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. وعىل شبكة اإلنرتنت، ومراكز استقبال العائالت،تتوفر النسخ املرتجمة من الدليل يف املدارس املتوسطة
এই গাইডের অনুবাদ মিডল্স্কুলগুল�ো,ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারগুল�ো,এবং অনলাইনে
পাওয়া যাবে।
各初中、家庭歡迎中心和網上都有本指南的譯本。
Des versions traduites de ce guide sont disponibles dans les collèges, les
Centres d’accueil pour les familles et en ligne.
Gid sa a disponib nan lòt lang nan lekòl presegondè yo, nan Sant byenveni
pou fanmi yo, ak sou entènèt.
안내서 번역본은 중학교, 패밀리 웰컴센터 및 온라인에서 제공됩니다.
За переводом руководства обращайтесь в промежуточные школы,
Семейные центры и на наш веб-сайт.
Las versiones traducidas de esta guía están disponibles en las escuelas
intermedias, en los Centros de Bienvenida a las Familias y en internet.
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ً
مرحبا في دليل امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبمدينة
نيويورك للقبول في خريف 2021
قُم بخوض القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللتقدم لاللتحاق بأي /جميع المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية
بمدينة نيويورك التي يعتمد القبول فيها على خوض امتحان:

The Brooklyn Latin School
Brooklyn Technical High School
High School for Mathematics,
Science and Engineering at
City College

بالمدارس الثانوية المتخصصة
لمدينة نيويورك

High School of American Studies at
Lehman College

للقبول في عام 2021

احصل على آخر التحديثات
وتعرف على الفعاليات

C MySchools.nyc

بحلول  21أكتوبر /تشرين األول

Queens High School for the Sciences at
York College
Staten Island Technical High School
Stuyvesant High School

J

التعرّف على محتويات االمتحان

J

التعرّف على كيفية التحضير لكل قسم من أقسام امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

J

معرفة ما تتوقعه وما يتعين إحضاره معك يوم االمتحان

J

فهم كيفية تقدير درجات االمتحان

قم بالتسجيل لخوض تجربة األداء أو
امتحان القبول للمدارس الثانوية المتخصصة

بحلول  4ديسمبر /كانون األول

قدم طلب االلتحاق بالمدرسة الثانوية
ّ

اقلب هﺬا الكتاب لقراءة دليل القبول في المدارس الثانوية والمدارس الثانوية
المتخصصة لمدينة نيويورك لعام  ،2021والذي يتضمن كيفية التسجيل والتقدم بطلب
لاللتحاق بثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolوالمدارس الثانوية المتخصصة
الثمانية.

استخدم هذا الدليل لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATمن أجل:

J

schools.nyc.gov/High
schools.nyc.gov/SHS

دليﻞ امتحاﻥ الﻘﺒوﻝ بالﻤدارﺱ الثانوية الﻤتخصصة لﻤديﻨة
نيويورﻙ للﻘﺒوﻝ في عام 2021

The Bronx High School of Science

دليل امتحان القبول
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لتجربة األداء (القسم )0.7
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 0.1تعرف على ما يحتويه امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
 1.1تصميم امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
يحتوي امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة على قسمين :مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات .يبلغ الوقت القياسي ألداء االمتحان 180
دقيقة إلكماله.
ً
ً
سؤال و 10أسئلة غير محتسبة ،حيث أنها أسئلة مدرجة لغرض االختبار الميداني.
سؤال في المجمل؛ ال يحتسب منها سوى 47
يحتوي كل قسم على 57
لن تعرف األسئلة ال ُمسجلة أو غير المحتسبة .من صالحك اإلجابة على جميع األسئلة في جميع األقسام.

