمة ،الفرقة الموسيقية ،الشطرنج،
الرسوم الجدارية المجتمعية ،الرقص ،المناظرات ،فرقة الطبول،
كتابة الرواية التصويرية ،التصوير الفوتوغرافي ،تصميم
واستخدام اإلنسان اآللي ،اإلعداد الختبار القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ،والمسرح
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برنامج ( )Beaconلما بعد اليوم الدراسي؛ االستكشاف والرحالت
الجامعية؛ التوعية المبكرة بالحياة المهنية/الجامعية؛ مشروع الفنون
المتكاملة مع أكاديمية ()El Puente؛ وإرشاد األقران؛ برنامج
()RAPP Leaders؛ الرقصات المدرسية؛ فرص التعلم من خالل
الخدمة؛ واإلعداد الختبار القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة؛
وسباق ()Soapbox Derby؛ برنامج العلوم التكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ( ،)STEMبرامج اإلرشاد والتوجيه في
المناظرات مع تالميذ المدارس االبتدائية؛ مباريات بين التالميذ
وأعضاء هيئة التدريس (كرة السلة وكرة القدم األمريكية والكرة اللينة
والكرة الطائرة)؛ الحكومة الطالبية؛ عرض المواهب؛ واللياقة البدنية
برنامج اللياقة البدنية ()Warrior Fitness
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :البيسبول ،كرة القدم
األمريكية برفع /نزع األعالم
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع
األعالم ،الكاراتيه ،كرة القدم األوروبية ،المضمار والميدان (ألعاب
القوى) ،الكرة الطائرة

14K071 | Juan Morel Campos Secondary School
يوفر التعليم في مدرسة ( )Juan Morel Campos School of the Artsفرصة لتجربة ال مثيل في
المدارس المتوسطة والثانوية .ونحن نبني على مدى سبع سنوات عالقات قوية مع العائالت ،وبين التالميذ والمعلمين،
وبين التالميذ أنفسهم .وقد تم تصميم سلسلة برامج الفنون الخاصة بنا ليتصل التالميذ بجميع التخصصات أثناء
وجودهم بالمدرسة المتوسطة ،مع فرصة للتخصص بمجرد دخول المدرسة الثانوية ،بما في ذلك إمكانية الحصول
على شهادة ( .)Arts Endorsed Regents Diplomaوتمنح شراكاتنا مع مجموعة متنوعة من منظمات
الفنون االحترافية التالميذ فرصة للتعرف على ما ينتظرهم إذا اختاروا االلتحاق بالجامعة في تخصص رئيسي في
مجال الفنون أو االنضمام إلى برنامج موسيقي أو االلتحاق بعمل مهني في مجال الفنون .وموادنا األكاديمية مُعدة على
شكل برامج لالستعداد للجامعة ،ويبدأ مكتب ( )College Bound Initiativeالخاص بنا عملية اإلعداد الجامعي
برحالت للمدارس المتوسطة إلى الكليات .وتقدم فصول المتفوقين بالصف الثامن اختبارات ( )Regentsفي الجبر
والبيئة المعيشية.

مدرسة لعموم الحي
المنطقةWilliamsburg :
العنوان215 Heyward Street, Brooklyn NY 11206 :
مشاركة المكان :نعم—84K037 ،14K071
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ًّيا  aانظر القسم  1.8للحصول على مزيد من
ّ
المعلومات.
بقطار األنفاق Z :إلى محطة ()Marcy Ave؛  M ،Jإلى محطة ()Hewes St؛
 Gإلى محطة ()Broadway
بالحافلة،B57 ،B48 ،B46 ،SBS‑B44 ،B44 ،B43 ،B39 ،B32 ،B24 :
Q59 ،Q54 ،B62 ،B60
طرف التصال :منسقة شؤون أولياء األمورNereida Pena ،
البريد اإللكترونيNPena@juanmorelcampos.com :
الموقع اإللكترونيwww.juanmorelcampos.com :
الهاتف718-302-7900 :

َّ
المقدمة
البرامج
Juan Morel Campos Secondary School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK071S :
المتقدمون
265
75

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
115
25

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  14والمقيمين بها  2ثم تالميذ بروكلين والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع




األداء

84+16
12+88
 %6 6+94من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %80 80+20من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %84من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %12من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Juan Morel Campos Secondary School
Brooklyn Preparatory High School

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  14K071في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

األنشطة
إجمالي عدد التالميذ | 534 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (Grand Street
) | Settlement, Inc.الزي الموحد :نعم—قطع مالبس علوية
وسفلية ،بألوان أو تصميمات خاصة
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  3:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإليدشية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—لتالميذ الصف السادس التاليين وللدعم
واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت

الحياة المدرسية

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفرقة الموسيقية ،رسومات الكمبيوتر ،الرقص،
المسرح ،الفن المرئي
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نادي الطيران؛ الفرق الموسيقية؛ مبادرة (College Bound
)Initiative؛ فريق الرقص؛ نادي األزياء؛ نادي األفالم؛ الدروس
الخاصة للقراءة والكتابة والرياضيات؛ قاعة الدراسة الصباحية،
نادي الرسم الجداري؛ جمعية (National Junior Honor
) ،Societyنادي تصميم واستخدام اإلنسان اآللي؛ برنامج
)) (School’s Out NYC (SONYCبعد اليوم الدراسي؛ القادة
التالميذ؛ نادي المسرح؛ البستنة الحضرية؛ نادي الفنون المرئية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :كرة البيسبول
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية ،كرة
القدم األوروبية
الرياضات :كرة السلة ،البيسبول المختلط

14K318 | I.S. 318 Eugenio Maria De Hostos

مدرسة لعموم الحي

نحن نقدم مجموعة واسعة متنوعة من الدورات الدراسية والبرامج الخاصة للعناية بكل طفل .كما تقدم المدرسة برنامجً ا
مع ّجالً متخمًا بدورات دراسية مفعمة بالتحديات .يقدر اآلباء المناخ المنظم والتقليدي في مدرسة ( .)I.S. 318ونحن
عال ج ًدا .فعلى سبيل المثال ،نقدم برنامج موسيقي
نؤمن بتقديم عدد كبير من الخيارات والبرامج للتالميذ على مستوى ٍ
رائع ،وفريق لخوض منافسات الشطرنج الوطنية ،وبرنامج قوي لتصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،والعديد من فرق
البطوالت الرياضية ،ومجموعة كاملة من العروض الفنية .ويستطيع التالميذ دراسة ما يصل إلى أربع دورات من
دورات ( )Regentsالدراسية حتى تخرجهم ونقدم اآلن حوالي خمسين برنامجً ا بعد اليوم الدراسي من أجل تالميذنا.
ونحن نؤمن بأن التالميذ يجب أن تتوفر لهم الفرصة لالشتراك في برامج ذات مستوى عال بجانب فصولهم الرئيسية.
وسواء كنت ترغب في االشتراك في فرقة الروك لدينا ،أو الرقص مع فرقة الرقص ،أو اختيار فريق بطولة البيسبول،
أو ابتكار أعمال فنية في معمل الخزف لدينا ،أو طهي وجبة لذيذة في غرفة الطهي لدينا ،أو العزف بالبوق في
()Carnegie Hallأو تحدي أفضل العبي الشطرنج في البالد ،فمدرسة ( )I.S. 318توفر شي ًئا يمثل تحديًا لكل تلميذ.

المنطقةWilliamsburg :
العنوان101 Walton Street, Brooklyn NY 11206 :
مشاركة المكان :ال
ً
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا  aانظر القسم  1.8للحصول على مزيد من
ّ
المعلومات.
بقطار األنفاق M ،J :إلى Lorimer St؛  Gإلى Broadway
بالحافلةB60 ،B57 ،B48 ،B47 ،B46 ،SBS‑B44 ،B44 ،B43 ،B15 :
طرف التصال :المديرLeander Windley ،
البريد اإللكترونيLWindle@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيis318.com :
الهاتف718-782-0589 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Eugenio Maria de Hostos (I.S. 318
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 14والمقيمين بها

رمز البرنامجK318M :
المتقدمون
749
142

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
332
78

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
2

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع


IS 318 Chess Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها





رمز البرنامجK318N :
المتقدمون
409
54

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
17
9

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور تقييم
الدخول بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع








األداء

96+4
39+61
 %35 35+65من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %96من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %39من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Williamsburg Charter High School
Williamsburg Preparatory School
High School for Health Professions and Human
Services

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  14K318في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

األنشطة
إجمالي عدد التالميذ | 1249 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:40 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

الحياة المدرسية

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض ،البيئة المعيشية ،اللغة
برنامج ّ
اإلسبانية ،تاريخ الواليات المتحدة
مادة اختيارية :علم النبات ،العروض المسرحية ،الخزف،
الشطرنج ،ترميز الحاسب اآللي ،فرقة الحفالت الموسيقية،
الطهي ،الرقص ،الدراما ،الهندسة ،األزياء ،الجيتار ،فرقة الجاز،
الصحافة ،العزف على البيانو ،الوسائط المتعددة ،الرسم ،التصوير
الفوتوغرافي ،تصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،سوق األوراق
المالية ،تصميم ألعاب الفيديو ،الفنون المرئية ،تصميم الويب
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األوليمبياد األكاديمي؛ تاريخ الفن؛ الفرقة الموسيقية؛ البيسبول؛
كرة السلة؛ علم النبات؛ العروض المسرحية؛ الخزف؛ التشجيع؛
الشطرنج؛ الكورال؛ الحاسب اآللي؛ الطهي؛ الرقص؛ الدراما؛
األزياء؛ صناعة األفالم؛ اللياقة البدنية؛ كرة القدم األمريكية برفع/
نزع األعالم؛ الهوكي األرضي؛ الجيتار؛ كرة اليد؛ المساعدة
في الواجبات المدرسية؛ فرقة الجاز؛ العزف على البيانو؛
الفرقة االستعراضية؛ الرياضيات؛ الحديقة الخارجية؛ التصوير
الفوتوغرافي؛ تصميم واستخدام اإلنسان اآللي؛ نادي العلوم؛ نادي
سوق األوراق المالية؛ الحكومة الطالبية؛ التنس؛ تصميم ألعاب
الفيديو؛ الفنون المرئية؛ الكرة الطائرة؛ تصميم الويب
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم ،الهوكي األرضي ،الكرة اللينة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة للبنين ،اللياقة البدنية ،كرة السلة
للفتيات ،الكرة اللينة للفتيات ،كرة اليد ،الكرة الطائرة

14K586 | Lyons Community School

مدرسة لعموم الحي

يهتم طاقم العمل لدينا بتالميذنا بصفتهم أشخاص متفردين وبصفتهم متعلمين ،فيعملون بجد واجتهاد كي تكون تجربتهم
بالمدرسة إيجابية وناجحة لهم .ويستفيد التالميذ من فرص التعلم المثيرة مثل رحالت التالميذ األسبوعية ،والمشاريع
العلمية ،والفنون المرئية ،وأنشطة الكتابة اإلبداعية .وتقدر األسر بيئتنا الصغيرة حيث يتوفر للتالميذ الدعم الشخصي
والرقص والفنون والتكنولوجيا ومجموعة من تجارب وخبرات التعلم .كما تقدر األسر أيضًا طريقة تعاون المعلمين
معهم لدعم أطفالهم .ويحضر التالميذ فصل استشارات يوميًا ،حيث يتواصل استشاري مخصص يتواصل مع باستمرار
مع تالميذهم الذين يقدم لهم المشورة .مدرسة ( )Lyonsهي مدرسة عدالة إصالحية ،بما يعنى أنه عندما يضر تلميذ
بالمجتمع فالمتوقع أن التركيز سينصب على استعادة الوضع المجتمعي والنضج من خالل التعلم من التجربة .ونريد
لتالميذنا أن يتعلموا كي يكونوا أكثر عم ًقا في التفكير وفضوالً وذوي شخصية متكاملة ومتعاطفين .وألننا مدرسة
ثانوية ،يمكن التالميذ االستمرار حتى إتمام دراستهم الثانوية .ونحن واحدة من مدارس اتحاد معايير األداء في والية
نيويورك ،ما يعني أن التالميذ يكتبون مقاالت كثيفة ويقومون بالتجارب والعروض التقديمية بدالً من أغلب امتحانات
( .)Regentsوينادي التالميذ معلميهم بأسمائهم األولى وال يرتدون زيًا موح ًدا.

المنطقةEast Williamsburg :
العنوان223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 :
مشاركة المكان :نعم—14K586 ،14K454 ،14K449
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()Grand St؛  M ،Jإلى محطة ()Lorimer St؛ G
إلى محطة )Metropolitan Ave-Lorimer St
بالحافلة،S61 ،S57 ،S54 ،Q59 ،Q54 ،B60 ،B48 ،B46 ،B43 ،B24 :
X11 ،X10B ،X10
طرف التصال :مدير القبولWuta Onda ،
البريد اإللكترونيlyons@lyonscommunityschool.org :
الموقع اإللكترونيlyonscommunityschool.org :
الهاتف718-782-0918 :

َّ
المقدمة
البرامج
Lyons Community School
طريقة القبول t :عدم الفرز المحدود
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين وكوينز
والمقيمين بهما

رمز البرنامجK586L :
المتقدمون
391
87

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
67
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
6
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين وكوينز والمقيمين بهما الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  2ثم تالميذ حي بروكلين وكوينز
والمقيمين بهما .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

82+18
6+94
 %1 1+99من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %81 81+19من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %82من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %6من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Lyons Community School

JJ

يمكنكم البحث عن  14K586في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

األنشطة
إجمالي عدد التالميذ | 496 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:40 :صباحً ا  3:00 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لتالميذ
محددين.

الحياة المدرسية

األكاديمية
مادة اختيارية :الفنون ،الشطرنج ،الرقص ،الدراسات الميدانية
أساس أكاديمي) ،هيئة العدالة،
(رحالت ميدانية أسبوعية ذات
ٍ
الموسيقى ،وساطة النظراء ،عالقات مجموعات األقران (فصل
التوجيه)
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نادي البنين/الفتيات؛ الشطرنج؛ الحفاظ على الدائرة؛ الرقص؛ اتحاد
()Gay-Straight Alliance؛ برنامج (Grand Street
 )Settlementلما بعد اليوم الدراسي؛ المساعدة في الواجبات
المنزلية؛ دعم تعلم القراءة والكتابة؛ المغامرات الخارجية؛ نادي
الرياضيات؛ االستعراض الموسيقي بالمدرسة المتوسطة؛ برنامج
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ()STEM؛ الحكومة الطالبية؛
الفنون المرئية؛ لجنة الشباب
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة السلة
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،كرة
القدم األوروبية ،الكرة الطائرة ،المصارعة

14K614 | Young Women’s Leadership School of Brooklyn
مدرستنا جزء من شبكة وطنية من مدارس ممتازة لإلعداد للدراسة الجامعية للفتيات فقط .ويوجّه مدرستنا معلمون
وطاقم عمل يشجع الفضول الفكري لدى تلميذاتنا ويعملون من أجل تمكين فتياتنا اليافعات .ونحن نؤمن أن جميع
تلميذاتنا بمقدورهن تحقيق معايير عالية في جميع المجاالت ،بما في ذلك الرياضيات والعلوم والتقنية .فلدينا بيئة
داعمة ج ًدا تشمل االستشارات اليومية .وألننا جزء من مدارس شبكة (Young Women’s Leadership
 ،)Network: YWLNفإننا مدرسة للفتيات فقط رسالتنا هي إعداد الشابات ليكن قائدات ناجحات في مجتمعاتهن.
وتتلقى جميع مدارس ( )YWLNالدعم من مبادرة ( )CollegeBound Initiative: CBIالتي تكفل لجميع
التلميذات االلتحاق بالجامعة والحصول على خيارات المساعدة المالية .ونحن نعمل مع أولياء األمور كشركاء في إعداد
كل تلميذة للحصول على فرص ما بعد التعليم الثانوي.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةBushwick :
العنوان325 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11206 :
مشاركة المكان :نعم—14K614 ،14K147
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()Montrose Ave؛  M ،Jإلى محطة
()Flushing Ave
بالحافلةQ59 ،Q54 ،B60 ،B57 ،B48 ،B47 ،B46 ،B43 ،B15 :
طرف التصال :المديرCatherine Mitchell ،
البريد اإللكترونيAdmissions@tywlsbrooklyn.org :
الموقع اإللكترونيtywlsbrooklyn.org :
الهاتف718-387-5641 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Young Women’s Leadership School of Brooklyn
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :مدرسة فتيات فقط؛ متاحة
لتلميذات حي بروكلين والمقيمات به

رمز البرنامجK614M :
المتقدمون
406
80

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
74
16

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
5

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع مهمة الكتابة والمقابلة الجماعية في فعالية التعريف بالمدرسة






األداء

94+6
34+66
 %16 16+84من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %94من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %34من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Young Women’s Leadership School of Brooklyn

JJ

يمكنكم البحث عن  14K614في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

األنشطة
إجمالي عدد التالميذ | 406 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—يجب شراء الزي
الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا 2:30-مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لالستعداد
لالمتحان

الحياة المدرسية

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
مادة اختيارية :الباليه؛ التكنولوجيا؛ مقدمة عن الجيتار؛ الرقص
الحديث؛ البرنامج االستشاري
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برنامج الفنون؛ التوعية المبكرة بالحياة المهنية/الجامعية من خالل
مبادرة ()CollegeBound Initiative: CBI؛ برنامج
الرقص؛ النادي البيئي؛ نادي األلعاب؛ معسكر معهد (Girls
)Leadership Institute؛ دعم القيادة من خالل موارد شبكة
()YWLN؛ الصحيفة؛ برامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
()STEM؛ األسبوع الروحي؛ برنامج مؤسسة (Sports and
 )Arts Foundation/ SASFبعد اليوم الدراسي؛ الحكومة
الطالبية؛ عرض المواهب؛ المسرح
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :كرة السلة لتنمية
المهارات
الرياضات :المضمار

)15K088 | The Park Slope Educational Complex at (M.S. 88
توفر مدرسة ( )Middle School 88للتالميذ بيئة تعلم ديناميكية تتمحور حول منصات التعلم القائمة على
المشروعات والموجهة للتالميذ والمخصصة .وتدعم شراكاتنا مع ( )Poly/NYUوجامعة كولومبيا (Columbia
 )Universityعملية التفكير النقدي من خالل توفير برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ()STEM
للمعلمين والتالميذ .ولدينا الكثير من الموارد لتعميق الممارسات وإثرائها بوصفنا شركاء مع مؤسسة ()Gates
و( .)Facebookفنحن مدرسة شاملة مقسمة إلى ثالثة مجتمعات تعلم متنوعة وموضوعية .ونحتفل على مدار
العام بأعمال المشروع المتكامل ،حيث يقوم التالميذ بتقديم حلول لمشكالت العالم الواقعي .كما يتسق االبتكار والتعلم
الممتزجان في منهج متكامل مع المبادرات مثل مبادرة ( )Samsung Solve for Tomorrowومبادرة
( .)LEGO roboticsكما ندعم التعلم االجتماعي والوجداني وتطوير القيم الرئيسية ،باإلضافة إلى برنامجنا
األكاديمي القوي .يوفر برنامج اإلثراء المجاني بعد اليوم الدراسي شي ًئا للجميع في الفن والموسيقى والرقص
والرياضات والتقنية .ويشمل مجتمعنا المدرسي برامج الموهوبين والمتفوقين ،وخدمات التعليم الخاص وتدريس
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )English Language Learners: ELLوبرامج ثنائية اللغة والتربية البدنية
ومجموعة كبيرة من عروض ما بعد اليوم الدراسي ،كما أنه يدعمها مما يجعل مدرسة ( )M.S. 88مكا ًنا رائعًا للتعلم
واالزدهار.

مدرسة لعموم الحي

الحيSunset Park :
العنوان544 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 :
المساحة المشتركة :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق R :إلى محطة ()Prospect Ave؛  G ،Fإلى محطة
()15th St-Prospect Park
بالحافلةB69 ،B68 ،B67 ،B63 ،B61 ،B37 :
طرف االتصال :المديرAilene Altman Mitchell ،
البريد اإللكترونيAMitche2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيms88.org :
الهاتف718-788-4482 :

َّ
المقد مة
البرامج
Spanish Dual Language Program
طرق القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في
بروكلين الذين يحضرون حاليًا مدرسة ابتدائية ثنائية اللغة
اإلسبانية أو برنامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة أو من
يتمتعون بالكفاءة األكاديمية في اللغتين اإلنكليزية واإلسبانية.

رمز البرنامجK088M :
المتقدمون
705
143

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
49
11

المتقدمون لكل مقعد
14
13

أولويات القبول :يكون للتالميذ من العائالت ذات الدخل المنخفض ،والتالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية أولوية القبول بنسبة
 %52من المقاعد في هذه المدرسة|.

Park Slope Education Complex at M.S. 88
طرق القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 15والمقيمين بها

المقاعد التي تم شغلها
نعم
ال

رمز البرنامجK088S :
المتقدمون
998
306

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
312
111

المتقدمون لكل مقعد
3
3

المقاعد التي تم شغلها
نعم
نعم

أولويات القبول :يكون للتالميذ من العائالت ذات الدخل المنخفض ،والتالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية أولوية القبول بنسبة
 %52من المقاعد في هذه المدرسة|.

األداء

94+6
42+58
 %39 39+61من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %84 84+16من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات والحمامات وغرف الخزائن والكافتيريا
 %94من التالميذ اجتازوا الدورات الدراسية األساسية بنجاح

 %42من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي حضرها التالميذ من هذه المدرسة بشكل متكرر؟
Fort Hamilton High School
Franklin Delano Roosevelt High School
High School of Telecommunication Arts and
Technology

JJ
JJ
JJ

ابحث عن  15K088على  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
مجموع التالميذ | 1350 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:35 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة؛ ثنائي اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي.
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اإلنكليزية ،البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفنون ،الدراما ،تخطيط المناطق الخضراء
وتصميمها ،الجيتار ،تاريخ الموسيقى ،تطوير القيادة (مجلس
المدير) ،المهارات الحياتية /التطوير والتعلم العاطفي
االجتماعي ،محو أمية الوسائط والتقنية ،فنون الوسائط المختلطة،
جمعية ( ،)National Junior Honor Societyبرنامج
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (/)STEMبرنامج العلوم
والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات ( ،)STEAMطب الحياة
البرية

55

الفرقة الموسيقية ،محاكاة العمليات الحيوية ،برنامج (Buddy
 ،)Program with P.S. 10الترميز ،الشطرنج ،تصميم
األزياء ،تصميم الجرافيك ،تصميم المجوهرات ،الرقص الالتيني،
برنامج ( ،)LEGO Roboticsفريق الرياضيات ،مذيعي أخبار
مدرسة ( ،)MS 88) (MS 88 Newscastersالدفاع عن
النفس ،اإلعداد المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( ،)SHSATالمسرح ،نادي الكتاب السنوي
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،كرة العلم األمريكية ،رجبي الراية ،كرة القدم ،كرة
الطائرة
الرياضات :كرة السلة للبنات والبنين ،أنشطة (New York
 ،)Road Runnersالمضمار والميدان

15K497 | The Boerum Hill School for International Studies
مدرسة ( )Boerum Hill School for International Studiesهي مدرسة عامة للبكالوريا الدولية ثنائية
اللغة الفرنسية ويدرس بها  600تلميذ في الصفوف من السادس حتى الثاني عشر .ونهدف إلى دعم التعلم الباعث
على التحدي والوثيق الصلة بالحياة الواقعية لجميع التالميذ ،من خالل تطبيق فلسفة البكالوريا الدولية ورسالتها .ويتم
إلحاق التالميذ بدورات دراسية لالنغماس في اللغة الفرنسية وتشجيعهم على المشاركة في الفترة المبكرة و /أو برنامج
ما بعد اليوم الدراسي (الذي يشمل :المسرح وكرة القدم األوروبية واألزياء والجداريات والشطرنج وكرة السلة وتنس
الطاولة والفنون المرئية والرقص) .وسوف يحصل تالميذ الصفين السابع والثامن لدينا على فرصة المشاركة في
ً
شامل للعلوم اإلنسانية يرتكز على طرح األسئلة وقائم على
برنامج التبادل الدولي الفرنسي .ويتلقى التالميذ تعليمًا
التعلم عن طريق المشروعات مع المشاركة في العديد من الرحالت والتنزهات التعليمية والتعلم عن طريق الخدمة.
سيدرس تالميذ المدرسة المتوسطة امتحانات ( )regentsفي الجبر والبيئة المعيشية وتاريخ الواليات المتحدة في
الصف الثامن .ويتمتع التالميذ بخيار الخروج من الحرم المدرسي لتناول الغداء بموافقة الوالدين .وتعزز مشاركة
أولياء األمور في فريق القيادة واتحاد أولياء األمور والعمل التطوعي وجهود جمع التبرعات من نجاح المجتمع
المدرسي.

مدرسة لعموم الحي

الحيBoerum Hill/Cobble Hill :
العنوان284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 :
المساحة المشتركة :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق G ،F :إلى محطة ( C ،A ،)Bergen Stإلى محطة (& Hoyt
)Schermerhorn
بالحافلةB67 ،B65 ،B63 ،B62 ،B61 ،B57 ،B45 ،B41 ،B103 :
طرف االتصال :مدير الشراكات/التوجيهStu Chasabenis ,
البريد اإللكترونيStu.Chasabenis@K497.org :
الموقع اإللكترونيk497.org :
الهاتف718-330-9390 :

َّ
المقد مة
البرامج
Boerum Hill School for International Studies French Dual Language Program
طرق القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :مفتوح للتالميذ والمقيمين في
بروكلين الذين يحضرون حاليًا مدرسة ابتدائية ثنائية اللغة
الفرنسية أو برنامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة ،أو من
يتمتعون بالكفاءة األكاديمية في اللغتين اإلنكليزية والفرنسية.

المتقدمون
567
86

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجK497M :
المقاعد
72
8

المتقدمون لكل مقعد
8
11

أولويات القبول :يكون للتالميذ من العائالت ذات الدخل المنخفض ،والتالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية أولوية القبول بنسبة
 %52من المقاعد في هذه المدرسة|.

Boerum Hill School for International Studies
طرق القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 15والمقيمين بها

المقاعد التي تم شغلها
نعم
نعم

رمز البرنامجK497S :
المتقدمون
541
99

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
45
25

المتقدمون لكل مقعد
12
4

المقاعد التي تم شغلها
نعم
نعم

أولويات القبول :يكون للتالميذ من العائالت ذات الدخل المنخفض ،والتالميذ المقيمين في سكن مؤقت ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية أولوية القبول بنسبة
 %52من المقاعد في هذه المدرسة|.

األداء

86+14
25+75
 %30 30+70من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %85 85+15من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات والحمامات وغرف الخزائن والكافتيريا
 %86من التالميذ اجتازوا الدورات الدراسية األساسية بنجاح

 %25من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي حضرها التالميذ من هذه المدرسة بشكل متكرر؟
The Boerum Hill School for International Studies
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ابحث عن  15K497على  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
مجموع التالميذ | 632 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  2:35 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة؛ ثنائي اللغة :الفرنسية
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الفرنسية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلنكليزية ،البيئة المعيشية ،تاريخ
برنامج ّ
الواليات المتحدة األمريكية
مادة اختيارية :الشطرنج ،الرقص ،اللياقة البدنية ،الفنون
المرئية ،محفظة األعمال الرقمية
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كرة السلة ،كابويرا ،الشطرنج ،الترميز ،الرقص ،الدراما ،الموضة،
اللياقة البدنية ،نادي الهيب هوب ،برنامج (،)Robotics/LEGO
كرة القدم األوروبية ،جداريات الطاوالت ،تنس الطاولة ،المسرح،
نادي ألعاب الفيديو ،الفنون المرئية ومحفظة األعمال الرقمية،
الكتاب السنوي ،اليوجا
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :دوري كرة السلة
وألعاب القوى
الرياضات :كرة السلة ،اللياقة البدنية ،كرة العلم األمريكية ،كرة القدم
األوروبية (في وقت مبكر وبعد انتهاء اليوم الدراسي) ،تنس الطاولة

16K898 | M.S. 898

مدرسة لعموم الحي

مدرسة ( )M.S. 898ستفتح أبوابها في خريف  2018وهي بانتظار الموافقة من قبل هيئة السياسة التعليمية .تم
تأسيس مدرسة ( )M.S. 898على مبدأ التربية التقدمية مستن ًدا إلى فلسفة تقديم أفضل تعليم لألطفال عبر التعليم
التجريبي والعملي .ستدعم مدرسة ( )M.S. 898الطالب الموهوبين لتحقيق التميز األكاديمي بتحفيزهم أقصى
طاقاتهم العقلية والبدنية والنفسية عبر ما يتلقونه من اإلنسانيات والعلوم والفنون والتربية البدنية .ستتفهم مدرسة
( )M.S. 898وتتبنى حقوقهم المدنية وتلتزم بالتعلم عن طريق الخدمة .نتعهد بالحفاظ على الصحة العامة والتوعية
البيئية ملتزمين في ذات الوقت باحتياجات المجتمع .في مدرسة ( )M.S. 898ال تتوقف عملية التعليم عند حدود
جدران منشآت المدرسة .ستتعمق الصلة بين طالب مدرسة ( )M.S. 898ومدينة نيويورك بفضل رحالت استكشافية
ستكسبهم خبرات تعليمية ثرية .سيشارك طالب مدرسة ( )M.S. 898في التعلم عن طريق الخدمة والمناهج القائمة
على المشروعات للتعلم مع التأكيد على المنطق المفاهيمي وشحذ قدرات التلميذ ليكون لديه القدرة على حل المشكالت.
سيشارك طالب مدرسة ( )M.S. 898التعليم المتعلق بالتلميذ والقائم على المناقشة والتعليم التعاوني .سيعمل القائمون
على العملية التعليمية على تسهيل بيئة التعليم حيث يتيحون للتالميذ الحرية للخطأ والتفكير المستقبل والتعبير عن
أفكارهم .سيتم تكريم الطالب في مدرسة ( )M.S. 898على إسهاماتهم الفريدة ومعرفتهم الثقافية ومعتقداتهم.

المنطقةBedford-Stuyvesant :
العنوان130 Rochester Ave, Brooklyn NY 11213 :
مشاركة المكان :نعم—16K335
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق C ،A :إلى محطة ()Utica Ave
بالحافلةB65 ،B52 ،SBS‑B46 ،B46 ،B43 ،B26 ،B25 ،B15 :
طرف االتصال D16 :منسق قيادة العائالتCamelia Brogden-Cruz ،
البريد اإللكتروني16K898@gmail.com :
الموقع اإللكترونيd16brooklyn.com/new-middle-school-16k898 :
الهاتف718-574-2834 :

َّ
المقدمة
البرامج
M.S. 898
طريقة القبول u :غير مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK898U :
المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
76
14

عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

أولويات القبول 1 :األولوية لطالب المنطقة التعليمية  16والمقيمين بها  2ثم طالب بروكلين والمقيمين بها.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

0+100
0+
100
 0+100ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 0+100ال ينطبق من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
ال ينطبق من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

يمكنكم البحث عن  16K898في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | :الصفوف :الصف السادس (سوف تدرّس
المدرسة الصفوف من السادس إلى الثامن بحلول خريف )2020
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:38 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
معجل :الكورية ،اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الموسيقى ،والفنون المرئية
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سفراء التالميذ والحكومة الطالبية ونادي الشطرنج وتصميم
واستخدام اإلنسان اآللي والرقص و نادي العلوم ونادي الرياضيات.
المزيد بنا ًء على إسهامات المجتمع.
الرياضات :كرة السلة وقيادة التشجيع وكرة القدم األوروبية
واإلسكواش والتايكوندو والكرة الطائرة .المزيد بنا ًء على إسهامات
المجتمع.

17K352 | Ebbets Field Middle School

مدرسة لعموم الحي

المدرسة المتوسطة ( )Ebbets Field Middle Schoolهي مركز تعليمي دولي ،تأسس عام  .2005وتسعون
في المائة من تالميذنا مهاجرون أو أبناء مهاجرين .ونحن فخورون بهذا اإلرث والتنوع .واألسبوع التعليمي لدينا
أطول بخمس ساعات عن المدارس المماثلة وذلك لنضمن قدرة جميع التالميذ على مواجهة التحديات التي تفرضها
االختالفات في منهجيات التدريس للتوافق مع معايير التعلم األساسية المشتركة وعلى مستوى المدينة .ونحن إحدى
مدارس مبادرة ( )Turnaround Artsاألربع الموجودة في مدينة نيويورك .ومبادرة ( )Turnaroundهي
مبادرة رئاسية لتحقيق النجاح األكاديمي من خالل الفنون .و( )Marc Anthonyهو شريكنا من المشاهير وهو
ملتزم بنجاح مدرستنا .والفنون تتغلغل في منهجنا الدراسي بالكامل من الرياضيات حتى الدراسات االجتماعية.
وحتى نضمن أن تالميذنا على استعداد للكلية والحياة المهنية ،يُمنح كل تلميذ جهاز  iPadكي يختبر المنهج الدراسي
من خالل آلية متفاعلة وعملية وذهنية .ولدينا شراكات تعمل على تمديد التعلم وضمان التطور التعليمي والجسدي
واالجتماعي والعاطفي لجميع تالميذنا وعائالتهم.

المنطقةCrown Heights South :
العنوان46 Mckeever Place, Brooklyn NY 11225 :
مشاركة المكان :نعم—17K375 ،17K352
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق S ،Q ،F ،B :إلى محطة ()Prospect Park؛ 5 ،4 ،3 ،2
إلى ()Franklin Ave
بالحافلةB49 ،B48 ،SBS‑B44 ،B44 ،B43 ،B41 ،B16 :
طرف الاتصال :منسقة شؤون أولياء األمورErsell Mellis ،
البريد اإللكترونيEMellis@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيwww.efms352.org :
الهاتف718-941-5097 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Ebbets Field Middle School (M.S. 352
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK352U :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
73
16

المتقدمون
196
53

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة  2ثم تالميذ المنطقة التعليمية  17والمقيمين بها  3ثم
تالميذ بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

91+9
12+88
 %13 13+87من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %72 72+28من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %91من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %12من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
William E. Grady Career and Technical Education
High School
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يمكنكم البحث عن  17K352في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 167 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (Sports and Arts in
 | )Schools Foundation, Inc.الزي الموحد :نعم—يجب
شراء الزي الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  3:55 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—قبل وبعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األكاديمية

األنشطة

مادة اختيارية :الدعم األكاديمي ،برنامج الوصول إلى الكليات/
الرحالت إلى الكليات ،الرقص ،الدراما ،تصميم األزياء ،صناعة
المجوهرات ،تطوير القيادة ،فنون الوسائط (متحف ،)BRIC
التوجيه ،الموسيقى ،الخطابة العامة ،برنامج القراءة
( ،)Read 180تصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،فريق الرقص
اإليقاعي ،)System 44( ،الفنون المرئية

الرقص األفريقي ،AmeriCorps ،مؤسسة
( ،)Brooklyn Community Foundationخدمات العناية
باألسنان ،صناعة األفالم السينمائية ،GLOBE/NASA ،موسيقى
اآلالت ،مركز (،)Interboro Psychiatric Center
الصحافة ،اإلعالم ،اإلرشاد والتوجيه ،دوري ( ،)PALالشراكات:
برنامج ( ،)Medgar Evers College Pipelineمؤسسة
( ،)Sports and Arts in Schools Foundationمبادرة
( ،)TurnAround Artsمتحف بروكلين ،الشراكات :المسرح،
الحكومة الطالبية ،خدمات ( ،)Triad Servicesبرنامج
()US NAVY Sea Perch
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوي كرة السلة للفتيات
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة ،كرة القدم
األمريكية برفع /نزع األعالم
الرياضات :كرة السلة ،الرقص ،قفز الحبل ،كرة القدم األوروبية،
الرقص اإليقاعي ،المضمار والميدان
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17K543 | Science, Technology and Research Early College School at Erasmus
إن مدرسة ( )Science, Technology and Research/ STARهي مدرسة للصفوف من السادس إلى
الثاني عشر تطبق نهجً ا جري ًئا ،استنا ًدا إلى مبدأ أن قوة المنهج األكاديمي المقترنة بالفرصة لتوفير الوقت والمال
هي حافز قوي للتالميذ للعمل بجد ومواجهة التحديات الفكرية الجادة .ويتلقى التالميذ الذين يلتحقون بمدرستنا
المتوسطة مجموعة من الدورات األكاديمية المفعمة بالتحديات ،وفي الصف الثامن يصبحون مؤهلين ألخذ ما يصل
إلى خمس ( )5دورات دراسية لإلعداد المتحانات ( )Regentsعلى مستوى المدرسة الثانوية ،مما يكسبهم تجربة
مباشرة للتعرف على متطلبات مرحلة التعليم الثانوي .ولدينا فريق عمل يتسم بالحيوية من المعلمين وأساتذة كلية
( )Brooklyn Collegeوهم حريصون على إعداد التالميذ المهتمين بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا للمرحلة
الجامعية وحياتهم المهنية .ويدرس تالميذ المدارس المتوسطة الذين يستمرون إلى مدرستنا الثانوية مجموعة مختلطة
من دورات المدارس الثانوية والكليات الدراسية في برنامج صارم ولكن داعم ،يضغط الوقت المُستغرق إلتمام المرحلة
الثانوية والحصول على شهادتها وحتى أول سنتين من الدراسة الجامعية .وببساطة ،يمكن لتالميذنا أن يحصلوا في
وقت واحد على شهادة المرحلة الثانوية وما يصل إلى  73وحدة دراسية جامعية لاللتحاق بالجامعة بدون رسوم من
كلية ( ،)Brooklyn Collegeمما يتيح للكثير منهم الدخول إلى الكلية في السنة الدراسية الثانية أو قبل النهائية في
جامعة مدينة نيويورك ( )CUNYأو جامعة والية نيويورك ( )SUNYأو جامعة خاصة.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةFlatbush :
العنوان911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 :
مشاركة المكان :نعم—،17K539 ،17K537 ،17K467 ،17K408 ،17K382
17K543
ً
ا
ي
جزئ
َّر
س
مي
للموقع:
الوصول
تيسر
ّ
ّ
a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق Q ،B ،5 ،2 :إلى محطة ()Church Ave
بالحافلة،BM1 ،B49 ،SBS‑B44 ،B44 ،B41 ،B35 ،B16 ،B12 ،B103 :
BM4 ،BM3 ،BM2
طرف الاتصال :مساعد المديرEvan Goldwyn ،
البريد اإللكترونيegoldwyn@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيstarearlycollege.org :
الهاتف718-564-2540 :

َّ
المقدمة
البرامج
Science, Technology, and Research Early College School at Erasmus
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجK543M :
المقاعد
62
13

المتقدمون
749
115

عدد المتقدمين لكل مقعد
12
9

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  17والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور تقييم الدخول بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع المقابلة دقة المواعيد










األداء

100+0
57+43
 %45 45+55من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %57من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Science, Technology and Research Early College
High School at Erasmus

JJ

يمكنكم البحث عن  17K543في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 541 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—يجب شراء الزي
الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 8:05 :صباحً ا  2:19 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لالستعداد
لالمتحان

األكاديمية

األنشطة

اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلنكليزية ،اللغة الفرنسية ،البيئة
برنامج ّ
المعيشية ،تاريخ الواليات المتحدة
مادة اختيارية :الهندسة المعمارية ،الهندسة الكهربائية ،أنشطة
اللياقة البدنية /التأهيل ،الجيتار و /أو البيانو /األكورديون إلخ،
مقدمة عن الفرق الموسيقية ،مقدمة عن التصوير السينمائي
وإنتاج الفيديو ،مقدمة عن الرسم /التلوين ،مقدمة عن التصوير
الفوتوغرافي ،مقدمة عن النحت ،مقدمة عن المسرح ،الصحافة،
برنامج ( ،)LEGO Roboticsالموسيقى ،مبادئ الهندسة

اإلثراء األكاديمي :اإلعداد المتحان اللغة اإلنكليزية والرياضيات
لوالية نيويورك؛ تكنولوجيا الصوت /الفيديو واألفالم؛ الكتابة
اإلبداعية؛ مهارات التوظيف؛ التطبيقات الهندسية؛ التصميم الهندسي؛
علم الغذاء؛ الصحافة؛ التصوير الصحفي؛ المدرسة المسائية؛
تكنولوجيا مبادئ الهندسة؛ إنتاج المنشورات والمطبوعات؛ أكاديمية
أيام السبت؛ منظمة الحكومة الطالبية؛ الرياضات (كرة السلة والكرة
الطائرة وكرة القدم األوروبية واأللعاب األولمبية للناشئين)؛ شراكة
(Brooklyn College Community Partnership:
)BCCP؛ القيادة الطالبية؛ قاعة دراسية
الرياضات :األنشطة الرياضية المحددة (البيسبول ،كرة السلة ،كرة
القدم األمريكية ،الهوكي ،الكرة الطائرة ،كرة القدم األوروبية،
السباحة ،المضمار والميدان (ألعاب القوى) ،المصارعة) دورات
تقنيات الرقص تقدم للتالميذ تجربة في شكل واحد محدد من الرقص
(على سبيل المثال الحديث ،الجاز ،الباليه ،المعاصر)
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17K590 | Medgar Evers College Preparatory School
يتلقى التالميذ مجموعة كبيرة من الدراسات التي تمثل تحديًا أكاديميًا مع متطلبات تتضمن دراسة لمدة ثالث سنوات
متتابعة للرياضيات واللغة الصينية والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون .ويتوافر لهم فرصة استكمال المواد التالية
المندرجة تحت امتحان ( )Regentsبحلول نهاية الصف الثامن :الجبر المتكامل ،الهندسة ،الجبر /2حساب المثلثات،
البيئة المعيشية ،علوم األرض ،الفيزياء ،تاريخ العالم ،تاريخ الواليات المتحدة ،اللغة اإلنكليزية ،والصينية كلغة أخرى
غير اإلنكليزية .ويتم تحفيز إبداعية التلميذ وتطوير شخصيته ومسؤوليته االجتماعية وتعزيزها من خالل التوجيه
الفردي واأللعاب الرياضية والنوادي وفعاليات الفنون الجميلة واألدائية والدورات التوجيهية.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةCrown Heights South :
العنوان1186 Carroll Street, Brooklyn NY 11225 :
مشاركة المكان :ال
S
إلى محطة ()Franklin Ave؛  3إلى محطة
بقطار األنفاق،4 :
()Nostrand Ave؛  5 ،2إلى محطة ()President St
بالحافلةB49 ،B48 ،B45 ،SBS‑B44 ،B44 ،B43 :
طرف الاتصال :المديرMichael Wiltshire ،
البريد اإللكترونيmwiltsh@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيmecps.org :
الهاتف718-703-5400 :

َّ
المقدمة
البرامج
Medgar Evers College Preparatory School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK590M :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

معايير االختيار :الحضور بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية
نيويورك امتحان القبول






األداء

83+17
84+16
 %81 81+19من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %71 71+29من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %83من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %84من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Medgar Evers College Preparatory School
Brooklyn Technical High School

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  17K590في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1257 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—أكاديمية
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لالستعداد
لالمتحان

األكاديمية

األنشطة

اللغة :ماندرين
معجل :الجبر  ،1الجبر  ،2الكيمياء ،اللغة اإلنكليزية،
برنامج ّ
الهندسة ،التاريخ العالمي ،البيئة المعيشية ،الفيزياء ،تاريخ
الواليات المتحدة
مادة اختيارية :الكورال ،الرقص ،الفنون الجميلة ،الفرقة
االستعراضية ،البيانو ،القرع على الطبول الصاج

نادي الفن ،جمعية (،) Junior National Honor Society
وساطة النظراء /الدروس الخاصة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :اختراق الضاحية ،كرة
السلة لتنمية المهارات ،المضمار والميدان
الرياضات :كرة السلة ،الرقص ،كرة القدم األوروبية ،السباحة
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18K068 | I.S. 068 Isaac Bildersee

مدرسة لعموم الحي

مدرسة ( )I.S. 68هي مدرسة تمنح تالميذها تعليميًا عالي الجودة يحيط بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون
والرياضيات ( .)STEAMومدرستنا معتمدة من برنامج ( )Eco-Schoolوهي جزء من مشروع (Billion
 .)Oysterويتلقى تالميذنا التعليم حول العلوم والتكنولوجيا من خالل تلقيح الحدائق ومبادرة تنقية الهواء التي
نطلقها على مستوى المدرسة .ونحن فخورون بتطبيق برنامجنا الحديث لعلوم تصميم اإلنسان اآللي ،الذي يستخدم
أحدث المعدات وآليات الطباعة ثالثية األبعاد .وتؤمن مدرسة ( )I.S. 68بنظام عقدي يرتكز على اعتقاد (Steven
" )Coveyالعادات السبع لألشخاص ذوي الفعالية العالية" (The 7 Habits of Highly Effective
 )Peopleالذي يظهر التالميذ من خالله السلوك اإليجابي عن طريق التحلي باالستباقية وتحديد األهداف والتعاون
ً
تركيزا قويًا على تطوير المهارات القيادية لدى التالميذ بدعم من برنامج (Leader
وترتيب األولويات .ونحن نركز
 .)in Meكما يستفيد التالميذ من الشراكات المتنوعة .فعلى سبيل المثال؛ من خالل شراكتنا مع جامعة (Long
 ،)Island Universityتتاح للتالميذ فرص زيارة الكليات والجامعات في أرجاء البالد.