ً
سؤال)
 2.1قسم مهارات اللغة اإلنكليزية (57
يتكون قسم مهارات اللغة اإلنكليزية من جزأين -المراجعة/التحرير وفهم القراءة  -كما هو موضح أدناه.
المراجعة /التحرير
عدد األسئلة

19-9

المهارات التي يتم تقييمها

القدرة على التعرف على األخطاء اللغوية وتصحيحها وتحسين الجودة اإلجمالية للكتابة

الصياغة

الجزء أ :كل سؤال مبني على الجملة /الفقرة الخاصة به
الجزء ب :تستند جميع األسئلة على نص واحد متعدد الفقرات

فهم القراءة
عدد األسئلة

48-38

المهارات التي يتم تقييمها

القدرة على فهم وتحليل وتفسير النصوص من مجموعة متنوعة من األنواع األدبية

الصياغة

 6-5نصوص ،بما في ذلك نصوص معلوماتية وأدبية ،تليها  10-6أسئلة

قد تتضمن النصوص المعلوماتية المتحان مهارات اللغة اإلنكليزية أيًا من أنواع النصوص التي يجب أن يكون لدى تالميذ المدارس المتوسطة خبرة بها،
مثل :العرض والنقاش والنص الوظيفي في شكل مقاالت شخصية ،وخطب ومقاالت رأي ومقاالت عن الفن أو األدب ،والسير الذاتية والمذكرات والصحافة
والكتابة من المنظورات التاريخية أو العلمية أو التقنية أو االقتصادية المكتوبة لجمهور عريض.
قد تتضمن النصوص األدبية المتحان مهارات اللغة اإلنكليزية أ ّيا ً من أنواع النصوص التي يجب أن يكون لدى تالميذ المدارس المتوسطة خبرة بها ،مثل:
الشعر أو قصص المغامرات أو الخيال التاريخي أو األلغاز أو األساطير أو الخيال العلمي أو الخيال الواقعي أو االستعارات أو المحاكاة الساخرة أو الهجاء.

ً
سؤال)
 3.1قسم الرياضيات (57
يتضمن قسم الرياضيات مسائل كالمية وأسئلة حسابية إما في شكل اختيار من متعدد أو في شكل مسائل االختيار من األعمدة ( .)grid-inيوجد  5مسائل
اختيار من األعمدة في الرياضيات و 52مسألة متعددة االختيارات .تستند المسائل الرياضية في نماذج امتحان الصف الثامن على مواد واردة في المنهاج
الدراسي لمدينة نيويورك حتى الصف السابع .تستند المسائل الرياضية في نماذج امتحان الصف التاسع على مواد حتى الصف الثامن.
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 0.2اإلعداد لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة؟
يجب على العائالت مراجعة هذا القسم سويا ً حتى يكون األطفال على استعداد جيد لالمتحان.

 1.2معرفة ما يتوقع
ҿكن على معرفة تامة بتصميم االمتحان من خالل مراجعة ما يلي في هذا الكتيب:
■وصف االمتحان في الصفحة 3
■نموذجان المتحانين تجريبيين كاملين
■مفتاح اإلجابة لكل نموذج امتحان والشروحات الخاصة به
■عينات إضافية ألسئلة الرياضيات ذات اإلجابة في جدول
■عينة محددة من أسئلة الصف التاسع (إذا كنت تخطط لخوض االمتحان في الصف التاسع)
ҿالتعرف على عناصر النماذج.
■تبدأ عناصر نماذج مهارات اللغة اإلنكليزية في الصفحة .7
■تبدأ عناصر نماذج الرياضيات في الصفحة .20
ҿتعرف على اإلرشادات الخاصة بكل قسم لكي تتمكن من:
■تفهم بشكل تام ما يجب عليك فعله لكل جزء من أجزاء االمتحان :مراجعة /تحرير الجزأين (أ) و(ب) ،وفهم القراءة ،ومسائل الرياضيات من
األعمدة ،ومسائل الرياضيات متعددة الخيارات
■يمكنك أن تركز وقتك على اإلجابة عن األسئلة ً
بدل من قراءة التوجيهات في يوم االمتحان
ҿتعرف على كراسة اإلجابة (الصفحات  )272-269حتى تتمكن من:
■كتابة اسمك ،ومستوى صفك ،وتاريخ ميالدك بسهولة في يوم االمتحان قبل بدئه
■ترتيب تفضيالتك الخاصة بالمداومة في مدرسة ثانوية متخصصة بسهولة ودقة
■تظليل إجاباتك بمجرد بدء جلسة االمتحان في يوم االمتحان بسهولة ودقة وسرعة