المنطقةCanarsie :
العنوان956 East 82nd Street, Brooklyn NY 11236 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةBM2، B82، B6، B47، B17،B103 :
طرف التصال :السكرتيرةRaylene Charles ،
البريد اإللكترونيrcharles@is68.org :
الموقع اإللكترونيis68.org :
الهاتف718-241-4800 :

َّ
المقدمة
البرامج
I.S. 68
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 18والمقيمين بها

رمز البرنامجK068A :
المتقدمون
84
16

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
30
0

عدد المتقدمين لكل مقعد
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

معايير االختيار :امتحان مهارات اللغة اإلنكليزية لتالميذ الصف الرابع بوالية نيويورك  %20امتحان الرياضيات لتالميذ الصف الرابع بوالية
نيويورك %20 :الحضور %20 :بطاقة كشف الدرجات النهائية للصف الرابع%40 :






I.S. 68 Haitian Creole Dual Language Program
طريقة القبول l :يعتمد الفرز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK068M :
المتقدمون
50
10

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
2

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائية اللغة وبرامج التعليم
االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.

I.S. 68
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 18والمقيمين بها

رمز البرنامجK068U :
المتقدمون
85
27

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
52
8

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة  2ثم للتالميذ والمقيمين في المنطقة التعليمية  .18في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

89+11
15+85
 %11 11+89من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %65 65+35من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %89من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %15من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Clara Barton High School
Brooklyn Theatre Arts High School
High School for Innovation in Advertising and Media

JJ

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  18K068في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 339 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج مزدوج اللغة :الكريولية الهايتية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الكريولية الهايتية ،اإلسبانية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
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برنامج ( ،)Leader in Me programفريق تنقية الهواء ،برنامج
( ،)ARISTAالفنون ،فريق ( ،)Billion Oysterمبادرة (Brothers
 ،)Breaking Breadشهادة ( ،)Eco-Schoolنادي التشجيع/رقص
الرقص اإليقاعي/الرقص ،نادي الطبخ ،فريق  ،Ecoبرنامج (Gear-Up
 ،)College Prepبرنامج (،)Girls Empowerment Movement
نادي ( ،)Morning Radio Showنادي (،)Morning Radio Show
تلقيح الحدائق ،برنامج ( ،)Project Citizen’s Lawعلوم تصميم اإلنسان
اآللي ،نادي/معرض العلوم ،نادي مكافحة التنمر للتالميذ ،برنامج (The
 ،)Leader In Meالدروس الخصوصية ،برنامج (Urban Advantage
)School
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :دوري كرة السلة ،نادي اللياقة
البدنية ،كرة القدم األوروبية
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األمريكية ،كرة القدم األوروبية ،التنس ،الكرة
الطائرة

18K285 | I.S. 285 Meyer Levin

مدرسة لعموم الحي

في مدرسة ( ،)Meyer Levin School for the Performing Artsنحن نؤمن بالمساواة والتميز لجميع
التالميذ .التميز األكاديمي :حصلت مدرسة ( )Meyer Levinعلى تصنيف المستوى  4في مهارات اللغة اإلنكليزية
( ،)ELAمما يعني أن جميع تالميذنا قد أحرزوا تقدمًا كبيرً ا في امتحان الوالية .وفي الرياضيات ،قمنا بتطبيق المنهج
الدراسي الجديد ( .)Jump Mathونحن نقدم الدراسات االجتماعية والرياضيات والعلوم لإلعداد المتحانات
( .)Regentsدعم التالميذ والمجتمع :نحن نؤمن بتطوير الذكاء العاطفي االجتماعي .ويشتهر برنامج (Meyer
 )Levin’s Performing Artsبتخريج التالميذ المتفوقين في الرقص والكورال والدراما والقرع على الطبول
الصاج وفرقة اآلالت الموسيقية وآالت المفاتيح (البيانو /األورج ،إلخ) والفنون المرئية .ولدينا فرق رياضية مثل كرة
السلة للبنين والفتيات ،وكرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،والمضمار والميدان (ألعاب القوى) ،والقفز على
الحبل .ومدرسة ( )Meyer Levinهي مدرسة عدالة إصالحية كاملة وكل تالميذنا يشاركون في الدوائر اإلصالحية
األسبوعية .ونحن نؤمن بنموذج "المدرسة المجتمعية" ولدينا مجموعة متنوعة من المنظمات المجتمعية في الحرم
المدرسي الخاص بنا االبتكار :الجبر للجميع :من المتوقع أن يكمل جميع تالميذنا دراسة الجبر بحلول موعد التخرج،
مما يسمح لهم بدراسة المزيد من فصول الرياضيات المتقدمة في المدرسة الثانوية .الوصول إلى الكلية للجميع :لدينا
عضو فريق عمل "الوصول إلى الكلية" بدوام كامل إلثراء تالميذنا في جميع جوانب الحياة الجامعية.

المنطقةEast Flatbush :
العنوان5909 Beverly Road, Brooklyn NY 11203 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةB8 ،B7 ،B47 ،B46 ،B35 ،B17 :
طرف التصال :منسقة شؤون أولياء األمورDonna Phillips ،
البريد اإللكترونيdphillips@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيmeyerlevin18k285.com :
الهاتف718-451-2200 :

َّ
المقدمة
البرامج
Meyer Levin (I.S. 285): Astral Program
طريقة القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 18والمقيمين بها

رمز البرنامجK285A :
المتقدمون
232
39

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
52
8

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
5

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

معايير االختيار :اختبارات والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات لتالميذ الصف الرابع  %20اختبارات والية نيويورك في
الرياضيات لتالميذ الصف الرابع %20 :الحضور %20 :بطاقة كشف الدرجات النهائية للصف الرابع%40 :






Meyer Levin (I.S. 285): Performing Arts Program
طريقة القبول S :يعتمد الفرز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK285M :
المتقدمون
661
134

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
198
32

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لطالب المنطقة التعليمية  18والمقيمين بها  2ثم طالب بروكلين والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية تجربة األداء بطاقة كشف الدرجات النهائية للصف الرابع




Meyer Levin (I.S. 285): Borough Wide Acceptance
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK285Z :

تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

91+9
28+72
 %12 12+88من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %86 86+14من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %91من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %28من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
John Dewey High School
Clara Barton High School
Brooklyn High School of the Arts

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  18K285في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 666 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  2:50 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،تاريخ الواليات المتحدة
برنامج ّ
مادة اختيارية :تقدم مدرسة ( )Meyer Levinبرنامج (Advanced
 )Astral Placementللتالميذ الموهوبين أكاديميًا .كما نقدم برنامج
العلوم والتكنولوجيا وتصميم واستخدام اإلنسان اآللي الحائز على الجوائز
بالشراكة مع كلية ( .)Medgar Evers Collegeوشاركت مدرسة
( )Meyer Levinمع أكاديمية ()SuperVibes DJ Academy
لبدء مدرسة ( .)Meyer Levin DJ Schoolونحن نتجاوز تعليم
البرمجيات ونستكشف العناصر األساسية التي تلهم وتشكل الموسيقى
التي تصنعها أنت .كما نقدم مبادرة " "Secret Societyللتعليم القائم
على المشروعات.
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برنامج ( )Astralلإللحاق المتقدم ،الرقص ،الدراما ،فرقة
اآلالت الموسيقية ،البيولوجيا البحرية ،فرقة القرع على
الطبول الصاج الموسيقية ،التكنولوجيا ،الموسيقى الصوتية
(الكورال)
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :قفز الحبل ،كرة
القدم األمريكية برفع /نزع األعالم
الرياضات :تمتاز مدرسة ( )Meyer Levinبأن لديها
برنامجً ا رياضيًا تنافسيًا .ونحن نتيح فر ًقا رياضية في
المجاالت التالية :كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم
( ،)City Champsوكرة السلة للبنين ،وفرق كرة السلة
للبنات ،والمضمار والميدان (ألعاب القوى) ،والقفز على
الحبل.

18K581 | East Flatbush Community Research School
تتمثل رؤيتنا في تهيئة بيئة آمنة؛ حيث تساعد خبرات التعلم األصيلة فيها على بناء شخصية التالميذ ،ومنحهم القدرة
على التفكير بشكل مستقل .ورسالتنا هي تقديم منهج دراسي يتوافق مع معايير التعلم األساسية المشتركة (،)CCLS
والمهارات الحياتية ،واإلرشاد والتوجيه ،والتدخالت ،واألنشطة اإلثرائية ،التي ستعزز التعلم وتدعم النمو العاطفي
واالجتماعي لدى التالميذ .وفي مدرسة ()EFCRS؛ نصب جل تركيزنا على تلبية االحتياجات الفردية .ونحن نمتلك
مجتمعًا قويًا من المعلمين الملتزمين بتحفيز تجارب التعلم القوية والتفاعل فيها وتقديمها .ويقدر أولياء أمور تالميذنا
التركيز الشديد الذي توليه المدرسة للتدريس ،والفصول الدراسية األصغر حجمًا ،وبرنامج اليوم الدراسي المطول
بساعتين ونصف .ويستمتع التالميذ بالتواصل الثقافي والدورات الدراسية الفريدة من نوعها في برنامج اليوم الممتد.
تشمل العروض األكاديمية الفريدة من نوعها :دورة دراسية لإلعداد المتحان ( )Regentsفي الجبر ،اإلعداد المتحان
االلتحاق بالمدرسة الثانوية المتخصصة ،أكاديمية أيام السبت .وتشمل عروض اليوم الدراسي المطول الفريدة من
نوعها :أكاديمية برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( ،)STEMوتصميم واستخدام اإلنسان اآللي،
والترميز ،وكرة القدم األوروبية ،والكورال ،وقرع الطبول ،والمسرح.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةEast Flatbush :
العنوان905 Winthrop Street, Brooklyn NY 11203 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةB7 ،B47 ،SBS‑B46 ،B46 ،B35 ،B17 ،B15 ،B12 :
طرف التصال :منسقة شؤون أولياء األمورMargaret Johnson ،
البريد اإللكترونيMJohnson2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيeastflatbushcrs.org :
الهاتف718-773-3059 :

َّ
المقدمة
البرامج
The East Flatbush Community Research School
طريقة القبول t :عدم الفرز المحدود
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK581L :
المتقدمون
237
58

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
82
18

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
3

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  2ثم التالميذ المقيمين
في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة  3ثم تالميذ المنطقة التعليمية  18والمقيمين بها الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  4ثم تالميذ المنطقة
التعليمية  18والمقيمين بها  5ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  6ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام
الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

90+10
22+78
 %13 13+87من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %73 73+27من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %90من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %22من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Kurt Hahn Expeditionary Learning School

JJ

يمكنكم البحث عن  18K581في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 131 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (University Settlement
 | )Society of New York, Inc.الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  4:50 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لتالميذ
محددين.

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :الصحة ،الموسيقى

63

نادي الكتاب؛ الشطرنج؛ الترميز؛ برنامج ( )Top Chefللطبخ
في مدرسة ()EFCRS؛ الكروشيه (التطريز)؛ الرقص؛ نادي قفز
الحبل؛ قرع الطبول ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم؛
الموسيقى المدرسية في مدرسة  ،)EFCRSاألفالم والوسائط؛ اللياقة
البدنية؛ برنامج ()Guitar Hero؛ الصحافة؛ برنامج (Lyric
)Lounge؛ اإلنتاج الموسيقي؛ تصميم واستخدام اإلنسان اآللي؛
أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM
)Academy؛ الحكومة الطالبية؛ الفنون المرئية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم
الرياضات :الحضور

19K218 | James P. Sinnott Magnet School for Health and Health Careers
 James P. Sinnottهي مدرسة مجتمعية القرن الحادي والعشرين .لدينا برنامج مغناطيسي يركز على المهن
الصحية .وتوجد أيضًا لجنة خاصة بالصحة تصب تركيزها على موضوع خاص بالصحة كل شهر وذلك األمر
متأصل في ثقافة المدرسة .نوفر للتالميذ برنامج ( ،)Honorsباإلضافة إلى دورات تدريبية في امتحان ،Regents
ومجموعة  ،Spanish Dual Language Cohortومجموعة رقص .كما نقدم برنامج (Day NYPD/
 )FDNY Explorerباإلضافة إلى المنهج الدراسي االسترشادي  .Learning for Lifeودائمًا ما نقوم بدعوة
اآلباء إلى مدرستنا للمساعدة في بناء الثقافة واالحتفاء بتالميذنا .نوفر لتالميذنا بيئة تعلم منظمة وآمنة ومستقرة؛
باإلضافة إلى أعلى جودة تدريس داخل الفصول الدراسية .ونقدم أيضًا مجموعة متنوعة من خدمات الدعم والتدخل.
ونسعى جاهدين لتحقيق التفوق األكاديمي.

مدرسة لعموم الحي

الحيEast New York :
العنوان370 Fountain Avenue, Brooklyn NY 11208 :
المساحة المشتركة :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق C ،A :إلى محطة Euclid Ave
بالحافلةQ8 ،Q7 ،BM5 ،B20 ،B15 ،B14 ،B13 :
جهة االتصال :منسقة شؤون أولياء األمورTameeka Singleton ،
البريد اإللكترونيTsingleton3@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-647-9050 :

َّ
المقد مة
البرامج
J.H.S. 218: Application Program
طريقة القبول S :الفرز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 19والمقيمين بها

رمز البرنامجK218M :
المتقدمون
155
36

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
52
8

المتقدمون لكل مقعد
3
5

المقاعد التي تم شغلها
ال
نعم

معايير االختيار :امتحانات والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور
والدقة في المواعيد بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع واجبات الكتابة






J.H.S. 218: Spanish Dual Language Program
طريقة القبول l :الفرز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ حي Brooklyn
والمقيمين فيه



رمز البرنامجK218N :
المتقدمون
102
23

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
26
4

المتقدمون لكل مقعد
4
6

المقاعد التي تم شغلها
ال
نعم

معايير االختيار :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLsمتحدثو اللغة التراثية ،المشاركون في البرامج مزدوجة اللغة على مستوى المدرسة االبتدائية.

J.H.S. 218: Zoned Program
طريقة القبول Z :تابع للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK218Z :
حسب التوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي

األداء

90+10
21+79
 %16 16+84من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %65 65+35من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات والحمامات وغرف الخزائن والكافتيريا
 %90من التالميذ اجتازوا الدورات الدراسية األساسية بنجاح

 %21من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي حضرها التالميذ من هذه المدرسة بشكل متكرر؟
John Adams High School
The School for Classics: An Academy of Thinkers,
Writers and Performers
Victory Collegiate High School

JJ
JJ

JJ

ابحث عن  19K218على  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
مجموع التالميذ | 409 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،برنامج القيادة (Leadership
 | )Programالزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة؛ ثنائي اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر ،البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :االستشارات ،الفن ،الرقصSTREAM ،
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نحن مدرسة ( ) Saturdayوكذلك موقع Cypress Hills
 .Beaconلدينا األنشطة التالية التي تستضيفها خالل النهار وكذلك
ما بعد المدرسة :كرة السلة ،الشطرنج ،الطبخ ،الرقص ،تصميم
األزياء ،كرة العلم األمريكية ،صنع المجوهرات ،الكاراتيه ،الحياكة،
طبول الصاج ،المسرح ،تمارين األثقال.
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة ،نادي
اللياقة البدنية
الرياضات :كرة البيسبول ،كرة السلة ،كرة القدم ،مسابقات المضمار،
الكرة الطائرة ،رفع األثقال

19K907 | M.S. 907

مدرسة لعموم الحي

 )M.S. 907تفتح أبوابها في خريف  .2018تصور مكا ًنا يتم فيه استغالل إبداع طفلك ،ورعاية فكره ،وشحذ
مواهبه الفنية ،ويتم دعمه وإسعاده .مرحبًا بكم في مدرسة ( - )M.S. 907مكان للطالب الكتشاف من كان من
المفترض أن يكون عليه! تجمع مدرستنا بين التعليم األكاديمي القائم على المعايير ،والتعرض للفنون ،ونهج قائم على
المشروعات لتعليم تالميذنا .وبالنسبة ألولئك الذين يظهرون كفاءة أكاديمية أو فنية استثنائية ،فإن برنامج الموهوبين
والمتفوقين يتحداهم حتى يتمكنوا من التميز .يعتمد نموذجنا على اختيار الطالب والتعرض .سيقوم كل تلميذ في
الصفين السادس والسابع باختيار الفنون االختيارية (الموسيقى ،الفنون البصرية ،الكتابة اإلبداعية ،المسرح ،الرقص)
الستكشاف مهاراته .في الصف الثامن ،قد يضيق التالميذ تركيزهم على اتصال فني محدد واحد لتكميل األكاديمية
وهم يستعدون للمدرسة الثانوية ،والكلية ،والحياة المهنية .كما سيتم إثراء التجارب األكاديمية اليومية لجميع التالميذ
من خالل روابط المناهج الدراسية األصيلة للفنون .تخيل ذلك! كجزء من الفنون اإلبداعية أو الموسيقى االختيارية،
يمكن لطفلك أن يتعلم كتابة الشعر أو األغاني إلظهار تجارب من تعرفوا عليهم في صفوف العلوم اإلنسانية .أو،
أثناء الرقص االختياري ،يمكنهم تصميم قطعة موسيقى جاز باستخدام معرفتهم الجديدة بالرياضيات .مع نمو الطالب
في مدرسة ( ،)M.S. 907سيبنون عالقات إيجابية ودائمة مع بعضهم بعضًا ومع الكبار المحيطين بهم ويطورون
إحساسهم بالذات .كما سيمارسون مهارات الحياة النقدية مثل المثابرة والتفكير المرن واالبتكار والعادات العقلية التي
تعدهم ليكونوا مواطنين منتجين في مجتمع عالمي في القرن الحادي والعشرين .سيعايش تالميذنا كل يوم شعارنا:
الفضول واإلبداع يثيران اكتشاف الذات!