 2.2قُم بخوض االمتحانات التجريبية
ҿقُم بوضع خطة.
■هناك امتحانان تجريبيان في هذا الكتيب ،ويمكنك استخدامهما بأي طريقة تريدها؛ نشجعك على استخدام امتحان واحد على األقل من االمتحانين
لممارسة خوض امتحان كامل في ظل ظروف زمنية محددة.
■لديك  180دقيقة إلكمال االمتحان؛ التالميذ المؤهلين من متعلمي اللغة اإلنكليزية أو التالميذ الذين لديهم تسهيالت معتمدة للوقت المطول لديهم
 360دقيقة إلكمال االمتحان.
■يمكنك أن تبدأ بخوض االمتحان في أي قسم /جزء تريده ،لذلك عليك أن تقرر مسب ًقا ما الترتيب الذي ستأخذ به االمتحان.
■يمكنك تقسيم الوقت بين قسمي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات كما تريد.
قص ورقتي اإلجابة لالمتحانين التجريبيين المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة والموجودين في الجزء الخلفي من هذا الكتيب
ҿقم بفصل أو ّ
(الصفحات .)272-269
ҿقم بتتبع  180دقيقة من وقت االمتحان باستخدام ساعة يد أو ساعة حائط.
ҿابدأ في اإلجابة عن األسئلة في قسم مهارات اللغة اإلنكليزية أو قسم الرياضيات.
■تذكر ،األمر متروك لك لتقرر أي قسم ستبدأ به ً
أول!
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■اعمل بانتباه ،ولكن استمر في اإلجابة على وتيرة مُريحة.
■ال تستغرق أكثر من بضع دقائق في أي سؤال واحد من األسئلة.
ҿقم بتظليل إجاباتك في ورقة اإلجابة كما تقوم في كل سؤال.
ҿيجب أن تكون اإلجابات مكتوبة كاملة.

■يجب تسجيل جميع اإلجابات في ورقة اإلجابة قبل انتهاء الوقت .تذ ّكر :لن يتم إعطاؤك وق ًتا إضاف ًيا
لنقل اإلجابات إلى كتيب اإلجابة!
ҿيمكن أن يكون التخمين المستنير هو الجواب الصحيح.
■قُم بذلك عن طريق استبعاد خيار (خيارات) اإلجابة التي تعتقد أنها قطعًا خطأًُ ،ثم اختر أحد اإلجابات
المتبقية.

ANSWERاإلجابة
نموذج لعالمات
SAMPLE
MARKS
RIGHT
صحيح

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

■تعتمد نتيجتك على عدد اإلجابات الصحيحة التي علّمت عليها في ورقة اإلجابة .ونظرً ا لعدم وجود خصم على اإلجابات الخاطئة ،فإن حذف سؤال
لن يكون في صالحك.
متبق
ҿتحقق من إجاباتك إذا كان لديك وقت
ٍ
■إذا أنهيت قبل انقضاء الوقت ،قٌم بمراجعة عملك للتأ ُّكد من أنك اتبعت التعليمات ،ولم تتجاوز أي أسئلة ،ولم ترتكب أخطا ًء غير مقصودة .تذ ّكر:
ال توجد عقوبة لإلجابات الخاطئة ،لذا تأكد من عدم ترك أي أسئلة فارغة بدون إجابات!
■الحظ أنه في يوم االمتحان ،يجب عليك البقاء في غرفة االمتحان طوال مدته ( 180دقيقة).

 3.2تحقق من إجاباتك من نموذج االمتحان
ҿبعد استكمالك لنموذج االمتحان ،راجع أجوبتك مقابل قائمة اإلجابات الصحيحة.
■اقرأ شرح اإلجابات الصحيحة لكي تتعرف على نوعية األخطاء التي قد تكون وقعت فيها.
■افحص إجاباتك لمعرفة ما إذا كان هناك نمط متكرر لألخطاء.