الحيEast New York :
العنوان590 Sheffield Avenue, Brooklyn, NY 11207 :
المساحة المشتركة :نعم—19K190
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسّرa
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق L :إلى محطة  New Lots Ave; 3إلى محطة
Pennsylvania Ave
بالحافلةB83 ،B20 ،B15 ،B14 :
جهة االتصال :منسق شؤون أولياء األمورCourtney Massenberg ,
البريد اإللكترونيbrooklynarts907@gmail.com :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-240-2700 ext. 2034 :

َّ
المقد مة
البرامج
M.S. 907
طرق القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ حي Brooklyn
والمقيمين فيه

رمز البرنامجK907U :
المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
48
12

المقاعد التي تم شغلها
ال ينطبق
ال ينطبق

المتقدمون لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المنطقة  19والمقيمين بها  2ثم لتالميذ  Brooklynوالمقيمين بها.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

M.S. 907 Gifted and Talented Program
نظام القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ حي Brooklyn
والمقيمين فيه

رمز البرنامجK907A :
المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

المتقدمون لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم شغلها
ال ينطبق
ال ينطبق

معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية%10 :؛ الحضور10٪ :؛ بطاقة التقرير النهائي للصف الرابع45٪ :؛ امتحان والية نيويورك في
مهارات اللغة اإلنكليزية %17.5؛ امتحان والية نيويورك في الرياضيات.)%17.5 :

األداء

0+100
0+
100
 0+100ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 0+100ال ينطبق  %من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا
ال ينطبق من التالميذ اجتازوا الدورات الدراسية األساسية بنجاح

ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ابحث عن  19K907على  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
مجموع التالميذ :ال ينطبق | صفوف :الصف السادس (سوف
تدرّس المدرسة للصفوف من السادس إلى الثامن بحلول خريف
)2020
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي :سيتم تحديده الحقا ً
اليوم الدراسي المطول :سيتم تحديده الحقا ً
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :سيتم تحديده الحقا ً
الخدمة المجتمعية :سيتم تحديده الحقا ً
دورة دراسية صيفية :سيتم تحديده الحقا ً
برنامج عطلة نهاية األسبوع :سيتم تحديده الحقا ً

األنشطة

األكاديمية
اللغة :يتم تحديدها بنا ًء على مدخالت المجتمع.
مادة اختيارية :الموسيقى ,الفنون البصرية ,الكتابة ,اإلبداعية,
المسرح ,الرقص
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يتم تحديدها بنا ًء على مدخالت المجتمع
الرياضات :يتم تحديدها بنا ًء على مدخالت المجتمع

21K228 | I.S. 228 David A. Boody

مدرسة لعموم الحي

توفر مدرسة ( )I.S. 228بيئة مبتكرة تستحث مهارات التالميذ بطرق آمنة ومشجعة ومشوقة .إننا ال نتسامح مع
التنمر وعقدنا شراكة مع مؤسسة ( .)Bridg-itولدينا أيضًا برنامج (Student Teacher Outreach
 ،)Mentorshipحيث يقضي معلمونا أوقاتهم في تناول الغداء مع مجموعات صغيرة من التالميذ .وينصب هدفنا
األسمى على منح جميع التالميذ المهارات الضرورية حتى يصبحوا مؤهلين للحياة الجامعية والمهنية .سيتحمل جميع
أعضاء مجتمعنا المدرسي مسؤولية خلق بيئة حاضنة تدعم التعليم الدقيق الذي يُقدم عن طريق منهج عالي الجودة
متوائم مع المعايير األساسية .إننا نكافح من أجل تطبيق دروس تشاركية ودقيقة تلبي احتياجات جميع التالميذ .يعد
أولياء األمور شركاء لنا ومحل تقدير ويتم دعمهم من خالل مركز ( )Parent Engagement Centerالذي
يعد األول من نوعه على مستوى المنطقة التعليمية .ونحرص على التواصل الدائم مع أولياء األمور من خالل تطبيقات
مبتكرة مثل ( )Pupil Pathو( .)Remindكما توفر مدرسة ( )I.S. 228أيضًا فصوالً مجانية في المساء ُتدرس
مادة اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ألولياء أمور التالميذ الوافدين الجدد وغيرهم من البالغين المهتمين .وندير برنامجين
كاملين بعد اليوم الدراسي من الساعة  2:30مسا ًء حتى  5:30مساءً ،خمسة أيام في األسبوع مع مجموعة متنوعة من
األنشطة األكاديمية والترفيهية.

المنطقةBensonhurst :
العنوان228 Avenue S, Brooklyn NY 11223 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق N :إلى محطة ( F ،)Ave Uإلى محطة ()Kings Highway
بالحافلةB82 ،B4 ،B3 :
طرف الاتصالDominick D’Angelo :
البريد اإللكترونيDDAngelo3@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-375-7635 :

َّ
المقدمة
البرامج
David A. Boody (I.S. 228): Dual Language Programs
القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المتقدمون
185
17

المقاعد
45
10

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
2

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

238
22

53
12

4
2

نعم
ال

278
58

24
6

12
10

نعم
ال

68
10

12
3

6
3

نعم
ال

الصينية

رمز البرنامجK228M :

الروسية

رمز البرنامجK228N :

التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

اإلسبانية

رمز البرنامجK228P :

التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

العبرية

رمز البرنامجK228Q :

التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة
ُتعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائية اللغة
وبرامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور تقييم إتقان اللغة الدقة في
المواعيد

طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها



David A. Boody (I.S. 228) Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي





رمز البرنامجK228Z :

تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المستمرين
المقيمين في المنطقة

David A. Boody (I.S. 228) Magnet Program
طريقة القبول U :امتحان المواهب

برامج الموهوبين

معايير االختيار :التالميذ الذين يتقدمون لهذه البرامج سوف يتم اختيارهم بنا ًء على درجتهم في امتحانات مواهب المنطقة .21

أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 21والمقيمين بها

األداء

99+1
50+50
46+54
85+15

 %99من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية
 %50من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
 %46من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %85من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
James Madison High School
Edward R. Murrow High School
New Utrecht High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  21K228في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1311 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،برنامج القيادة (Leadership
 | )Programالزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج مزدوج اللغة :الصينية ،برنامج مزدوج اللغة :العبرية ،كلغة
ثنائية :الروسية ،لغة مزدوجة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
اللغة :العبرية ،المندرين الصينية ،لغة أخرى،
الروسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض ،البيئة
برنامج ّ
المعيشية
مادة اختيارية :الفن ،الفن الصيني ،التشفير/
الترميز ،الرقص ،الفن الرقمي ،الموسيقى،
المسرح الموسيقي
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ابتكارات ثالثية األبعاد ،الفن ،فرقة السمعيات والمرئيات ،فريق قيادة التشجيع،
الشطرنج ،فريق الرقص الصيني ،الدراسات السينمائية ،التشفير ،فريق (Color
 ،)Guardالطهي ،مؤسسة ( ،)Council for Unityالكروشيه ،الرقص،
فريق المناظرات ،الهندسة ،األزياء ،اللغات األجنبية (الصينية ،العبرية ،اإليطالية،
الروسية ،اإلسبانية) ،أندية األوالد والفتيات ،االتصاالت بالمدارس الثانوية ،فريق
رقص الهيب هوب ،مركز الواجبات المنزلية ،المهارات الحياتية ،علوم تصميم
اإلنسان اآللي ،العلوم ،برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (،)STEM
الحكومة الطالبية ،رواد األعمال المراهقون ،الكتاب السنوي ،الزومبا
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية المهارات ،كرة القدم
األمريكية برفع /نزع األعالم ،كرة الشبكة ،الكرة اللينة ،الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة ،كرة اليد ،كرة القدم األوروبية ،التنس ،المضمار والميدان،
الكرة الطائرة

21K281 | I.S. 281 Joseph B Cavallaro

مدرسة لعموم الحي

رسالتنا هي مساعدة التالميذ على تنمية شخصياتهم وإمكانياتهم األكاديمية حتى يتسنى لهم أن يصبحوا معلمين وقادة
وطموحين .ونحن نقدم برامج قوية ومفعمة بالتحديات وغنية بالمحتوى إلعداد التالميذ للجامعة والحياة المهنية.
ويتواصل فريق العمل وأولياء األمور والتالميذ بفاعلية ويتعاونون سويًا لدعم معاييرنا األكاديمية والسلوكية العالية.
ولدينا رابطة مخصصة ألولياء أمور والمعلمين ونطبق نظام ( )PupilPathونظام الرسائل الهاتفية (One Call
 )Nowوالتطبيق النصي ( )REMINDوالموقع اإللكتروني للمدرسة للعمل سويًا فري ًقا واح ًدا نحو التعليم الكامل لكل
طفل .ومدرسة ( )I.S. 281هي مدرسة غنية بالتقنيات وتركز على برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( )STEMكما تقدم برنامج فنون مطورً ا ضمن اليوم الدراسي .ونوفر يومًا حرً ا وفصوالً مسائية لتعلم اللغة اإلنكليزية
ألولياء أمور تالميذنا وغيرهم من البالغين في المجتمع.

المنطقةBensonhurst :
العنوان8787 24th Avenue, Brooklyn NY 11214 :
مشاركة المكان :نعم—84K744 ،21K281
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق D :إلى محطة ()25th Ave
بالحافلةX38 ،X28 ،B82 ،B64 ،B6 ،B4 ،B3 ،B1 :

َّ
المقدمة
البرامج

طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورChristine Dimatteo ،
البريد اإللكترونيcdimatteo2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيis281.com :
الهاتف718-996-6706 :

Joseph B. Cavallaro (I.S. 281): Dual Language Programs

ماندرين (الصينية)

رمز البرنامجK281M :

اإلسبانية

رمز البرنامجK281N :

طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين بها

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المتقدمون
128
14

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
2

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

135
34

24
6

6
6

ال
ال

التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة
ُتعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائية اللغة
وبرامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع تقييم اللغة األم الدقة في المواعيد






)Joseph B. Cavallaro (I.S. 281
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 21والمقيمين بها

رمز البرنامجK281U :
المتقدمون
509
111

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
131
45

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
2

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة  2ثم للتالميذ والمقيمين في المنطقة التعليمية  .21في
العام الماضي ،لم يقبل هذا البرنامج سوى تالميذ مجموعة األولوية األولى.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

Joseph B. Cavallaro (I.S. 281) Magnet Program
طريقة القبول U :امتحان المواهب



برامج الموهوبين

معايير االختيار :التالميذ الذين يتقدمون لهذه البرامج سوف يتم اختيارهم بنا ًء على درجتهم في امتحانات مواهب المنطقة .21

أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 21والمقيمين بها

األداء

97+3
38+62
43+57
78+22

 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية
 %38من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية
 %43من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %78من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
New Utrecht High School
John Dewey High School
Edward R. Murrow High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  21K281في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1334 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—قطع مالبس علوية
وسفلية ،بألوان أو تصميمات خاصة
اليوم الدراسي 7:50 :صباحً ا  2:10 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج اإلنكليزية كلغة جديدة،
البرنامج مزدوج اللغة :الصينية
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األكاديمية

األنشطة

اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،اللغة اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفنون ،الحياة الجامعية والمسارات
المهنية ،برمجة الكمبيوتر ،الرقص (رقص الكالكيت،
الجاز ،الباليه) ،الصحة ،كمبيوتر برنامج العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات (( )STEMتصميم التطبيقات،
تصميم ألعاب الكمبيوتر ،البرمجة) ،رياضيات برنامج
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (( )STEMجمعية
( ،)ASME Engineeringبرنامج (Geometer’s
 ،)Sketchpadالمؤسسة االفتراضية) ،علوم برنامج
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (( )STEMبرنامج
( ،)Lego Roboticsالزراعة المائية ،الطباعة ثالثية
األبعاد ،الطيران) الموسيقى الصوتية

نادي مهندسي الطباعة ثالثية األبعاد ،هندسة ( ،)ASMEمشروع (Billion
 ،)Oyster Projectنادي الشطرنج ،فريق المناظرات ،الدراما ،فريق
( ،)First Lego League Teamمحاكاة الطيران ،نادي حركة
تمكين الفتيات ،نادي تصميم الجرافيك ،الفريق األخضر ،الزراعة المائية،
برنامج ( ،)I-Readyبرنامج ( )NIAالمجتمعي بعد اليوم الدراسي،
جمعية ( ،)National Junior Societyبرنامج (Pennies for
 ،)Patientsاإلعداد المتحانات (/ )Regentsالقبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ،فريق تصميم واستخدام اإلنسان اآللي تحت الماء
( ،)SeaPerchالحكومة الطالبية ،ThinkCERCA ،نادي المؤسسة
االفتراضية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :المضمار والميدان ،الكرة الطائرة
الرياضات :نادي اللياقة البدنية بالصباح الباكر ،كرة القدم األمريكية برفع/
نزع األعالم ،كرة السلة (البنين والبنات) ،الكرة الطائرة (( )MSVLالبنين
والبنات) ،نادي ( ،)Mighty Milers Running Clubكرة القدم
األوروبية ،المضمار والميدان (ألعاب قوى)
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23K392 | I.S. 392

مدرسة لعموم الحي

تقع مدرسة ( )Intermediate School 392في حي بروكلين ،وهي مدرسة متوسطة لتالميذ الصفوف من
ً
تلميذا .ورسالتنا هي تهيئة بيئة دراسية يسودها التحدي والرعاية ،والمحافظة
السادس حتى الثامن وتستوعب 300
عليها .ونحن نرسخ تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز األكاديمي عن طريق تبني منهج دراسي قوي متعدد
التخصصات يركز على أعلى معايير مهارات التفكير المتمثلة في التطبيق والتركيب والتقييم .ويحتوي المنهج الدراسي
على الفنون ،ويخلق متحدثين مفوهين ،ويشجع التالميذ على أن يصبحوا منتجين في المجتمع .ويقدم برنامج القيادة
( )Leadership Programالتوجيه للتالميذ المعرضين للخطر مع عرض نماذج ناجحة من المجتمع .وإليجاد
روح مدرسية وتطوير اهتمامات التالميذ الشخصية ،نقدم برامج متنوعة بعد اليوم الدراسي .وفضالً عن ذلك فإن
أولياء األمور مساهمون فاعلون في مجتمعنا المدرسي ،حيث يتعاونون باتساق مع الموظفين لضمان نجاح أطفالهم .في
مدرسة ( ،)I.S. 392نعيش ح ًقا وفق حكمة المقولة اإلفريقية" :يتطلب األمر قرية كاملة لتربية طفل واحد".

المنطقةBrownsville :
العنوان104 Sutter Avenue, Brooklyn NY 11212 :
مشاركة المكان :نعم—23K392 ،23K156
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق 3 :إلى محطة ()Sutter Ave – Rutland Road
بالحافلةB7 ،B65 ،B60 ،B47 ،B45 ،B15 ،B14 ،B12 :
طرف التصال :المديرIngrid Joseph ،
البريد اإللكترونيijoseph2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-498-2491 :

َّ
المقدمة
البرامج
I.S. 392
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK392S :
القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
74
16

المتقدمون
603
104

عدد المتقدمين لكل مقعد
8
7

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  23والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :اختبارات والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور
حضور فعاليات التعريف بالمدرسة/جولة في المدرسة اختبار القبول بطاقة تقرير الصف الرابع النهائي المقابلة












األداء

69+31
59+41
 %46 46+54من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %84 84+16من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %69من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %59من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Benjamin Banneker Academy

JJ

يمكنكم البحث عن  23K392في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 295 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الجبر للجميع ( ،)Algebra 4 Allالكلية
للجميع ( ،)College 4 Allعلوم الكمبيوتر للجميع
( ،)ComputerScience 4 Allالرياضيات ألجل أمريكا
( ،)Math for Americaالترميز،Facing History ،
برنامج هندسة البرمجيات ( ،)SEPبرنامج العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ()STEM

68

رحلة دولية سنوية ،األلعاب األوليمبية المدرسية السنوية،
برنامج ( )Book Buddiesمع شركاء من شركات (من بينها
 ،)Disneyالرقص/المسرح ،برنامج (& Live Theater
 ،)Bklyn Connectionsمؤسسة (& Lotus Music
 ،)Danceمدرسة ( ،)NYS Reward Schoolجمعية
( ،)National Jr. Honors Societyبرنامج العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ( ،)STEMبرنامج (& Teachers
 ،)Writers Collaborativeالكمان
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :رجبي العلم ،المضمار
والميدان ،الكرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة ،الرقص ،كرة القدم األوروبية ،رقص
الكالكيت اإليقاعي ،المضمار والميدان

)23K518 | Kappa V (Knowledge and Power Preparatory Academy
مدرسة ( )KAPPA V/M.S. 518هي مدرسة متوسطة صغيرة عالية األداء ،تدرس الصفوف من الصف
السادس إلى الثامن .وتم تصميم مدرسة ( )KAPPAعلى نحو مشابه لمدرسة ( )KIPP Academyالشهيرة في
برونكس .ونحن نعمل على تهيئة بيئة إثرائية تدعم شباب بروكلين وتحفزهم بالتحديات و ُتعلي من توقعاتهم .وتقدم
مدرسة ( )KAPPA Vبرنامج تعلم مكثف مع التركيز علي القوة واالنضباط والقراءة والكتابة والرياضيات والعمل
الجماعي .وينصب تركيز أسلوبنا علي االحترام وتحمل المسؤولية والخدمة المجتمعية .وتعني أحرف ()KAPPA
"( "Knowledge and Power Preparatory Academyاألكاديمية المتوسطة للمعرفة والقوة) ،ويركز
النموذج على التوقعات األكاديمية العالية في ظل بيئة داعمة مع تقديم مكافآت على اإلنجاز المتميز .كما نهتم بمشاركة
أولياء األمور .و ُتقام فعاليات التعريف بالمدرسة في شهري أكتوبر /تشرين أول ونوفمبر /تشرين ثان .وباإلضافة
إلى ذلك ،سنجري تقييمًا داخليًا .ويُرجى االتصال بالمكتب الرئيسي على الهاتف رقم 718-922-4690 :لتواريخ
وأوقات فعاليات التعريف بالمدرسة وتواريخ وأوقات التقييم.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةBrownsville :
العنوان985 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212 :
مشاركة المكان :نعم—84K711 ،23K647 ،23K643 ،23K518
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر بالكامل a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()New Lots Ave؛  3إلى محطة ()Rockaway Ave
بالحافلةB8 ،B60 ،B35 ،B15 :
طرف التصال :المديرRonda Phillips ،
البريد اإللكترونيrphilli@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-922-4690 :

َّ
المقدمة
البرامج
)KAPPA V (Knowledge and Power Preparatory Academy V
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK518S :
المتقدمون
291
78

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
82
18

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
4
4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  23والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور حضور فعاليات التعريف بالمدرسة/جولة في المدرسة تقييم الدخول






األداء

87+13
25+75
 %14 14+86من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %87من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %25من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
George Westinghouse Career and Technical Education
High School

JJ

يمكنكم البحث عن  23K518في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 228 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم— 10ساعات إلى  30ساعة متوقعة عند
التخرج
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفنون ،نادي الكتاب ،فريق المناظرات،
الدبلوماسيين ،الدراما ،الصحة ،برنامج وساطة الرفاق ،التدريس
الخاص للنظراء ،التربية البدنية ،اللغة اإلسبانية ،أحدث معمل
علوم ومعامل الكمبيوتر ،الحكومة الطالبية ،التكنولوجيا
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فريق الرقص اإليقاعي؛ برنامج ()Boys 2 Men؛ فريق
المناظرات؛ نوادي الكتاب؛ الرحالت إلى الكليات؛ الكورال؛
األنشطة الثقافية؛ التدريس الخاص للنظراء؛ موسيقى آالت المفاتيح؛
وساطة النظراء؛ نادي ()Broadway Junior؛ الزراعة
المائية؛ الحكومة الطالبية؛ الترميز؛ جمعية ()Honor Society؛
المضمار والميدان (ألعاب القوى)؛ الكروشيه (التطريز)؛ كرة القدم
األوروبية؛ الكرة الطائرة؛ كرة الراكيت؛ برنامج (& OPUS
 :)Beaconالرقص؛ التصوير الفوتوغرافي؛ كرة السلة للبنين
والبنات؛ قيادة التشجيع؛ التكنولوجيا؛ المساعدة في الواجب المنزلي؛
برنامج (.)Male Mentoring Program
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية ،كرة
القدم األوروبية ،المضمار والميدان
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،كرة
القدم األوروبية ،المضمار والميدان ،الكرة الطائرة

23K522 | Mott Hall IV

مدرسة لعموم الحي

رسالتنا هي التعاون ثم تحفيز واالحتفاء بمفكرينا المبتكرين في القرن الحادي والعشرين في مدرستنا (Mott Hall
 .)IVورؤيتنا هي أن نصبح بيئة نمائية مع مجموعة متنوعة من الدارسين (التالميذ) ذوي الطموحات العالية والذين
سيتم تحديهم أكاديميًا حتى يتمكنوا من المضي قدمًا بالعلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات ( )STEAMبالكامل
إلى القرن الحادي والعشرين .ويرتبط تحقيق هذه الرؤية مباشرة بالتزام مدرسة ( ) Mott Hall IVتجاه المجتمع
المدرسي لتوفير تعليم يتسم بالجودة لجميع التالميذ .ومن الجوهري أن يعيش تالميذنا قيمنا األساسية ويجسدوها،
وتتمثل تلك القيم في الطاقة اإلنتاجية القصوى واألمل والنزاهة والتعددية.