•مثال لمهارات اللغة اإلنكليزية :هل فاتك العديد من األسئلة حول الفكرة المركزية أو غرض المؤلف؟
•مثال للرياضيات :هل فاتك العديد من األسئلة بسبب الحسابات الخاطئة؟
■استغل كل الفرص للتدريب أكثر على النواحي التي تواجه صعوبات بشأنها!
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 4.2كيفية االستعداد لقسم مهارات اللغة اإلنكليزية
يتكون قسم مهارات اللغة اإلنكليزية من  57سؤاالً بإجابات ذات خيارات متعددة لتقييم مهارات المراجعة /التحرير وفهم القراءة .هذه األسئلة متوافقة مع
معايير التع ّلم لوالية نيويورك .تقدم الصفحات التالية نصائح لإلجابة على أسئلة المراجعة /التحرير وفهم القراءة.

نظرة عامة على المراجعة /التحرير ،القسم (أ)
تستند المهارات اللغوية التي يتم تقييمها في هذا القسم إلى قسم اللغة في معايير التعلم بوالية نيويورك للصف السابع ،باإلضافة إلى المهارات أو المعايير التي
ربما قد تم تقديمها في الصفوف السابقة ،مثل المهارات التقدمية اللغوية .يوجهك كل سؤال لقراءة جملة أو قائمة جمل أو فقرة بها جمل مرقمة .ثم يُطلب منك
معالجة المسائل المتعلقة باصطالحات اللغة أو عالمات الترقيم .تتضمن األمثلة:
■اختيار أفضل تصحيح للخطأ
■تحديد جملة بها خطأ
■تحسين الكتابة عن طريق دمج الجمل أو تعديل جزء من الجملة

نصائح للمراجعة /التحرير ،القسم (أ)

أوالً ،اقرأ السؤال.

بعد ذلك ،اقرأ النص الموجود في
المربع وقم بتدوين المالحظات حول
المشكالت التي تالحظها ،مع مراعاة
الوقت.

gبالنسبة لمعظم العناصر ،اقرأ السؤال أوالً بدالً من قراءة النص أوالً حتى تتعرف نوع المشكالت
التي تبحث عنها أثناء قراءة النص.

gهل هناك كلمات أو عبارات أو جمل يصعب قراءتها بسبب خطأ في استخدام اللغة أو عالمات
الترقيم؟
gهل هناك أي جزء من النص يمكن كتابته بشكل أكثر وضوحً ا أو إيجازاً أو دقة؟
gضع عالمة على النص بسرعة عندما تالحظ مشكلة .قد يساعدك ذلك في تحديد خيار لإلجابة.
gضع في اعتبارك أن مالحظاتك يجب أن تركز على الموضوع المحدد للسؤال.

gقبل يوم االمتحان ،خطط كم من الوقت ستقضيه في القسم (أ)؛ سيساعدك ذلك على أن تكون فعاالً
عند اإلجابة على كل سؤال في يوم االمتحان.

6

) القسم (أ، التحرير/عينة من أسئلة المراجعة
.) ُقم باختيار أفضل تصحيح (تصحيحات) للخطأ (األخطاء:1 النموذج
Read this paragraph.
(1) With its luscious trees and grassy fields stretching like a green ribbon across Manhattan,
New York City’s Central Park is a natural oasis amid the bustling city. (2) While more
than 25 million people visited the park each year, they are also a temporary home to an
abundance of migratory birds. (3) During the spring and fall migrations, the park becomes a
bird watcher’s paradise, prompting scores of avid birders with binoculars in hand to flock to
it. (4) More than 270 species of birds, including swallows, thrushes, and at least 25 different
species of warblers, have been observed making the park their home in the big city.
How should the paragraph be revised?
A. Sentence 1: Change its to their, AND change is to was.
B. Sentence 2: Change visited to visit, AND change they are to it is.
C. Sentence 3: Change becomes to became, AND change it to them.
D. Sentence 4: Change have been to had been, AND change their to its.