المنطقةOcean Hill :
العنوان1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233 :
مشاركة المكان :نعم—84K777 ،23K644 ،23K522
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق J :إلى محطة ()Chauncey St؛  Cإلى محطة (Rockaway
)Ave؛  Z ،L ،Aإلى محطة ()Broadway Junction
بالحافلةQ24 ،B7 ،B65 ،B60 ،B47 ،B45 ،B25 ،B20 ،B12 :
طرف التصال :المديرDellie M Edwards ،
البريد اإللكترونيDEdward6@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/SchoolPortals/23/K522 :
الهاتف718-485-5240 :

َّ
المقدمة
البرامج
Mott Hall IV Middle School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK522S :
المتقدمون
269
70

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
6

المقاعد
53
12

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  23والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :اختبارات والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور
حضور فعاليات التعريف بالمدرسة تقييم الدخول بطاقة تقرير الصف الرابع النهائي المقابلة الشخصية الدقة في المواعيد














األداء

89+11
27+73
 %10 10+90من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %88 88+12من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %89من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %27من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Benjamin Banneker Academy

JJ

يمكنكم البحث عن  23K522في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 160 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم— يتوقع العمل ألكثر من  50ساعة إلى
التخرج
دورة دراسية صيفية :نعم—لتالميذ الصف السادس التاليين وللدعم
واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الفرنسية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفنون ،االستعداد للدراسة الجامعية والحياة
المهنية ،اللغة األجنبية ،صالة األلعاب الرياضية/الصحة،
الموسيقى ،التكنولوجيا
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نادي الكتاب؛ رحالت إلى مسرح برودواي؛ (( )GENTSمجموعة
الشباب)؛ وبرنامج ()Girls on a Mission؛ وبرنامج (Great
)Adventure Math and Science Program؛
وبرنامج (( )Learn to Growخدمة مجتمعية)؛ التصوير
الفوتوغرافي/فنون الجرافيك؛ رحالت ميدانية تعليمية ربع سنوية/
التعلم باالكتشاف؛ رياضات وفنون ،برنامج العلوم والتقنية والهندسة
والرياضيات ()STEM؛ جمعية الحكومة الطالبية؛ واشنطن
العاصمة (رحالت للمتفوقين)
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،كرة
اللكروس ،الكرة اللينة ،رقص الكالكيت اإليقاعي

23K644 | Eagle Academy for Young Men II

مدرسة لعموم الحي

إن مدرسة ( )Eagle Academy for Young Men IIهي مدرسة مخصصة للبنين فقط ،ومكرّسة لتلبية
احتياجات تالميذنا وتزويدهم بخدمات الدعم الضرورية لتحقيق اإلنجاز األكاديمي والنمو االجتماعي .ونحن ندعم تنمية
الشباب الصغير من خالل تربويين متفانين وأولياء أمور داعمين وموجهين متفاعلين نشطين.

المنطقةOcean Hill :
العنوان1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233 :
مشاركة المكان :نعم—84K777 ،23K644 ،23K522
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق J :إلى محطة ()Chauncey St؛  Cإلى محطة (Rockaway
)Ave؛  Z ،L ،Aإلى محطة ()Broadway Junction
بالحافلةQ24 ،B7 ،B65 ،B60 ،B47 ،B45 ،B25 ،B20 ،B12 :
طرف التصال :المديرRashad Meade ،
البريد اإللكترونيRMeade3@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيeagleny.org :
الهاتف718-495-0863 :

َّ
المقدمة
البرامج
Eagle Academy for Young Men II
طريقة القبول t :عدم الفرز المحدود
أهلية القبول في البرنامج :مدرسة للبنين فقط؛ متاحة لتالميذ
بروكلين والمقيمين بها

رمز البرنامجK644L :
المتقدمون
262
89

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
75
16

عدد المتقدمين لكل مقعد
3
6

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ بروكلين والمقيمين بها الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  2ثم تالميذ بروكلين والمقيمين بها .في العام الماضي،
ِقبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

93+7
16+84
 %29 29+71من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %89 89+11من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %93من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %16من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Eagle Academy for Young Men II

JJ

يمكنكم البحث عن  23K644في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 647 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  4:30 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلنكليزية ،البيئة المعيشية ،تاريخ
برنامج ّ
الواليات المتحدة األمريكية
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فرص دراسة منهج معجّل؛ الشطرنج؛ فريق المناظرات؛ الدراما؛
الفنون القتالية؛ التوجيه؛ برنامج التوجيه؛ فريق تصميم واستخدام
اإلنسان اآللي؛ الحكومة الطالبية؛ أكاديمية (Trumpet and
)Guitar Academy
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :نادي اللياقة البدنية
الرياضات :كرة البيسبول ،المبارزة ،كرة القدم األمريكية ،الجولف،
كرة اللكروس ،التنس

32K291 | J.H.S. 291 Roland Hayes

مدرسة لعموم الحي

مدرسة ( )Roland Hayesهي مجتمع للمعلمين والتالميذ ،حيث إننا مدرسة مجتمعية تقدم الكثير من الخدمات
االجتماعية-العاطفية للتالميذ ودعم بالخدمات االجتماعية للعائالت .يُطلق على تالميذنا "الصقور!" يدرس تالميذنا
"الصقور" الرياضيات ومهارات اللغة اإلنكليزية والدراسات االجتماعية والعلوم والتربية البدنية/الصحة الجسدية
في جميع المراحل .ويشمل المنهج الدراسي كذلك كرة السلة والكرة الطائرة والفنون وفصول االستشارات وبرنامج
( .)FYREZoneونحن نحتفل بتالميذنا الصقور بجوائز نظير الحضور ،ولوحة الشرف ،وجوائز نظير العمل الجاد،
وتحمل بالمسؤولية ،والشخصية الناضجة ،وحسن المعاملة ،ومراعاة األمان ،والتحلي بالعزيمة ،وإحراز النجاح .ويتم
إطالع أولياء األمور على تقدم التالميذ من خالل لقاءات أسبوعية بين أولياء األمور /المعلمين بين الساعة 2:20
مسا ًء والساعة  3:00مساءً ،وتقارير التقدم وإفطار ولي األمر الشهري .وألننا مجتمع تعليمي متنوع ،نسعد بتوفير
تعليم لذوي االحتياجات الخاصة والدورات الدراسية للتعليم االنتقالي مزدوج اللغة .وتتمحور رؤيتنا حول تخريج تالميذ
مؤهلين أكاديميًا واجتماعيًا وعاطفيًا لخوض تحديات المدرسة الثانوية والحياة المهنية.

المنطقةBushwick :
العنوان231 Palmetto Street, Brooklyn NY 11221 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق M :إلى محطة ()Knickerbocker Ave؛  Lإلى محطة
()Myrtle Ave-Wyckoff Ave
بالحافلةQ58 ،Q55 ،B60 ،B54 ،B52 ،B26 ،B13 :
طرف التصال :المديرJanice Bruce ،
البريد االلكترونيJBruce2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-574-0361 :

َّ
المقدمة
البرامج
Rising HAWKS
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK291M :
المتقدمون
225
58

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
28
7

عدد المتقدمين لكل مقعد
8
8

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  32والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع ملف أعمال التلميذ مهمة الكتابة






Zoned Program
طريقة القبول Z :تابعة للتوزيع الجغرافي



رمز البرنامجK291Z :
تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

93+7
13+87
 %7 7+93من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %84 84+16من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %93من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %13من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Math, Engineering, and Science Academy Charter High
School
EBC High School for Public Service – Bushwick
The Academy of Urban Planning and Engineering

JJ

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  32K291في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 280 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (Wediko Children’s
 | )Servicesالزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت

األنشطة

األكاديمية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الخدمات االستشارية ،الجبر  1لإلعداد المتحان
()Regents

72

برنامج ( ،)BEACONبرنامج ( ،)FYREZoneمجموعة تمكين
الفتيات ،محاكاة المحاكمات للصغار ،التوجيه ،جمعية (National
 ،)Junior Honor Societyالحكومة الطالبية؛ النجاح؛ منظمة
()Wediko Children’s Services
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة الطائرة
الرياضات :الحضور

32K349 | I.S. 349 Math, Science & Tech.

مدرسة لعموم الحي

يُقدر التالميذ الدعم اآلمن المعطاء المتفاعل الذي يقدمه طاقم العمل لدينا ويفتخرون بكونهم جزءًا من مجتمع أكاديمي
ديناميكي .كما يقدر أولياء األمور مجتمع المدرسة وما يتميز به من اهتمام حيث يعمل أعضاء فريق المدرسة على
تحديد احتياجات التالميذ وإمدادهم بالفرص المناسبة لتحسين مستوياتهم وإنجازاتهم األكاديمية إلى جانب التنمية
االجتماعية .ويشارك التالميذ في يوم دراسي مطول ،ومن ثم يستفيدوا من ساعة إضافية من التعليم أسبوعيًا .وتعد
التكنولوجيا محورً ا أساسيًا للمدرسة وهذا يشمل أجهزة إلى تالميذ بنسبة واحد إلى واحد واللوحات المسطحة التفاعلية
في كل فصل دراسي ومعمل طابعة ثالثية األبعاد ونادي لتصميم الروبوتات بعد المدرسة .والتالميذ مؤهلون أيضًا
للتقدم المتحانات ( )Regentsفي الجبر والبيئة المعيشية .وتستخدم المدرسة الدفتر اإللكتروني ()PupilPath
(مسار التلميذ) حتى يتمكن أولياء األمور من التواصل مع المعلمين ومتابعة التقدم األكاديمي ألطفالهم .وألننا مدرسة
مجتمعية فإننا نقدم بالتعاون مع شريكتنا مؤسسة ( )Center for Supportive Schoolsدعمًا إضافيًا اجتماعيًا
وعاطفيًا للتالميذ والعائالت من خالل برنامج ( ،)Peer Group Connectionوفحص النظر مع توفير نظارات
مجانية ،وأخصائي اجتماعي بدوام كامل .ويتمتع تالميذ الصف السادس بمنتجعنا السنوي في (،)Camp Ramapo
حيث يعقدون روابط قوية مع الزمالء والمعلمين من أجل دعمهم طيلة وجودهم بالمدرسة المتوسطة.

المنطقةBushwick :
العنوان35 Starr Street, Brooklyn NY 11221 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق M :إلى محطة ()Central Ave؛  Lإلى محطة ()Morgan Ave؛
 Z، Jإلى محطة ()Myrtle Ave
بالحافلةB60 ،B57 ،B54 ،B47 ،B46 ،B38 ،B13 :
طرف التصال :المديرMichael Loughren ،
البريد االلكترونيmloughren@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-418-6389 :

َّ
المقدمة
البرامج
Math, Science & Technology Magnet Program
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

رمز البرنامجK349U :
المتقدمون
550
120

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
74
16

عدد المتقدمين لكل مقعد
7
8

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  32والمقيمين بها  2ثم تالميذ حي بروكلين والمقيمين به .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

)Math, Science & Technology (I.S. 349
طريقة القبول Z :تابع للتوزيع الجغرافي

رمز البرنامجK349Z :

تابع للتوزيع الجغرافي

أهلية القبول في البرنامج :متاح للتالميذ المقيمين في منطقة
التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة

األداء

95+5
17+83
 %12 12+88من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %83 83+17من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %95من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %17من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

يمكنكم البحث عن  32K349في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 310 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :نعم ،منظمة (Center for Supportive
 | )Schoolsالزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  3:45 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم واإلثراء األكاديمي
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لالستعداد
لالمتحان

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
High School for Health Professions and Human
Services
EBC High School for Public Service – Bushwick
George Westinghouse Career and Technical Education
High School

JJ

JJ
JJ

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الطباعة ثالثية األبعاد ،امتحان ()Regents
في الجبر ،برمجة الكمبيوتر ،امتحان ( )Regentsفي البيئة
المعيشية ،الموسيقى ،التكنولوجيا
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برنامج (( )Extended Learning Timeخمس ساعات
أسبوعيًا) ،برنامج تطوعي بعد اليوم الدراسي (من خالل شريك
مجتمعي ويشتمل على مجموعة متنوعة من األنشطة والدورات مثل
رسم البورتريه وتصميم واستخدام اإلنسان اآللي والزومبا والمساعدة
في الواجبات المدرسية)
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية
الرياضات :رياضات برنامج (-)Champsكرة السلة ،كرة القدم
األوروبية ،المصارعة

32K383 | J.H.S. 383 Philippa Schuyler

مدرسة لعموم الحي

يتم توزيع التالميذ في مدرستنا على برامج تعليمية تتوافق مع مواهبهم ومهاراتهم الفردية .وتوفر مدرسة (Philippa
 )Schuylerمجموعة متنوعة من فرص اإلثراء والتعليم المكثف التي تتضمن فصوالً متقدمة في مهارات اللغة
والرياضيات وفصول اإلعداد المتحانات ( )Regentsفي الجبر والبيئة المعيشية ،وعلوم األرض واللغة الفرنسية
واإلسبانية .وتتوفر الدورات الدراسية األساسية في الفنون األدائية بمجموعة كبيرة متنوعة من أساليب الرقص مثل:
رقص الجاز ،الرقص الحديث ،الباليه ،الرقص العالمي والحضري .وهناك مزيد من الدورات الدراسية األساسية
في الفنون األدائية تشمل :المسرح وقرع طبول الصاج والكورال .وتشمل دورات الفنون المرئية األساسية والمواد
االختيارية األخرى :الدراسات الطبية والتكنولوجيا والبستنة المائية والدراسات اإلفريقية األمريكية .وباإلضافة إلى
ذلك ،نوفر دورات دراسية لإلعداد المتحانات االلتحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة .كما توفر مدرستنا مختبرً ا
علميًا متطورً ا للزراعة المائية .ويركز برنامجنا التعليمي على التدريس القائم على المشروعات والتقييم بهدف تعزيز
مهارات التفكير النقدي القوي ومهارات المواطنة.

المنطقةBushwick :
العنوان1300 Greene Avenue, Brooklyn NY 11237 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق M :إلى إلى محطة ( L ،)Knickerbocker Aveإلى محطة
()DeKalb Ave
بالحافلةQ58 ،B54 ،B52 ،Q55 ،B60 ،B26 ،B38 ،B13 :
طرف التصال :منسق شؤون أولياء األمورDavid Grady ،
البريد االلكترونيDGrady@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيphilippaschuyler383.org :
الهاتف718-574-0390 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Philippa Schuyler (J.H.S. 383
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين وكوينز
والمقيمين بهما يمكن للتالميذ التقدم للقبول بالصف الخامس
أو السادس.

رمز البرنامجK383M :
المتقدمون
1392
193

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
285
57

عدد المتقدمين لكل مقعد
5
3

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين  2ثم تالميذ بروكلين وكوينز والمقيمين بهما .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج
تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور تقييم الدخول :مهارات اللغة اإلنكليزية
والرياضيات بطاقة تقرير درجات الصف الرابع النهائية مهمة الكتابة








األداء

96+4
55+45
 %32 32+68من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %75 75+25من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %96من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %55من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Math, Engineering, and Science Academy Charter High
School
Midwood High School
Brooklyn College Academy

JJ

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  32K383في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 871 :الصفوف8-5 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:40 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الفرنسية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض ،البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الدراسات األفريقية األمريكية ،الكورال،
المسرح ،الرقص ،البستنة المائية ،الدراسات الطبية ،تصميم
واستخدام اإلنسان اآللي ،القرع على الطبول الصاج ،التكنولوجيا؛
وتتضمن الشراكات ما يلي :حفالت ()About the Swing
لموسيقى الجاز ،شراكة ( )BRICللفنون ،برنامج (Brooklyn
،)Technical High School Pipeline Program
مسارح (( )Fidelity Futureالتعلم من خالل برنامج فنون
ممتد) ،مركز (،)Lincoln Center Shakespeare
مؤسسة (،)New York Junior Tennis League
قرع الطبول الصاح ( ،)Pantonicsمشروع (Teachers
 ،)College Reading and Writing Projectبرنامج
()Urban Advantage
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فصول اإلعداد الختبارات الوالية بعد انتهاء اليوم الدراسي ،الرحلة
الدولية السنوية ،كرة السلة للبنين والبنات ،قيادة التشجيع ،مشروع
( )BRICللفنون بعد اليوم الدراسي ،نادي الشطرنج ،تعليم اللغة
اإلنكليزية كلغة جديدة بعد انتهاء اليوم الدراسي ،نادي الفريق
األخضر ،البستنة المائية ،دوري تنس نيويورك للصغار ،التدريس
الخاص للنظراء ،امتحانات ( )Regentsوالمدارس الثانوية
المتخصصة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :فريق التشجيع
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة ،كرة القدم
األمريكية برفع /نزع األعالم
الرياضات :كرة السلة ،قيادة التشجيع ،مسابقات (Road
 ،)Runners and Mighty Milersكرة القدم األوروبية،
التنس

32K554 | All City Leadership Secondary School
تقدم مدرستنا جلسات توجيه ألولياء األمور في عطالت نهاية األسبوع باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية عن العام الدراسي
القادم في عطلتين مختارتين في فصل الخريف .يُرجى االتصال بالمدرسة لمعرفة التواريخ واألوقات.

مدرسة لعموم الحي
المنطقةBushwick :
العنوان321 Palmetto Street, Brooklyn NY 11237 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق M، L :إلى محطة ()Myrtle Ave-Wyckoff Ave
بالحافلةQ58 ،B54 ،B52 ،Q55 ،B60 ،B26 ،B38 ،B13 :
طرف التصال :المديرElvis Estevez ،
البريد االلكترونيEEsteve@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-246-6500 :

َّ
المقدمة
البرامج
All City Leadership Secondary School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين وكوينز
والمقيمين بهما

رمز البرنامجK554M :
المتقدمون
1191
162

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
50
10

عدد المتقدمين لكل مقعد
24
16

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع المقابلة








األداء

97+3
91+9
 %87 87+13من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %98 98+2من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %91من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
All City Leadership Secondary School

JJ

يمكنكم البحث عن  32K554في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 435 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—يجب شراء الزي
الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 7:45 :صباحً ا  2:35 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم—الدعم األكاديمي لتالميذ معينين
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،اللغة اإلسبانية
برنامج ّ

75

نادي الشطرنج (بنظام البطولة)؛ تكنولوجيا الكمبيوتر؛ الرقص؛
مقدمة في إدارة األعمال؛ الصحافة (الصحيفة المدرسية)؛ تنمية
مهارات القيادة؛ الفرقة االستعراضية؛ نادي مبادئ القانون/
المناظرات؛ تصميم واستخدام اإلنسان اآللي /مبادئ الهندسة؛
الفيديو/التصوير الفوتوغرافي؛ الفنون المرئية (برنامج بعد اليوم
الدراسي)
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :دوري كرة السلة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :دوري كرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :المضمار والميدان
الرياضات :كرة السلة ،الرقص ،الفريق األوروبي لكرة اليد ،كرة
القدم األوروبية

32K562 | Evergreen Middle School for Urban Exploration
نحن نؤمن بأن أفضل أسلوب يتعلم به التالميذ هو التعلم بالعمل .وتالميذنا يحبون استكشاف المناطق الحضرية
وفرص التعلم القائم على التدريب العملي باإلضافة إلى الثقافة التربوية الموجهة مجتمعيًا .وينعكس هذا من خالل
معدل الحضور لدينا الذ يبلغ  ،%95وهو واحد من أعلى المعدالت في المنطقة التعليمية .وتتضمن الفصول الدراسية
العمل الميداني ،والتجارب ،والمشروعات الجماعية ،باإلضافة إلى برنامج البستنة والطهي ،وبرامج ثنائية اللغة
وبرامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLومجموعة متنوعة من المواد االختيارية بنا ًء على اهتمامات
التالميذ .وعالوة على ذلك ،نحن نقدم أكاديميات ما بعد اليوم الدراسي وفي أيام السبت واالستراحات للتالميذ من جميع
المستويات .وتشمل أندية ما بعد اليوم الدراسي وأندية وقت الغداء البستنة وصنع المجوهرات والطباعة ثالثية األبعاد
وعلوم الكمبيوتر ولغة اإلشارة والرقص وفرق كرة السلة والكرة الطائرة (البنين والبنات) وكرة القدم األوروبية وقيادة
التشجيع باإلضافة إلى الكورال والمسرح وغيرها الكثير ،والتي يتم تحديدها بنا ًء على اهتمامات التالميذ .ويتم تقديم
برنامج ( )Beaconلما بعد اليوم الدراسي داخل مدرستنا .والبرنامج مجاني ،وللتالميذ مكان آمن للبقاء فيه حتى
الساعة  5:30مساءً .وإذا اختاروا المشاركة في صالة األلعاب المفتوحة (الجيم) فيمكنهم البقاء حتى الساعة 8:00
مساءً .ويتضمن ذلك وجبة ساخنة .ويقدم ( )Beaconأيضًا مخيمًا صيفيًا مجانيًا لجميع التالميذ .وأخيرً ا ،يتم اإلشراف
على التالميذ في جميع األوقات ،بما في ذلك أثناء االنتقال من الفصول ،ولدينا سياسة عدم التسامح مطل ًقا مع العراك
أو التنمر.

مدرسة لعموم الحي

المنطقةBushwick :
العنوان125 Covert Street, Brooklyn NY 11207 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق L :إلى محطة ( J ،)Wilson Aveإلى محطة ()Halsey St
بالحافلةQ24 ،B7 ،B60 ،B26 ،B20 :
طرف التصال :المديرLauren Reiss ،
البريد االلكترونيLReiss@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيevergreen562.weebly.com :
الهاتف718-455-0180 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Evergreen Middle School for Urban Exploration
طريقة القبول t :عدم الفرز المحدود
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ المنطقة التعليمية
 32والمقيمين بها

رمز البرنامجK562L :
المتقدمون
198
47

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
99
21

عدد المتقدمين لكل مقعد
2
2

المقاعد التي تم ملؤها
ال
ال

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  2ثم للتالميذ المقيمين
في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة  3ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  32والمقيمين بها الذين سجلوا في إحدى الفعاليات  4ثم لتالميذ
المنطقة التعليمية  32والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

The Evergreen Middle School for Urban Exploration Spanish Dual Language Program
طريقة القبول l :مفروز :اللغة
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ بروكلين والمقيمين
بها

المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

رمز البرنامجK562M :
عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي للمدرسة المحددة  2ثم تالميذ بروكلين والمقيمين به.
تعطى األولوية للتالميذ التاليين :متعلمو اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLمتحدثو اللغة التراثية للغة الهدف ،المشاركون في برامج ثنائي اللغة وبرامج التعليم
االنتقالي مزدوج اللغة للغة الهدف على مستوى المدارس االبتدائية.

األداء

91+9
10+90
 %5 5+95من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %92 92+8من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %91من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %10من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
EBC High School for Public Service – Bushwick
The High School for Enterprise, Business and
Technology
Williamsburg Preparatory School

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  32K562في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 342 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  2:35 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ،برنامج
التعليم االنتقالي مزدوج اللغة :اإلسبانية
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم ،برنامج يوم السبت للدعم واإلثراء
األكاديمي

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :علوم الكمبيوتر ،الموسيقى ،اللغة اإلسبانية،
المسرح ،الفنون المرئية
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الطباعة ثالثية األبعاد ،كرة السلة ،فرق الكرة الطائرة (البنين
والبنات) ،قيادة التشجيع ،الشطرنج ،الكورال ،علوم الكمبيوتر،
الطهي ،صناعة األزياء ،الرقص ،فريق المناظرات ،البستنة ،رقص
الهيب هوب ،صنع المجوهرات ،الرقص الالتيني ،لغة اإلشارة ،كرة
القدم األوروبية
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة السلة لتنمية
المهارات ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،الهوكي األرضي
الرياضات :كرة القدم األوروبية ،الكرة الطائرة

مدارس
عموم المدينة
يمكن لجميع تالميذ مدينة نيويورك تقديم
طلب لاللتحاق بالمدارس المتوسطة
المذكورة في هذا الجزء.

01M539 | New Explorations into Science, Technology and Math
مدرسة ( )New Explorations into Science, Technology, and Mathأو ( )NEST+mهي
مدرسة لعموم المدينة للموهوبين والمتفوقين من الروضة حتى الصف الثاني عشر .وبرنامجنا األكاديمي الصارم
قد جعلنا من أفضل المدارس بالمدينة .ونحن نلتزم بتطوير قدرة كل تلميذ على اإلنجاز األكاديمي والفكري .كما أننا
نلتزم بتطوير قدرة كل تلميذ على التعلم فرديًا وعلى المستوى الجماعي .ونوفر مجموعة من الخدمات للتالميذ ذوي
اإلعاقات ،بما في ذلك برنامج احتواء كامل .إن تالميذ مدرسة ( )NEST+mيزدهرون فيصبحوا ممارسين محترفين:
علماء ،وعلماء في الرياضيات ،ومهندسين ،وفنانين ،و ُك َّتاب ،ومؤرخين ،وموسيقيين ،ورسامين وعلماء في اللغة ممن
يباشرون دراساتهم بشغف وهدف محدد.

مدرسة لعموم المدينة

المنطقةLower East Side :
العنوان111 Columbia Street, Manhattan NY 10002 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق Z ،M ،J ،F :إلى محطة ()Delancey St-Essex St
بالحافلةM9 ،M8 ،M22 ،M21 ،M14D ،M14A ،B39 :
طرف التصال :مستشارة التوجيهMelissa Chen ،
البريد االلكترونيmhuangchen@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيnestmk12.net :
الهاتف212-677-5190 :

َّ
المقدمة
البرامج
)New Explorations into Science, Technology and Math (NEST+M
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :مفتوحة للمقيمين بمدينة نيويورك

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

رمز البرنامجM539M :
المتقدمون
3679
356

المقاعد
122
28

عدد المتقدمين لكل مقعد
30
13

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع
مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع




األداء

100+0
95+5
 %96 96+4من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %89 89+11من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %95من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Stuyvesant High School
New Explorations into Science, Technology and Math
High School
Brooklyn Technical High School

JJ
JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  01M539في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1734 :الصفوف :الروضة  -الصف 12
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:40 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :الكانتونية ،الفرنسية ،الصينية (ماندرين) ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اللغة الصينية ،علوم األرض ،اللغة
برنامج ّ
الفرنسية ،الهندسة ،اللغة اإلسبانية ،تاريخ الواليات المتحدة
مادة اختيارية :الموسيقى (اآلالت) ،تصميم واستخدام اإلنسان
اآللي ،فن االستوديو (مع معارض سنوية) ،المسرح /الثقافة (مع
عروض مسرحية من ابتكار التالميذ) ،حفالت موسيقية في الشتاء
والربيع
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فريق الشطرنج ،فرقة ( ،)Honorفرقة الجاز ،فريق الرياضيات،
الحكومة ،المسرح
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :البيسبول ،كرة القدم
األوروبية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :كرة القدم (األوروبية)
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع
األعالم ،كرة القدم األوروبية ،الكرة الطائرة

02M225 | Ella Baker School

مدرسة لعموم المدينة

مدرسة ( )Ella Baker Schoolهي مدرسة عامة تدرس الصفوف من قبل الروضة حتى الصف الثامن وتقع في
الجانب الشرقي العلوي بمنهاتن في المجمع التعليمي ( .)Julia Richman Education Complexومدرستنا
ً
تلميذا من بيئات
ال تتقيد بمنطقة قبول جغرافي بل تقبل التالميذ من األحياء الخمسة جميعها .ونحن ندرس قرابة 320
ثقافية متنوعة .وأحد أهم جوانب رسالة مدرستنا هو توفير تجربة مدرسية تتسم باالستمرارية لكل طفل بدءًا من
الروضة وحتى الصف الثامن .وتوقعنا هو أن يستمر تالميذنا معنا حتى الصف الثامن .ونحن ال نعقد جوالت المدارس
المتوسطة ألنه من النادر أن توجد أماكن شاغرة في الصفوف العليا.

المنطقةUpper East Side :
العنوان317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق F :إلى محطة ()Lexington Ave-63 St؛  6إلى محطة
()68th St-Hunter College؛  R ،Q ،N ،5 ،4إلى محطة
()Lexington Ave-59 St
بالحافلة،BxM7 ،BxM6 ،BxM4 ،BxM3 ،BxM11 ،BxM10 ،BxM1 :
،M2 ،SBS‑M15 ،M15 ،M103 ،M102 ،M101 ،M1 ،BxM9 ،BxM8
،QM2 ،Q60 ،Q32 ،Q101 ،M98 ،M72 ،M66 ،M57 ،M4 ،M31 ،M3
QM3 ،QM20
طرف التصال :منسق شئون أولياء األمورValerie Kirk Kamali ،
البريد االلكترونيvkirkkamali@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيwww.ellabakerschool.net :
الهاتف718-717-8809 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Ella Baker School
طريقة القبول u :متاح
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ مدينة نيويورك
والمقيمين بها

رمز البرنامجM225U :
المتقدمون
608
145

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
22
9

عدد المتقدمين لكل مقعد
28
16

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين بالمدرسة  2ثم لتالميذ مدينة نيويورك والمقيمين بها في العام الماضي ،لم يقبل هذا
البرنامج سوى تالميذ مجموعة األولوية األولى.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

62+38
44+56
 %50 50+50من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %87 87+13من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %62من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %44من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Art and Design High School

JJ

يمكنكم البحث عن  02M225في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 320 :الصفوف :الروضة حتى الصف الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:30 :صباحً ا  2:50 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية

برنامج ( )Manhattan Youthبعد الدوام الدراسي :الفنون؛
الشطرنج؛ الترميز؛ الرسوم المتحركة المصممة بالكمبيوتر؛ الطهي؛
فريق المناظرات؛ الدراما؛ صناعة األفالم؛ نادي العلوم الجنائية
(الطب الشرعي)؛ الجيتار؛ برنامج ()LEGO Robotics؛ الفيديو
الموسيقي؛ المسرح الموسيقي؛ مستكشفو العلوم؛ الرياضات؛ تصميم
ألعاب الفيديو
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02M347 | PS 347 The American Sign Language & English Lower School
رسالة مدرسة ( )P.S. 347هي تهيئة بيئة تعلم ممتعة تحتفي بتقديم التعليم والنمو والتفرد لكل تلميذ .ويتم تقديم منهج
مشوق وقوي بلغة اإلشارة األمريكية ( )ASLواللغة اإلنكليزية القياسية ،ويتم تدعيم هذا المنهج في فصول صغيرة
تمنح األطفال الفرصة للوصول إلى أقصى طاقاتهم على الصعيد الشخصي .وأعضاء فريق العمل لدينا ملتزمون بإلهام
وتشجيع الفضول والتعاطف والوعي االجتماعي من خالل تنمية مهارات التفكير عالية المستوى واستكشاف قضايا
عالم الواقع التي تمتد داخل المجتمع .ونحن نعمل من خالل الشراكة مع األسر على دعم األهداف الفردية للتلميذ لتمكين
كل تلميذ من أن يصبح متعلمًا مستقالً ومسؤوالً مدى الحياة ،كما نقوم بإعداده للنجاح في رحلته نحو التعليم العالي.
ويُقدَّم لتالميذ المدرسة المتوسطة في مدرسة ( )PS 347دورات دراسية في لغة اإلشارة األمريكية وثقافة الصم
والرقص والفنون .كما يتمتع التالميذ بفرص لتطوير مهارات القيادة من خالل المشاركة في المجلس الطالبي واألندية
التي يقودها التالميذ مثل ( .)Gender and Sexuality Allianceكما أننا نتشارك مع شباب مانهاتن لتوفير
برمجة يومية ما بعد اليوم الدراسي لتالميذ المدارس المتوسطة.

مدرسة لعموم المدينة

المنطقةGramercy :
العنوان223 East 23rd Street, Manhattan NY 10010 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()3rd Ave؛  R ،N ،6إلى محطة ()23rd St؛ ،4
 Q ،5إلى محطة ()14th St-Union Square
بالحافلة،BxM11 ،BxM10 ،BxM1 ،BM4 ،BM3 ،BM2 ،BM1 :
،M101 ،M1 ،BxM9 ،BxM8 ،BxM7 ،BxM6 ،BxM4 ،BxM3 ،BxM18
،M3 ،M23 ،M2 ،SBS‑M15 ،M15 ،M14D ،M14A ،M103 ،M102
،X2 ،X17 ،X14 ،X12 ،X10B ،X10 ،X1 ،QM21 ،M9 ،M5 ،SBS‑M34A
X9 ،X7 ،X68 ،X64 ،X63 ،X5 ،X42 ،X38 ،X37 ،X28 ،X27
طرف التصال :منسق شؤون أولياء األمورTerry Acevedo ،
البريد االلكترونيTAcevedo2@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيwww.ps347.org :
الهاتف917-326-6609 :

َّ
المقدمة
البرامج
American Sign Language Program
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM347M :
المتقدمون
169
47

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
7
8

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من
جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات
النهائية للصف الرابع المقابلة






األداء

83+17
36+64
 %19 19+81من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %84 84+16من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %83من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %36من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
The American Sign Language and English 47
Secondary School

JJ

يمكنكم البحث عن  02M347في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 197 :الصفوف :صف الروضة حتى
الصف الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:25 :صباحً ا  2:45 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت لإلعداد
لالمتحان

األنشطة

األكاديمية
اللغة :لغة اإلشارة األمريكية
مادة اختيارية :لغة اإلشارة األمريكية ،الفنون ،الرقص ،ثقافة
الصم
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برنامج ( )Manhattan Youthلما بعد اليوم الدراسي (يوميًا
من الساعة  3مسا ًء حتى الساعة  6مساءً)
الرياضات :كرة السلة ،الكرة الطائرة

02M407 | Institute for Collaborative Education
مدرسة ( )Institute for Collaborative Educationهي مدرسة مجتمعية صغيرة فيها تأتي احتياجات
تالميذنا واهتماماتهم األكاديمية عندنا في المقام األول .ويستخدم المعلمون مناهج دراسية قائمة على المشاريع والتي
تركز على التساؤالت المتعلقة بالتالميذ مما ينتج عنه نقاشات موضوعية مهمة ،وعلى العروض التقديمية الكتابية
والشفهية ،وعلى تبادل األفكار التفاعلي والمستمر .وفي مدرسة ( )ICEنشجع التالميذ على تطوير آرائهم المستقلة
وممارسة القواعد الفكرية إلجراء بحث منهجي ومواجهة النقاشات األكاديمية المعقدة.

مدرسة لعموم المدينة
المنطقةGramercy :
العنوان345 East 15th Street, Manhattan NY 10003 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق L :إلى محطة ()1st Ave؛  R ،Q ،N ،6 ،5 ،4إلى محطة
()14th St-Union Square
بالحافلة،M103 ،M102 ،M101 ،M1 ،BM4 ،BM3 ،BM2 ،BM1 :
،M8 ،SBS‑M34A ،M3 ،M23 ،M2 ،SBS‑M15 ،M15 ،M14D ،M14A
،X38 ،X37 ،X28 ،X27 ،X2 ،X17 ،X14 ،X12 ،X10B ،X10 ،X1 ،M9
X9 ،X7 ،X68 ،X64 ،X63 ،X5 ،X42
طرف التصال :المديرPeter Karp ،
البريد االلكترونيiceadmissions@gmail.com :
الموقع اإللكترونيiceschoolnyc.org :
الهاتف212-475-7972 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Institute For Collaborative Education
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM407M :

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
51
12

المتقدمون
1348
150

عدد المتقدمين لكل مقعد
26
13

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
ال

معايير االختيار :بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع المقابلة مهمة الكتابة




األداء

100+0
0+100
 0+100ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %91 91+9من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

ال ينطبق من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Institute for Collaborative Education

JJ

يمكنكم البحث عن  02M407في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 492 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:10 :صباحً ا  2:59 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :نعم
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الرقص ،المناظرة ،الدراما والمسرح ،إنتاج
الوسائط المتعددة ،موسيقى (فريق الجاز وبروفات الفقرات)،
التصوير الفوتوغرافي ،أعمال شكسبير األدبية ،الفن المرئي
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نادي الفنون؛ برنامج ()Big Sib Little Sib؛ بيت القهوة؛
نادي الرقص؛ المناظرات؛ المبارزة؛ اتحاد (Gay-Straight
)Alliance؛ فرقة الجاز؛ المجلة األدبية؛ متسابقو الرياضيات؛
تصميم واستخدام اإلنسان اآللي؛ نادي العلوم؛ التدريب الداخلي
لتالميذ السنة النهائية؛ تنس الطاولة
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :كرة البيسبول
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات15 :
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم،كرة القدم األوروبية
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،المضمار والميدان

02M408 | Professional Performing Arts School
تعقد مدرسة ( )Professional Performing Arts Schoolفي شراكات مع أفضل أكاديميات الفنون
في مدينة نيويورك لتقديم تدريب عالي الجودة في الفنون األدائية باإلضافة إلى برنامج أكاديمي تنافسي .وبالشراكة
مع الفرقة المسرحية ( ،)Waterwellيحصل تالميذ المدرسة المتوسطة على  90دقيقة يوميًا من فصول التمثيل
والرقص واألداء الصوتي .ويزود منهجنا التالميذ بالمهارات الفنية والشخصية ليصبحوا روا ًدا في مجالهم وفي أي
وظيفة يختارون العمل بها .ويضمن تالميذ مدرسة ( )PPASالمتوسطة الحصول على مكان في أحد برامج الفنون
لمدرسة ( )PPASالثانوية إذا فضلوا البقاء بالمدرسة .حيث نقدم تجربة مدرسة متوسطة شاملة وندرس اهتمامات كل
تلميذ وأنماط تعلمه واحتياجاته .وس ُتقام تجارب األداء المفتوحة ألي مرشح مهتم .ويمكن االطالع على بيانات تجربة
األداء على الموقع اإللكتروني للمدرسة.ppasnyc.org :

مدرسة لعموم المدينة
المنطقةClinton :
العنوان328 West 48th Street, Manhattan NY 10036 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق R ،Q ،N :إلى محطة ()49th St؛  M ،Fإلى محطة
()47-50th Sts Rockefeller Center؛  D ،Bإلى محطة ()7th Ave؛  Aإلى
محطة (-42nd Stمحطة حافالت )Port Authority؛  S ،7 ،3 ،2إلى محطة
()Times Square-42nd St؛  E ،C ،1إلى محطة ()50th St
بالحافلة،SBS‑M34A ،M31 ،M20 ،M12 ،M11 ،M104 ،M10 ،BxM2 :
،QM16 ،QM15 ،QM12 ،QM10 ،QM1 ،M7 ،M57 ،M50 ،M5 ،M42
،QM6 ،QM5 ،QM4 ،QM3 ،QM24 ،QM20 ،QM2 ،QM18 ،QM17
X9 ،X7 ،X42 ،X31 ،X30 ،X22A ،X22 ،X21 ،X17J ،X14 ،X12 ،X1
طرف التصال :المديرKeith Ryan ،
البريد االلكترونيadmissions@ppasshare.org :
الموقع اإللكترونيppasnyc.org :
الهاتف212-247-8652 :

َّ
المقدمة
البرامج
Professional Performing Arts School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM408M :
المتقدمون
1533
230

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
24
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
64
38

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
ال

معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تجربة األداء بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع






األداء

100+0
93+7
 %89 89+11من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %96 96+4من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %93من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Professional Performing Arts School
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts

JJ

JJ

يمكنكم البحث عن  02M408في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 565 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  2:46 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض ،اللغة اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكتابة اإلبداعية ،تحسين اللغة اإلنكليزية
والرياضيات ،القراءة المستقلة ،علم النفس االجتماعي ،بداية تعلم
اللغة اإلسبانية في الصف السابع

82

برنامج مجاني بعد انتهاء اليوم الدراسي بالشراكة مع شباب مانهاتن،
بما في ذلك فصول في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( )STEMوالفنون المرئية والنشاط البدني والرياضة.
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :دوري كرة الطائرة
الرياضات :كرة السلة والكرة الطائرة واليوجا

02M422 | Quest to Learn

مدرسة لعموم المدينة

أحال معلمو مدرسة ( )Quest to Learnالتعلم إلى عالم من المتعة والتحدي .نحن نجعل التعلم ممتعًا .ويعمل
المعلمون مع مطوّ ري المناهج الدراسية من معهد ( )Institute of Playمن أجل تصميم األلعاب التي تبني
المهارات األكاديمية واالجتماعية .وفي دورات مهارات اللغة اإلنكليزية ( ،)ELAيستخدم التالميذ ألعاب الطاولة
لمناقشة قوة األدلة؛ وفي الرياضيات ،يستخدم التالميذ لعبة البطاقات ( )Absolute Dashلخلط ومطابقة العمليات
الصحيحة للحصول على أكبر عدد من النقاط .وأثناء بناء المهارات ،يُظهر التالميذ تعلُّمهم من خالل المشاريع
التعاونية واإلبداعية ،والقيام بأدوار متنوعة من منتج نشرة األخبار إلى جاسوس الحرب الثورية إلى المهندس
المعماري لقطار المالهي (األفعوانيّة) .نحن نجعل التعلم تحديًا .وفي نهاية كل فصل دراسي ،يشارك تالميذ المدارس
المتوسطة في مسابقات التصميم التي تستغرق أسبوعًا .وبدالً من الفصول العادية ،يعمل التالميذ في مجموعات تتكون
ً
تلميذا إلنشاء مشاريع مثل عروض األزياء والمطاعم والصحف .ونحن شموليين في كيفية قبول التالميذ في
من 12
مدرستنا  --نحن ال نمحص وندقق .ونحن كذلك شموليين في برامجنا داخل أسوارنا  --نحن ال نتتبع .ويحضر جميع
التالميذ فصوالً استشارية في مجموعات صغيرة مرتين في األسبوع لبناء مجتمعهم وتعزيز التعلم االجتماعي العاطفي.
ونحن نتحدى جميع التالميذ أكاديميًا بتقديم الدورات الدراسية الخاصة بامتحان ( )Regentsفي علوم األرض والجبر
لكل تلميذ بالصف الثامن.

المنطقةChelsea-Union Sq :
العنوان351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق L ،E ،C ،A :إلى محطة (M ،F ،3 ،2 ،)14th St-8th Ave
إلى محطة ( 1 ،)14th Stإلى محطة ()18th St
بالحافلةX28 ،X27 ،M7 ،M5 ،M23 ،M20 ،M14D ،M14A ،M12 ،M11 :
طرف التصال :المدير المساعدDevin Fitzgibbons ،
البريد االلكترونيdfitzgibbons@q2l.org :
الموقع اإللكترونيq2l.org :
الهاتف212-488-3645 :

َّ
المقدمة
البرامج
Quest To Learn
طريقة القبول t :عدم الفرز المحدود
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM422L :
المتقدمون
101
43

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
90
10

عدد المتقدمين لكل مقعد
1
4

المقاعد التي تم ملؤها
ال
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  2والمقيمين بها ممن سجلوا في إحدى الفعاليات  2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية  2والمقيمين
بها  3ثم للمقيمين بمدينة نيويورك ممن سجلوا في إحدى الفعاليات  4ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضي ،لم يقبل هذا البرنامج سوى
تالميذ مجموعة األولوية األولى.
معايير االختيار :سوف يتم اختيار التالميذ المتقدمين لهذا البرنامج عشوائيًا بترتيب مجموعات األولوية المدرجة أعاله.