،لتحديد أفضل التعديالت لهذه الفقرة
اقرأ التغييرات الممكنة المدرجة في
 في1 الخيار األول بينما تقرأ الجملة
 إذا لم تكن هناك حاجة إلجراء.الفقرة
 فتابع قراءة كل جملة وخيار،تعديل
.اإلجابة حتى تجد اإلجابة الصحيحة
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. تحديد جملة بها خطأ:2 النموذج
Read this paragraph.
(1) Madison Square Garden is the oldest sports arena in the New York City area, having
opened in 2( .1968) The construction of the Garden caused controversy when portions of the
iconic Pennsylvania Railroad Station were demolished, leading to the creation of a
commission dedicated to preserving New York City’s historic landmarks. (3) Although the
Garden is home to major sports teams and is a frequent host of major concerts, city officials
are concerned that it stands in the way of expanding and modernizing Pennsylvania Station,
which operates beneath the arena. (4) In 2013, the city council voted to give the owners of
Madison Square Garden a -10year operating permit, meaning that Madison Square Garden
may need to relocate by 2023.
Which sentence should be revised to correct an error in sentence structure?
E. sentence 1
F. sentence 2
G. sentence 3
H. sentence 4

 اقرأ الفقرة بعناية مع مراعاة،لتحديد الجملة
 يمكن أن يكون الخطأ.الوقت؛ ال تقرأ بسرعة
.في أي مكان في الفقرة
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الحظ أن الخطأ خاص على وجه التحديد ببنية
 مما يعني أنه يتعلق بكيفية وضع،الجملة
)الكلمات والعبارات في جملة لنقل (تمثيل
.العالقة بين األفكار

. تحسين الكتابة عن طريق دمج الجمل أو تعديل جزء من الجملة:3 النموذج
Read these sentences.
(1) Whales are the giants of the ocean, and they spend their lives in underwater song.
(2) They use their voices to attract a mate, call out to one another, and help navigate new
environments.
What is the best way to combine the sentences to clarify the relationship between the ideas?
A. Whales are the giants of the ocean, spending their lives in underwater song, using their
voices to attract a mate, calling out to one another, and helping navigate new environments.
B. Whales, the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, use their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
C. Whales are the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, use their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
D. Whales, the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, using their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
 اسأل نفسك،لدمج الجمل
 أفكار متكررة يمكن استخدامها بدالً من ذلك لمرة/هل هناك أي كلمات1.
واحدة فقط؟
كيف ترتبط األفكار المختلفة ببعضها البعض؟ هل تمثل السبب2.
 وما إلى ذلك؟، والتسلسل، وتعارض األفكار،والنتيجة

Sample 1 Explanation
(B) Sentence 2 of the paragraph should be revised to correct the errors in verb tense and pronoun agreement.
The paragraph is in the present tense, so the past tense “visited” needs to be changed to “visit.” Additionally, the
pronoun “they” needs to be changed to the pronoun “it.” The pronoun refers to “the park,” which is a singular
noun; it does not refer to “people,” which is plural. Option B is correct because the revisions in the option correct
these errors.
Sample 2 Explanation
(E) Sentence 1 of the paragraph should be revised to correct an error in sentence structure. Specifically, the
sentence should be revised to correct a misplaced modifier. As the sentence is written, the phrase “having
opened in 1968” incorrectly modifies “the New York City area” instead of modifying “Madison Square Garden.”
The correct placement of the phrase would change the beginning of sentence 1 to “Madison Square Garden,
having opened in 1968, . . .” Option E correctly identifies sentence 1 as having an error in sentence structure.
Sample 3 Explanation
(D) Option D shows the best way to combine these sentences clearly and precisely because it shows the
relationship between the key ideas of whales spending their lives in underwater song and the practical uses of
their song.
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نظرة عامة على المراجعة /التحرير ،القسم (ب)
تقيّم األسئلة في القسم (ب) قدرتك على قراءة النص ثم اتخاذ القرارات التي تحسن الجودة اإلجمالية للكتابة .ستتضمن الموضوعات الواردة في هذه
النصوص األحداث التاريخية والجارية؛ والناس واألماكن والتكنولوجيا؛ والظواهر في العلوم البيولوجية والفيزيائية والعلوم االجتماعية .يتم ترقيم كل جملة
بحيث يمكنك تحديد موقع أجزاء معينة من المقطع والرجوع إليها بسرعة.
قد يحتوي النص على أخطاء مثل
■إساءة استخدام اللغة
■فقدان التفاصيل الداعمة أو وجود تفاصيل غير ضرورية
■كلمات أو جمل أو عبارات انتقالية مفقودة أو غير الئقة
■بيان استهاللي أو بيان ختامي مفقود أو غير واضح
■ترتيب مربك أو غير منطقي للجمل
■أخطاء أخرى متعلقة بمعايير اللغة والكتابة