األداء

97+3
43+57
 %29 29+71من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %74 74+26من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %97من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %43من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Quest to Learn
Urban Assembly New York Harbor School

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  02M422في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 586 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:05 :صباحً ا  2:25 -مساءً
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—يتم تقديمها
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علم األرض ،اللغة اإلسبانية
برنامج ّ
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الفنون ،نادي الكتاب ،الشطرنج ،الترميز ،الطهي ،الرقص ،قرع
الطبول ،األفالم ،شعر الهيب هوب ،المساعدة في الواجب المنزلي،
 ،Improvالجوجوتسو ،Makerspace ،أولمبياد الرياضيات،
نادي ( ،)Minecraft Clubجمعية (National Junior
 ،)Honor Societyباركور ،وساطة النظراء ،فرقة (Pep
 ،)Squadالتصوير الفوتوغرافي ،تصميم واستخدام اإلنسان اآللي،
التزلج على اللوح ،تأليف األغاني ،الحكومة الطالبية ،المسرح ،نادي
ألعاب الفيديو ،اليوجا
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنين :كرة البيسبول
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :الكرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :نادي اللياقة البدنية ،تنس
الطاولة
الرياضات :البيسبول ،كرة السلة ،المبارزة ،كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم ،تنس الطاولة ،كرة القدم األوروبية ،المضمار،
الطبق الطائر ،الكرة الطائرة

02M442 | Ballet Tech, NYC Public School for Dance
تدمج مدرسة ( )Ballet Techبين التدريب المكثف على الرقص ومنهج دراسي أكاديمي متكامل لما يقرب من
ً
تلميذا بدءًا من تالميذ الصف الرابع وحتى تالميذ الصف الثامن .ويشمل منهج الرقص للمدرسة المتوسطة ،الذي
150
تقدمه مدرسة ( ،)Ballet Tech Foundationالفصول اليومية في أسلوب الباليه وكذلك الرقص على أطراف
األصابع ،والرقص الحديث ،ورقص الشخصيات ،والجُمباز ،وتصميم الرقصات الرجعية بواسطة المؤسسEliot /
 Feldخصيصًا لهؤالء الراقصين الصغار.

مدرسة لعموم المدينة

المنطقةFlatiron :
العنوان890 Broadway, Manhattan NY 10003 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق R ،N ،6 :إلى محطة ()23rd St؛  Q ،L ،5 ،4إلى محطة
()14th St-Union Square؛  M ،F ،3 ،2 ،1إلى محطة (14th St – 6th
)Ave
بالحافلة،BxM3 ،BxM18 ،BxM11 ،BxM10 ،BM4 ،BM3 ،BM2 ،BM1 :
،M103 ،M102 ،M101 ،M1 ،BxM9 ،BxM8 ،BxM7 ،BxM6 ،BxM4
،SBS‑M34A ،M3 ،M23 ،M20 ،M2 ،SBS‑M15 ،M15 ،M14D ،M14A
،X27 ،X2 ،X17 ،X14 ،X12 ،X10B ،X10 ،X1 ،QM21 ،M9 ،M7 ،M5
X9 ،X7 ،X68 ،X64 ،X63 ،X5 ،X42 ،X38 ،X37 ،X28
طرف التصال :المديرRoy O’Neill ،
البريد االلكترونيschoolinfo@ballettech.org :
الموقع اإللكترونيballettech.org :
الهاتف212-254-1803 :

َّ
المقدمة
البرامج
Ballet Tech
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح فقط لتالميذ الصف الخامس
المستمرين.

رمز البرنامجM442C :
المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

األداء

100+0
78+22
 %82 82+18من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %94 94+6من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %78من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Professional Performing Arts School

JJ

يمكنكم البحث عن  02M442في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 70 :الصفوف8-4 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:15 :صباحً ا  2:35 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
مادة اختيارية :الرقص والفنون المرئية
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التعليم بعد المدرسة ،نادي الكتاب ،رقص األطفال (فرقة رقص
طالبية تسبق االحتراف) ،المجلة األدبية ،برنامج الطريق إلى النجاح
( )Roads to Successلما بعد اليوم الدراسي (الدراما ،العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،))STEMلجنة ( ،)Spiritنادي
الكتاب السنوي

03M334 | The Anderson School

مدرسة لعموم المدينة

تقدم المدرسة المتوسطة ( ))Anderson Middle School (AMSمزيجً ا متز ًنا من منهج دراسي مكثف ووافي
من أجل الوفاء باالحتياجات الفريدة الخاصة بالمتعلمين الموهوبين .وصفوفنا العليا مندمجة بالكامل مع مدرستنا بالغة
النجاح التي تشمل الصفوف من الحضانة حتى الصف الثامن .وبوجود فصلين فقط لكل صف دراسي فإن العالقة بين
التالميذ والمعلمين شخصية وداعمة للغاية .ويرسخ هذا العدد الصغير المسؤولية القوية تجاه المجتمع .ونحن نوفر
تعليمًا يتسم بالود والتميز والمؤسسية يشجع على التفكير النقدي وحل المشكالت بصورة إبداعية والتفكير التبايني
والبحث والدراسة المستقلة والتعاون والتقييم الذاتي بتوجيه من المدرسين الذين يدركون حاجات األطفال الذين يتميزون
باإلمكانيات الفكرية الرائعة .كما تعمل مشاركة أولياء األمور ودعمهم على تعزيز روح مدرسة ( )AMSوازدهارها.
وتسعى مدرسة ( )Anderson Schoolلتحقيق تنوع التالميذ ،مثل تالميذ فصول التدريس المشترك المتكامل
( ،)ICTوترحب بطلبات التقديم من جميع األحياء الخمسة .يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لمعرفة قواعد القبول قبل
التقديم.

المنطقةUpper West Side :
العنوان100 West 77th Street, Manhattan NY 10024 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق C ،B :إلى محطة ()81st St-Museum of Nat Hist؛ 3 ،2
إلى محطة ()72nd St؛  1إلى محطة ()79th St
بالحافلة،M79 ،M72 ،M7 ،M57 ،M5 ،M11 ،M104 ،M10 ،BxM2 :
SBS‑M86
طرف التصال :منسقة شؤون المجتمعDonna Smiley ،
البريد االلكترونيdsmiley@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيps334school.org :
الهاتف212-595-7193 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Anderson School P.S. 334 Middle School
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM334M :
المتقدمون
2344
201

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
59
6

عدد المتقدمين لكل مقعد
40
34

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من
جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور والدقة في المواعيد تقييم الدخول:
الرياضيات بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع مهمة الكتابة








األداء

100+0
95+5
 %98 98+2من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %98 98+2من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %95من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
The Bronx High School of Science
Stuyvesant High School
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  03M334في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 537 :الصفوف :صف الروضة حتى
الصف الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:40 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :خدمات استشارية ،الفن (االستوديو والتاريخ)،
الرقص في صالة رقص ،الترميز ،مواد اختيارية ،التاريخ،
موسيقى اآلالت ،الوعي الذهني ،الموسيقى (مختبر العزف على
اآلالت ذات المفاتيح ،الكورال) ،مختبر التكنولوجيا/األبحاث
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فريق ( ،)Bridgeفريق الشطرنج ،خدمة مجتمعية ،فريق
المناظرات ،برنامج ( )Manhattan Youthبعد اليوم الدراسي،
فريق الرياضيات ،المسرح الموسيقي ،رحالت ليلية لمخيم (Camp
 )Speersوبوسطن وواشنطن العاصمة ،المشاركة في المنافسات
الوطنية منافسة ( ،)Wordmastersمنافسة (National
 ،)Geographic Beeمنافسة (،)Scripps Spelling Bee
تصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،أولمبياد العلوم ،المجلس الطالبي،
الكتاب السنوي/الصحيفة المدرسية
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :الكرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة البيسبول
الرياضات :كرة البيسبول ،كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع/
نزع األعالم ،لعبة اللكروس ،كرة القدم األوروبية ،تنس الطاولة،
التنس ،المضمار والميدان ،الكرة الطائرة

03M859 | Special Music School

مدرسة لعموم المدينة

إن رسالة مدرسة ( )Special Music Schoolهي تدريس األطفال الموهوبين في مجال الموسيقى من خالل
التدريب المنظم بدرجة عالية على اآلالت الموسيقية وبرنامج أكاديمي قائم على المعايير .وتقوم المدرسة بإعداد
التالميذ للعمل في مجال المهن الموسيقية ،مع العلم بأن ثمّة أطفال قد يرغبون عن هذه المهن .وترتكز الفلسفة األساسية
لمدرسة ( )Special Music Schoolعلى االعتقاد بأن تعليم الموسيقى للتالميذ الموهوبين يتطلب ما يلي)1 :
فرص هائلة للعمل مع مدرسين بارعين في استخدام اآلالت وجهًا لوجه؛  )2منهج موسيقي منظم ومتسلسل؛  )3فرص
للعزف أمام الجمهور؛  )4التفاعل بين األكاديمية العامة والدراسات الموسيقية .فهدفنا هو أن يستفيد كل طفل من أقصى
القدرات األكاديمية والموسيقية التي يتحلى بها .كما تتجه رؤيتنا إلى أن يصبح جميع التالميذ ممن يطلبون العلم طوال
حياتهم وممن ينتهجون الفكر النقدي في بيئة تعلم تسودها الرعاية واالحترام .كما نشجع على مشاركة أولياء األمور في
كل مناحي المدرسة.

المنطقةLincoln Square :
العنوان129 West 67th Street, Manhattan, NY 10023 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق D ،A :إلى محطة ()59th St-Columbus Circle؛ ،B ،3،2
 Cإلى محطة ()72nd St؛  1إلى محطة ()66th St – Lincoln Center
بالحافلة،M7 ،M66 ،M57 ،M5 ،M20 ،M11 ،M104 ،M10 ،BxM2 :
M72
طرف التصال :منسق القبولCassidy Nalepa ،
البريد االلكترونيadmissions@specialmusicschool.org :
الموقع اإللكترونيkaufmanmusiccenter.org/sms :
الهاتف212-501-3318 :

َّ
المقدمة
البرامج
Special Music School

رمز البرنامجM859M :

طريقة القبول S :مفروز

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك.

المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين نفس المدرسة  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك.
معايير االختيار :تجربة أداء

األداء

89+11
98+2
 %95 95+5من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %95 95+5من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %89من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %98من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Special Music School

JJ

يمكنكم البحث عن  03M859في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 311 :الصفوف :الروضة  -الصف 12
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر 1
برنامج ّ
مادة اختيارية :خدمات استشارية ،الكورال ،تاريخ الموسيقى،
نظرية الموسيقى ،التربية البدنية ،الفنون المرئية
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خدمات استشارية ،فرقة (( )Face the Musicفرقة موسيقية
معاصرة) ،فرق اآلالت الموسيقية ،المجلس الطالبي

04M012 | Tag Young Scholars

مدرسة لعموم المدينة

في مدرسة ( ،)Talented and Gifted School for Young Scholarsيعمل أعضاء هيئة التدريس
وأولياء األمور والتالميذ معًا إلعداد التالميذ للنمو إلى أقصى طاقتهم .ونحن نسعى لتحفيز جميع تالميذنا على التساؤل
واإلبداع واإلنجاز .كما أننا نعّلم التعاطف والنزاهة واالحترام للجميع كما نغرس خصيصة التعلم مدى الحياة .ومن
خالل هذه المجهودات المشتركة ،فإننا نرتقي بصحة الفرد البدنية والعاطفية ،بل وننمي اهتمامات كل تلميذ ومواهبه
على حدة .ونقدّم برنامجً ا تعليميًا قويًا يقوم جميع التالميذ فيه بتنمية مهارات التفكير النقدي واإلبداعي وخوض التجارب
التعليمية المهمة التي تسمو بتنمية الفرد على المستوى األكاديمي والشخصي .ويراعي موظفونا المحترفون والداعمون
احتياجات كل تلميذ ،من خالل تفانيهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية ،وحبهم الصادق لألطفال .ونشارك في إجراء
تقييم مستمر للذات يضمن أننا نعمل بفعالية لتحقيق أهدافنا وأهداف اإلدارة التعليمية.

المنطقةEast Harlem :
العنوان240 East 109th Street, Manhattan NY 10029 :
مشاركة المكان :نعم
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق 6 :إلى محطة ()110th St
بالحافلة،SBS‑M15 ،M15 ،M116 ،M106 ،M103 ،M102 ،M101 ،M1 :
M98 ،M96 ،M4 ،M3 ،M2
طرف التصال :منسق شؤون أولياء األمورLeah Chase ،
البريد االلكترونيLpowell15@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيtagscholars.com :
الهاتف212-860-6003 :

َّ
المقدمة
البرامج
Talented and Gifted School for Young Scholars
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM012M :
المتقدمون
1456
149

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
52
12

عدد المتقدمين لكل مقعد
28
12

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
ال

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من
جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكيات األكاديمية والشخصية الحضور بطاقة
تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع المقابلة تقييم الدخول










األداء

100+0
92+8
 %94 94+6من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %92 92+8من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %92من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
The Bronx High School of Science
Stuyvesant High School

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  04M012في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 587 :الصفوف :الروضة حتى الصف
الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—قطع علوية وسفلية
وأحذية؛ ألوان أو تصميمات محددة
اليوم الدراسي 8:05 :صباحً ا  2:25 -مساءً
اليوم الدراسي المطول :نعم—بعد اليوم الدراسي
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم— يتوقع العمل ألكثر من  50ساعة إلى
التخرج
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :نعم—برنامج يوم السبت للدعم
واإلثراء األكاديمي.

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،Iاللغة اإلنكليزية ،البيئة المعيشية ،اللغة
برنامج ّ
اإلسبانية ،تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
مادة اختيارية :الفن ،برمجة الكمبيوتر ،موسيقى الجاز الالتينية
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فريق المناظرات ،رحالت ميدانية إلى المتاحف والمكتبات وجزيرة
راندال ،اللغة الالتينية ،فرقة موسيقى الجاز الالتينية ،برنامج
( ،)Project BOOSTتصميم واستخدام اإلنسان اآللي
رياضات برنامج (—)CHAMPSللبنات :الكرة الطائرة
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األوروبية
الرياضات :كرة السلة للبنين (نادي) ،كرة الطائرة

04M224 | M.S. 224 Manhattan East School for Arts & Academics
ستقدم مدرسة ( )Manhattan East School for Arts & Academicsللتالميذ تعليمًا قويًا في الفنون
الحرة للقرن الحادي والعشرين في بيئة تعلم آمنة وراعية .ونعمل من خالل هذا النهج على غرس توقعات أكاديمية
عالية والمعرفة بالفنون واحترام التنوع والذات .ومدرسة ( )Manhattan Eastمن المدارس الشمولية والتي تعتمد
على الفرز بطريقة كلية ،حيث تدعم كافة طاقات المجتمع وسلوكياته اإليجابية جميع التالميذ لتحقيق أعلى مستوى من
التفكير النقدي واإلبداعي .ويشترك جميع التالميذ في مدرسة ( )Manhattan Eastفي سلسلة متصلة من الدورات
التدريبية األكاديمية والفنية الصارمة ،التي أدت إلى وجود ما يصل إلى ثالثة فصول دراسية بالمدرسة الثانوية
بمستوى امتحانات ( )Regentsوفرصة التخصص في شكل من أشكال الفنون حسب اختيارك .والتدريس والتعلم في
مدرسة ( )Manhattan Eastيشكالن مزيجً ا من الممارسات التقليدية والمتقدمة من خالل مدرسين يقومون بتيسير
مستويات عالية من حوارات التالميذ (الحديث المسؤول) والتركيز على االستعداد للمدارس الثانوية والجامعة والحياة
المهنية.

مدرسة لعموم المدينة

المنطقةEast Harlem :
العنوان410 East 100th Street, Manhattan NY 10029 :
مشاركة المكان :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق 6 :إلى محطة ()96th St؛  6إلى محطة ()103rd St
بالحافلة،SBS‑M15 ،M15 ،M106 ،M103 ،M102 ،M101 ،BxM1 :
M98 ،M96 ،SBS‑M86 ،M31
طرف التصال :منسق االتصال بأولياء األمورAngie Ortiz ،
البريد االلكترونيaortiz32@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيmanhattaneastschool.nyc :
الهاتف212-860-6047 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Manhattan East School for Arts & Academics (M.S. 224
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجM224M :
المتقدمون
1187
254

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
62
15

عدد المتقدمين لكل مقعد
19
17

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  4والمقيمين بها  2ثم تالميذ مدينة نيويورك والمقيمين بها .في العام الماضيِ ،قبل هذا
البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك السلوكليات األكاديمية والشخصية الحضور تقييم
الدخول :الرياضيات تقييم الدخول :الكتابة المقابلة










األداء

89+11
39+61
 %37 37+63من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %90 90+10من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %89من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %39من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Manhattan Center for Science and Mathematics

JJ

يمكنكم البحث عن  04M224في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 172 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 8:00 :صباحً ا  2:20 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—متوقعة
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1علوم األرض ،تاريخ الواليات المتحدة
برنامج ّ
مادة اختيارية :الكورال ،فرقة الحفالت الموسيقية ،الرقص،
الدراما ،فرقة الجاز ،البستنة فوق سطح المنزل مع جمعية (NY
 ،)Horticultural Societyفن األستوديو ،تعليم التنس في
مركز ( )John McEnroeللتنس في جزيرة راندال ،الكتاب
السنوي
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كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم وكرة القدم وكرة السلة من
خالل مؤسسة ( ،)Asphalt Greenبرنامج (Global Kids
 ،)After-Schoolبرنامج ( ،)Nature’s Classroomفرقة
( ،)Queens College Honor Bandأنشطة البستنة فوق
سطح المنزل مع جمعية ()NY Horticultural Society
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األمريكية
برفع /نزع األعالم
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األمريكية برفع /نزع األعالم ،كرة
القدم األوروبية ،التنس

18K235 | I.S. 235 Lenox Academy

مدرسة لعموم المدينة

تقدم مدرسة ( )The Lenox Academyبرنامجً ا أكاديميًا معجالً لتالميذ المدارس المتوسطة .نقدم مستوى تعليميًا
عالي الجودة في بيئة تعلم تدعم المتعلمين من الشباب .ولقد أثبت البرنامج األكاديمي الصارم التابع لمدرسة (Lenox
 )Academyنجاحه بالتعاون مع مجموعة من المعلمين من أصحاب المهارة والخبرة الثرية .تم قبول العديد من
تالميذنا المتخرجين من الصف الثامن لعام  2017في المدارس الثانوية المتخصصة .وقد حصل معظمهم على قبول
الختيار المدارس الثانوية العامة ،وقبل آخرون االلتحاق بمدارس خاصة ومدارس داخلية عبر منح دراسية .وتعزز
مدرسة ( )Lenox Academyالتميز األكاديمي وتدعو التالميذ إلى الوفاء بمعايير والية نيويورك مع تحقيق
التميز .ولقد استوفى ما يزيد عن  90بالمائة من تالميذنا المعايير [المستوى  ]3أو استوفوا المعايير مع تحقيق التميز
[المستوى  ]4في امتحانات والية نيويورك القياسية للعام الدراسي  .2017-2016ويخوض جميع تالميذ السنة
األخيرة لدينا امتحانات ( )Regentsلمهارات اللغة اإلنكليزية والجبر  1التي تتوافق مع المعايير األساسية المشتركة،
وامتحانات ( )Regentsفي البيئة المعيشية وامتحان إتقان اللغة اإلسبانية .ويقدم برنامج ( )SONYCلما بعد اليوم
الدراسي تدريسًا من خبراء في الفنون القتالية ،وفنون الطهي ،والرقص ،والمسرح ،وكرة السلة والكرة الطائرة
والتصوير الفوتوغرافي.

المنطقةCanarsie :
العنوان755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةSBS‑ B44، B44، B35،B12 :
طرف التصال :سكرتير الشؤون المحاسبية للتالميذMona Sosis ،
البريد اإللكترونيmsosis@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيschools.nyc.gov/Find-a-School :
الهاتف718-773-4869 :

َّ
المقدمة
البرامج
The Lenox Academy
طريقة القبول S :يعتمد الفرز
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

رمز البرنامجK235M :
المتقدمون
1365
142

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
86
4

المقاعد التي تم ملؤها
نعم
نعم

عدد المتقدمين لكل مقعد
16
36

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية  18والمقيمين بها  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ
من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك الحضور تقييم الدخول بطاقة كشف الدرجات
النهائية للصف الرابع دقة المواعيد








األداء

99+1
92+8
 %87 87+13من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %89 89+11من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتيريا
 %99من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %92من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Brooklyn College Academy
Medgar Evers College Preparatory School
Midwood High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  18K235في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1254 :الصفوف :الروضة حتى الصف
الثامن
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—يجب شراء الزي
الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 8:20 :صباحً ا  2:40 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :نعم
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1اللغة اإلنكليزية ،البيئة المعيشية،
برنامج ّ
اإلسبانية
مادة اختيارية :التصميم بمساعدة الكمبيوتر ،الفنون الجميلة،
األدلة الجنائية (الطب الشرعي)
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مجموعة تمكين المرأة ،مجلس القيادة الطالبية ،برنامج
( ،)Symphony Spaceبرنامج (Theater for a New
( )Audienceشكسبير)
الرياضات :كرة السلة ،كرة القدم األوروبية ،الكرة الطائرة

)21K239 | Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239
يزدهر التالميذ في مجتمع يمزج قوة المنهج األكاديمي مع الفنون المرئية واألدائية .ويُركز كل تلميذ من تالميذنا
على أحد برامج المواهب لدينا :الفنون ،وبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMوالكتابة/الصحافة
اإلبداعية ،والرقص ،والدراما ،وموسيقى اآلالت (اآلالت الوترية أو آالت النفخ) ،والوسائط اإلعالمية ،والعلوم،
والموسيقى الصوتية .ويثمن أولياء األمور االهتمام الشخصي للنظام المدرسي المصغر التجميعي الخاص بنا .ولدى
المعلمين وموظفي الدعم وقت في جدولهم األسبوعي للتعاون مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية لتحقيق أفضل
تطور أكاديمي واجتماعي/عاطفي لكل تلميذ .ويلتحق جميع الخريجين تقريبًا بمدارس ثانوية متخصصة في مدينة
نيويورك وبرامج مختارة .وهم يحصلون على أجهزة آيباد ومنهج دراسي رقمي تفاعلي في كافة دوراتهم التدريسية
ويستخدمونهما.