نصائح للمراجعة /التحرير ،القسم (ب)
gأنت بحاجة إلى فهم غرض المؤلف وفكرته الرئيسية وتفاصيله الداعمة للنص لإلجابة على األسئلة
حول كيفية تحسين النص وتنظيمه بشكل أفضل ،األمر الذي يتطلب قراءة دقيقة.
أوالً ،اقرأ النص بعناية مع
مراعاة الوقت؛ ال تقرأ بسرعة.

gقد تالحظ الجمل والفقرات التي تبدو مربكة أو غير منطقية أو غير ضرورية أو غير منظمة أو
يصعب قراءتها بشكل عام.
gالحظ أن الترتيب الذي يجب أن تقرأ به النص واألسئلة للقسم (ب) يختلف عن القسم (أ) .في القسم
(أ) ،يجب عليك قراءة السؤال أوالً .في القسم (ب) ،يجب عليك قراءة النص أوالً.

gارجع إلى النص وأعد قراءة الجمل أو الفقرات ذات الصلة ،المذكورة في السؤال.
بعد ذلك ،إقرأ كل سؤال بعناية،
مع مراعاة الوقت.

gستحتاج أيضًا إلى تخطي الجملة الموجودة قبل وبعد الجملة المشار إليها في السؤال.
gضع في اعتبارك كل خيار إجابة ،وأعد قراءة النص حسب الضرورة (وحسبما يسمح الوقت) .حدد
ما إذا كان الخيار يمثل أفضل تعديل للنص.

gقبل يوم االمتحان ،خطط كم من الوقت ستقضيه في القسم (ب)؛ سيساعدك ذلك على أن تكون فعاالً
عند اإلجابة على كل سؤال في يوم االمتحان.
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) القسم (ب، التحرير/عينة من أسئلة المراجعة

Game Night
(1) Some people think that board games are outdated and boring, unable to provide much
entertainment to today’s electronic-savvy teens. (2) But opening a cardboard box full of
colorful and sometimes elaborate game pieces can offer a refreshing experience, one that
cannot be matched by a video game controller and headset. (3) Playing board games is
really quite fun.
(4) Board games have exploded in popularity in the past several years as people have
discovered how entertaining and interesting a complex or strategic game can be. (5) In the
board game Ticket to Ride, players compete against one another. (6) The goal is to create a
long railway that connects destinations on a map. (7) This requires collecting resources and
building rail lines in strategic places. (8) The game encourages players to think in new ways,
and the brain gets exercise that it needs in order to grow.
(9) Playing board games with others can also help bring people together. (10) When you
take part in a board game, you get to know the other players. (11) People separated by
generations can find common ground across the table from one another when they are all
enjoying the same board game. (12) In addition, playing board games can often encourage
discussion among players about a variety of topics. (13) Some games are even developed as
learning games and aim to teach players about a topic as they play. (14) In a world where
digital interactions tend to occur more frequently than true face-to-face interactions, coming
together in person to enjoy a board game can be a fun way to maintain or create connections
with other people.
(15) In addition to helping people develop relationships, playing board games gives people
an opportunity to hone skills that apply to real life. (16) Competitive board games challenge
people to compete and to use strategies to outwit one another. (17) Cooperative board
games require players to collaborate and to use their individual strengths to achieve a
common goal. (18) The act of playing almost any board game can help a person learn to be
a humble winner and a gracious loser and help improve a person’s focus, self-control, and
critical thinking.
(19) Playing board games is an excellent way to exercise one’s brain, engage with other
people, and practice essential strategies for handling real-life situations. (20) There are
hundreds of competitive and cooperative board games that can provide the ideal balance
between entertainment and challenge.

 يجب، ألسئلة من هذا القبيل. غالبًا ما يعتمد الك ّتاب على لغة دقيقة للغاية وموجزة وأحيا ًنا أكاديمية للغاية،للحفاظ على األسلوب الرسمي
.عليك قراءة نمط الفقرة بأكمله والنظر فيه ثم التفكير في الخيار الذي يحافظ على هذا النمط بشكل أفضل

1.