مدرسة لعموم المدينة

المنطقةConey Island :
العنوان2401 Neptune Avenue, Brooklyn NY 11224 :
مشاركة المكان :ال
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق :ال ينطبق
بالحافلةX38 ،X28 ،B82 ،B74 ،B36 :
طرف الاتصال :منسق شؤون أولياء األمورNeslyn LeBrun ،
البريد اإللكترونيNLeBrun@schools.nyc.gov :
الموقع اإللكترونيis239.schoolwires.com :
الهاتف718-266-0814 :

َّ
المقدمة
البرامج
)Mark Twain (I.S. 239
طريقة القبول U :امتحان المواهب

برامج الموهوبين
معايير االختيار :التالميذ الذين يتقدمون لهذه البرامج سوف يتم اختيارهم بنا ًء على درجتهم في امتحانات مواهب ( /)Mark Twainالمنطقة .21

أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين بمدينة نيويورك

األداء

100+0
86+14
 %81 81+19من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %89 89+11من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %86من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts
Brooklyn Technical High School
Stuyvesant High School

JJ

JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  21K239في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1322 :الصفوف8-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :ال
اليوم الدراسي 9 :صباحً ا  2:45 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإليطالية ،اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفن ،الرقص ،المناظرة ،الدراما ،القيادة،
الموسيقى ،تصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،برنامج العلوم
والتقنية والهندسة والرياضيات ( ،)STEMفريق المسرح
التكنولوجي ،التكنولوجيا

90

جمعية ( ،)ARISTA/NJHSالمنشورات /المطبوعات الفنية،
معارض الفنون والموسيقى ،نادي الكتاب ،أوركسترا موسيقى
الغرفة ،الشطرنج ،الخدمة المجتمعية ،المناظرات ،مشروع
( ،)Eureka Projectإنتاج األفالم ،القيادة ،فريق الرياضيات،
فريق ( ،)Mouse Squadالمسرح الموسيقي ،برنامج
(National Grid/Brooklyn Tech STEM Pipeline
 ،)Programبرنامج ( )NIAبعد اليوم الدراسي ،فريق تصميم
واستخدام اإلنسان اآللي ،الصحيفة المدرسية ،اإلعداد المتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة ،نادي التوعية االجتماعية ،هندسة
البرمجيات ،برامج المواهب ،فريق المسرح التكنولوجي ،نادي
المضمار ،اليوجا
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :دوري كرة السلة للبنين،
كرة القدم األوروبية
الرياضات :كرة السلة ،البولينج ،المضمار والميدان

27Q323 | Scholars’ Academy

مدرسة لعموم المدينة

بيان الرسالة :إعداد تالميذنا للحياة الجامعية والمسارات المهنية في القرن الحادي العشرين
بيان الرؤية :مشاركة كل المجتمع األكاديمي للتالميذ في تنمية واالحتفاء بتالميذ ومواطنين ناضجين مسلحين بالمعرفة
والمهارات والسلوكيات لتحقيق النجاح والسعادة في القرن الحادي والعشرين
ومدرستنا ( )Scholars’ Academyهي مدرسة تمتاز بأسلوبها القوي وقد حازت تصنيفات "مطورة جي ًدا"
في تقرير "( "Quality Reviewمراجعة الجودة) و"تصنيفات ممتازة" في تقييم "School Quality
( "Snapshotموجز بشأن جودة المدارس) في كل فئة :التعليم القوي ،والمعلمين المتعاونين ،والبيئة الداعمة،
والقيادة الفعالة للمدرسة ،والروابط القوية بين العائلة والمجتمع ،والثقة .كما أن مدرسة ()Scholars’ Academy
هي إحدى مدارس ( .)Innovation Zone Ambassador Schoolوبالنسبة لمعلمي مدرسة (’Scholars
 )Academyوتالميذها ،فهم يستخدمون أدوات التعلم عبر اإلنترنت للتعاون في مهام تعتمد على المعايير وتتصف
بالقوة والجاذبية .كما تتبع مدرسة ( )Scholars’ Academyنموذج التعلم التعاوني "االرتقاء" (،)Scale-Up
وهو نموذج تتبعه العديد من أفضل الجامعات مثل جامعة ( ،)MITحيث يعمل التالميذ في "ثالثيات" ،وهي مجموعات
تعلم ثالثية .ويحصل التالميذ على الدعم في إتمام ثالث دورات من الدورات الدراسية المخصصة المتحانات
(( )Regentsالجبر ،البيئة المعيشية ،اللغة اإلسبانية) الخاصة بالمدارس الثانوية وهم في المدرسة المتوسطة .ويختار
التالميذ فصل مواد اختيارية بنا ًء على رغباتهم الفردية ومواهبهم ،والذي ينعقد مرتين في األسبوع .ويحظى التالميذ
بفرصة الحصول على ستة عشر يوما ً في السنة لالستشارة واالسترخاء تركز على تشجيع الروابط اإليجابية بين
األقران وزيادة الوعي الثقافي وتعزيز الصحة العاطفية واالجتماعية وزيادة الوقت المخصص للتفكير التأملي واإلثراء.

المنطقةRockaway Park :
العنوان320 Beach 104th Street, Queens NY 11694 :
مشاركة المكان :ال
ً
ّ
تيسر الوصول للموقع :ميسَّر جزئ ّيا a
انظر القسم  1.8للحصول على مزيد من المعلومات.
بقطار األنفاق S ،A :إلى محطة ()Beach 105th St-Seaside
بالحافلةQM16 ،Q53 ،Q52 ،Q22 :
طرف الاتصال :السكرتيرةLorraine Caraccio ،
البريد اإللكترونيMSadmissions@scholarsnyc.com :
الموقع اإللكترونيscholarsnyc.com/about-us/ms-admissions :
الهاتف718-474-6918 :

َّ
المقدمة
البرامج
Scholars’ Academy
طريقة القبول S :مفروز
أهلية القبول في البرنامج :متاح لتالميذ مدينة نيويورك
والمقيمين بها

رمز البرنامجQ323M :
المتقدمون
ال ينطبق
ال ينطبق

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

عدد المتقدمين لكل مقعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد
ال ينطبق
ال ينطبق

المقاعد التي تم ملؤها
ال ينطبق
ال ينطبق

معايير االختيار :الحضور الدقة في المواعيد بطاقة تقرير الدرجات النهائية للصف الرابع السلوكيات األكاديمية والشخصية امتحانات مهارات
اللغة اإلنكليزية والرياضيات للصف الرابع بوالية نيويورك امتحانات القبول للغة اإلنكليزية والرياضيات المقابلة الشخصية أولوية االلتحاق
ألشقاء وشقيقات التالميذ الحاليين
توزيع العروض %25.5 :للمقيمين في روكاواي غرب بالمنطقة التعليمية  %27، 25.5للمقيمين في روكاواي شرق بالمنطقة التعليمية %27، 39
للمقيمين في حي كوينز األم بالمنطقة التعليمية  %27، 10لغير المقيمين بالمنطقة التعليمية  .27يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني للحصول على مزيد
من المعلومات.














األداء

100+0
90+10
 %93 93+7من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %95 95+5من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافتيريا
 %100من التالميذ اجتازوا بنجاح الدورات الدراسية الرئيسية

 %90من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما المدارس الثانوية التي عادة ما يداوم بها تالميذ هذه المدرسة؟
Scholars’ Academy
Brooklyn Technical High School
Townsend Harris High School

JJ
JJ
JJ

يمكنكم البحث عن  27Q323في الموقع اإللكتروني schools.nyc.gov/Find-a-School :لمعرفة المزيد عن هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
إجمالي عدد التالميذ | 1374 :الصفوف12-6 :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم
اليوم الدراسي 8 :صباحً ا  2:50 -مسا ًء  8صباحً ا  1:12-مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :نعم—  +12ساعة في العام الدراسي
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر  ،1البيئة المعيشية ،اللغة اإلسبانية
برنامج ّ
مادة اختيارية :الفرق الموسيقية ،الكورال ،برمجة الكومبيوتر،
الدراما ،اإلنتاج اإلعالمي/إنتاج األفالم ،الجيتار ،برنامج
( ،)LEGO Roboticsالفرقة االستعراضية ،تكنولوجيا
الموسيقى ،البيانو ،برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
( ،)STEMالرياضات االختيارية ،الفنون المرئية

مسابقات الشطرنج عروض ( ) Broadway Juniorاألمسية
السنوية للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( ) STEMمراسم/
احتفاليات جمعية ( )National Junior Honor Society
األمسية السنوية الحتفالية القراءة لقاءات الدارس المتميز الشهرية
حفل ( ) Poem in your Pocket Dayحفل ( )Pi Day
أيام االستشارات فعالية ( )Board-Walk-A-Thonالسنوية
يوم التقاط الصور حفلة الشتاء الموسيقية عرض وحفلة الربيع
برنامج (Positive Behavior Intervention Support:
) PBISاستعراض (Rockaway Saint Patrick’s Day
) Paradeاستعراض ( )Memorial Day Parade
أولمبياد العلوم الدروس الخاصة إلى النظراء بعد اليوم الدراسي
برنامج اإلعداد المتحانات ( )Regentsبعد اليوم الدراسي فصول
خدمات التدخل األكاديمي بعد اليوم الدراسي الحكومة الطالبية
الخدمة المجتمعية صحيفة ()The Seaside Chronicle
رياضات برنامج (—)CHAMPSمختلط :كرة القدم األوروبية)،
المضمار والميدان
الرياضات :كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم األوروبية والتشجيع
واختراق الضاحية والمضمار والميدان
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30Q300 | The 30th Avenue School

مدرسة لعموم المدينة

تعد مدرسة  Q300واحدة من مدارس نيويورك للمتفوقين والموهوبين .وهي تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة يسعى
إلى غرس الحب األصيل للتعلم في قلوب جميع تالميذنا .ويستمد نهجنا دافعه من المعايير الوطنية لتعليم الموهوبين
مع الفهم التام بأننا القائمون على النمو المعرفي والعاطفي لتالميذنا .وكنتيجة لتعاوننا الوثيق مع أولياء األمور
والمؤسسات الخارجية ،أصبح بمقدورنا أن نقدم لتالميذنا :الموسيقى ،برنامج ( ،)LEGO roboticsالرقص،
المناظرات ،اللغة الثانية (اللغات الثانية) ،الهندسة المعمارية ،والشطرنج ،وألعاب العقل ،فريق الرياضيات ،ومسابقة
( ،)Spelling Beeوأكثر من ذلك بكثير .وتنصب جهودنا على تشكيل أساس متكامل للطفل يتمثل في تعريضه
للكثير من المعلومات والمعرفة والمهارات القائمة على التفكير النقدي وأنماط االتصاالت الفعالة وذات الصلة.

الحيAstoria :
العنوان31-51 21st Street, Queens NY 11106 :
المساحة المشتركة :نعم
تيسر الوصول للموقع :غير مُيسّر
ّ
بقطار األنفاق Q ،N :إلى محطة ()30 Ave‑Grand Ave
بالحافلةQ69 ،Q19 ،Q18 ،Q104 ،Q102 ،Q100 ،M60-SBS :
طرف االتصال :المديرVasilios Biniaris ،
البريد اإللكترونيbill@q300.org :
الموقع اإللكترونيq300.org :
الهاتف718-726-0501 :

َّ
المقد مة
البرامج
Q300
نظام القبول c :الدرجة المر ّكبة
أهلية القبول في البرنامج :متاح للمقيمين في مدينة نيويورك

رمز البرنامجQ300A :
المتقدمون
1267
111

القبول في السنة الماضية
التعليم العام
التالميذ ذوو اإلعاقة

المقاعد
54
12

المتقدمون لكل مقعد
23
9

المقاعد التي تم شغلها
نعم
نعم

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الخامس المستمرين في المدرسة والتالميذ المشاركين في برنامج مدرسة ( )P.S. 85للموهوبين
والمتفوقين لعموم المدينة  2ثم للمقيمين بمدينة نيويورك .في العام الماضيِ ،قبل هذا البرنامج تالميذ من جميع مجموعات األولوية.
معايير االختيار :الحضور %10 :بطاقة التقرير النهائية للصف الرابع %35 :امتحان الرياضيات بوالية نيويورك %17.5 :امتحان والية
نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية %17.5 :السلوكيات األكاديمية والشخصية%20 :








األداء

99+1
87+13
 %91 91+9من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في الرياضيات
 %76 76+24من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات والحمامات وغرف الخزائن والكافتيريا
 %99من التالميذ اجتازوا الدورات الدراسية األساسية بنجاح

 %87من التالميذ حصلوا على درجات في المستوى  3أو المستوى  4في امتحان الوالية في اللغة اإلنكليزية

ما هي المدارس الثانوية التي حضرها التالميذ من هذه المدرسة بشكل متكرر؟
Stuyvesant High School

JJ

ابحث عن  30Q300على الموقع  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolلالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المدرسة.

الحياة المدرسية
مجموع التالميذ | 457 :الصفوف8-K :
المدرسة المجتمعية :ال | الزي الموحد :نعم—يجب شراء الزي
الموحد الرسمي
اليوم الدراسي 8:50 :صباحً ا  3:10 -مسا ًء
اليوم الدراسي المطول :ال
برنامج متعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة
جديدة
الخدمة المجتمعية :ال
دورة دراسية صيفية :ال
برنامج عطلة نهاية األسبوع :ال

األنشطة

األكاديمية
اللغة :اإلسبانية
معجل :الجبر ،البيئة المعيشية
برنامج ّ
مادة اختيارية :إنتاج الرسوم المتحركة ،وألعاب العقل،
وبرنامج ( ،)Clay Makersوالمناظرات ،ومسابقة
( )MATHCOUNTSوغيرها من مسابقات الرياضيات،
و(( )Memory Makersالكتاب السنوي) ،والمسرح
الموسيقي ،وتصميم واستخدام اإلنسان اآللي ،ومسابقة
( ،)Spelling Beeالمجلس الطالبي
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برنامج ( )Global Kidsلما بعد اليوم الدراسي؛ برنامج
() NYChessKids؛ برنامج ()Serious Fun

كيفية التقديم لاللتحاق بمدرسة )21K239 | (MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED
مدرسة ( )Mark Twain for the Gifted & Talentedللموهوبين والمتفوقين ( )I.S. 239هي مدرسة لعموم المدينة تقع في منطقة كوني آيالند
ببروكلين ،وتخدم الصفوف  .6-8الطالب مؤهلون للتقديم وخوض امتحان أو تجربة أداء لما يصل إلى مجالين للمواهب.
يمكنك التقديم لطفلك وتسجيله لخوض امتحان أو تجربة أداء أثناء عملية تقديم طلب االلتحاق بالمدارس المتوسطة عبر اإلنترنت هذا الخريف.
JJعندما تقوم بتقديم طلب االلتحاق ،حدد مجالين من المواهب التي ترغب في اختبار طفلك لها .تشمل مجاالت المواهب ما يلي:
Media
Dance
Art
Science
Drama
Athletics
Vocal Music
Instrumental: Strings
Computer/Math
Instrumental: Winds
Creative Writing/Journalism
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JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJتأكد من إضافة هذين البرنامجين إلى طلب التقديم للمدارس المتوسطة الخاص بطفلك عبر اإلنترنت ووضعها في ترتيب تفضيلك الحقيقي .قدّم طلب
التقديم الخاص بطفلك بحلول الموعد النهائي في  3ديسمبر /كانون األول.2018 ،
JJسيخوض التالميذ المسجلون امتحانات المواهب في يناير /كانون الثاني أو فبراير /شباط .سيتسلم التالميذ تذكرة دخول االمتحان محدداً بها تاريخ
االمتحان وموعده .سيتم اختبار المتقدمين في كل من مجالي المواهب اللذين قاموا باختيارهما .ستعقد االمتحانات في مدرسة ( ،)Mark Twainالكائنة
بالعنوان  ،2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224في أحد التواريخ التالية:
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قد يتم تحديد مواعيد أخرى لالمتحانات حسب الحاجة.
سيتم وضع التالميذ بعين االعتبار لعروض االلحاق بناء على جودة أداء التالميذ في امتحانات المواهب مقارنة بالمتقدمين اآلخرين.

كيفية التقديم لاللتحاق بمدرسة (02M408 | )PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL
مدرسة ( )Professional Performing Arts School: PPASهي مدرسة لعموم المدينة تقع في وسط منهاتن وتخدم الصفوف  .6-12ستتم
دعوة التالميذالمؤهلين للقيام بتجربة أداء لبرنامج الفنون المسرحية للمدرسة المتوسطة ( ،)PPASالذي يتضمن تدريس التمثيل والغناء والرقص من قبل
متخصصين في تلك المجاالت مع توفر برنامج أكاديمي معجّل .التالميذ المؤهلون يجب أن يكونوا مقيمين بمدينة نيويورك عند التقديم.
فيما يلي كيفية مساعدة طفلك على التقديم لمدرسة ( )PPASوخوض تجربة أداء بها:
JJأضف برنامج ( )PPASإلى طلب التقديم للمدارس المتوسطة الخاص بطفلك عبر اإلنترنت ،وأرسل طلبك بحلول الموعد النهائي في  3ديسمبر/
كانون األول .2018 ،جميع التالميذ الذين أضافوا مدرسة ( )PPASإلى طلبهم الخاص بااللتحاق بالمدرسة المتوسطة مدعوون لخوض تجربة أداء.
JJساعد طفلك في التحضير لخوض تجربة األداء بمدرسة ( .)PPASتعرف على ما يتعين إعداده وأين ستعقد تجارب األداء عبر الرابط التالي:
. ppasnyc.org
JJقم بإحضار طفلك إلى تجربة األداء الخاصة به في التاريخ المدرج أدناه وفقا ً السمك األخير — ال حاجة للحصول على تذكرة أو تأكيد لخوض تجربة
األداء.
الوقت

اسمك األخير

التاريخ

F-A

السبت 5 ،يناير /كانون الثاني

 8صباحا ً

M-G

السبت 5 ،يناير /كانون الثاني

R-N

األحد 6 ،يناير /كانون الثاني

( 12ظهراً)
 8صباحا ً

Z-S

األحد 6 ،يناير /كانون الثاني

( 12ظهراً)

سيتم اعتبار التالميذ لتلقي عروض الحاق من المدرسة بناء على األداء األكاديمي وتجربة األداء.

93

مالحظات

خياراتك للمدرسة المتوسطة
استخدم هذه الصفحة للمساعدة في إعداد طلبك لاللتحاق بالمدرسة المتوسطة .أدرج قائمة اختياراتك للبرنامج أدناه بترتيب تفضيلك الحقيقي لها ،مع وضع خيارك
األول في النقطة رقم  ،1والثاني في النقطة رقم  ،2وهكذا دواليك .أحضر هذه القائمة معك عند لقائك مع الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية أو بأحد مراكز استقبال
العائالت — ابحث عن المواقع وساعات الدوام على الموقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/WelcomeCenters
نصيحة
إذا كان لديك مدرسة تتبعها حسب التوزيع الجغرافي أو كنت مسجالً في مدرسة تواصل الدراسة من صف الروضة إلى الثامن ،فمن المستحب دائما ً إضافة هذه المدرسة ضمن
خياراتك على طلب التقديم .أنت تتمتع باألولوية للحصول على عرض الحاق بالمدرسة التي تتبعها حسب التوزيع الجغرافي أو المدرسة ذات الصفوف المتصلة إذا لم تحصل
على عرض الحاق من أي من البرامج التي وضعتها في مرتبة أعلى على طلب التقديم الخاص بك .تذكر أنه ال يتعين عليك وضع هذه المدرسة كخيارك األول لالحتفاظ
باألولوية.
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تواريخ هامة
معارض
المدارس
المتوسطة

الموعد النهائي لتقديم
طلب اإللحاق بالمدرسة
المتوسطة

2018
أكتوبر /تشرين
األول

اإلثنين
ديسمبر /كانون األول
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للحصول على مساعدة
الموقع اإللكتروني لعملية القبول بالمدارس المتوسطة
 | schools.nyc.gov/Middleاحصل على آخر التحديثات وموارد
إضافية وتواريخ الفعاليات.
قائمة البريد اإللكتروني لعملية القبول بالمدارس المتوسطة
 | schools.nyc.gov/Connectقم بالتسجيل في قائمة البريد
اإللكتروني لدينا للحصول على إرشادات حول عمليات القبول وتذكيرات
بالتواريخ الهامة.
مراكز استقبال العائالت
ُ | schools.nyc.gov/WelcomeCentersقم بزيارة أحد مراكز
استقبال العائالت للتحدث معنا عن عملية القبول في المدارس المتوسطة.
أعثر على المواقع وساعات الدوام على موقعنا اإللكتروني.

تقام معارض المدارس المتوسطة للمناطق
التعليمية المختلفة في تواريخ مختلفة  -تحقق
عبر الرابط schools.nyc.gov/Middle
لالطالع على تواريخ ومواقع المعارض.

سوف تقدم مدرسة
طفلك إرشادات واضحة
للتقدم عبر اإلنترنت.