Which revision of sentence 10 best maintains the formal style established in the passage?
A. When you play a board game with people, you become friendly with them.
B. When people participate in a board game, they develop relationships with each other.
C. When people get together for a board game, they learn about each other.
D. When you become involved in a board game with people, you make friends with the players.
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2.

Which sentence should be added after sentence 18 to help develop the ideas in the fourth
paragraph (sentences 18–15)?
E. Playing board games can teach a person a lot about how to manage the daily obstacles that
are a natural part of life.
F. The skills used to play games can be useful, as almost all occupations require people to make
decisions that can have positive or negative results.
G. People who learn these things will develop strong interpersonal skills, which are an advantage
when developing relationships.
H. Concentrating on a goal, responding well to positive and negative outcomes, and making
logical decisions are valuable skills in many situations.

3. Which concluding sentence would best follow sentence 20 and support the main argument
presented in the passage?
A. People should seek out board games that require players to develop complex strategies to
defeat opponents.
B. People should choose board games that appeal to them and encourage friends and family to
take a seat at the gaming table.
C. People should play board games that involve significant player interaction as they try to
achieve the same or different goals.
D. People should find board games that allow friends and family to reap the benefits of regularly
playing games.
Sample 1 Explanation
(B) Option B is the correct response because this revision uses precise, formal language (“participate” and
“develop relationships”) that maintains the style established in the passage. In addition, this option avoids using
the informal second person (“you”) and instead uses “people” to refer to board-game players, which further
contributes to the formal style.
Sample 2 Explanation
(H) Option H is the correct response because this sentence further develops the ideas that are presented in
sentence 18 (that playing board games can help a person learn to win and lose with grace and can “help improve
a person’s focus, self-control, and critical thinking”). This sentence develops these ideas by explaining that these
qualities are valuable in situations beyond playing board games.
Sample 3 Explanation
(B) Option B is the correct response because it logically follows the description in sentence 20 that there are
“hundreds of competitive and cooperative board games” with the suggestion that a person should choose one
that they find appealing or interesting. The passage explains the benefits of playing board games, and the
sentence in option B supports the main argument of the passage by emphasizing that playing board games is a
fun way to bring people together.

12

نظرة عامة على فهم القراءة
يقيم هذا القسم قدرتك على قراءة وفهم ما يصل إلى ستة نصوص من األنواع األدبية والمعلوماتية ،والتي قد تتضمن أيًا من أنواع النصوص المدرجة أدناه.
قد يشمل النوع المعلوماتي

قد يشمل النوع األدبي

النصوص التفسيرية /التوضيحية

الشعر

النصوص الجدلية

قصص المغامرات

نص وظيفي بصيغة:

الخيال التاريخي

• مقاالت شخصية
• ُخطب
• مقاالت رأي
• مقاالت عن الفن أو األدب

األلغاز
الخرافات
الخيال العلمي

• السير الذاتية

الخيال الواقعي

• المذكرات

الحكايات الرمزية

• الصحافة

المحاكاة الساخرة

• كتابات تاريخية أو علمية أو فنية أو اقتصادية مكتوبة لجمهور عريض

الهجاء
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نصائح لفهم القراءة

إقرأ النص بعناية مع مراعاة الوقت؛ ال
تقرأ بسرعة.

دون مالحظاتك.
ّ

إقرأ السؤال بعناية.

gإقرأ النص بعناية للتأكد من أن لديك فهمًا دقي ًقا ونصيًا لكل من األفكار الكبيرة والتفاصيل المهمة.
gراقب فهمك أثناء القراءة؛ إذا كانت الجملة أو الفقرة محيرة ،فحاول إعادة قراءتها بسرعة.

gقُم بتدوين مالحظات مختصرة لتحديد التفاصيل المهمة ،وتلخيص األفكار ،وما إلى ذلك ،أثناء قراءة
النص بالكامل.

gإقرأ السؤال بعناية حتى تفهم بوضوح ما يطرحه السؤال .على سبيل المثال ،هل تحتاج إلى التركيز
على التفاصيل في فقرة واحدة فقط أم في فقرات متعددة؟
gإذا سمح الوقت ،أعد قراءة الجزء أو األجزاء ذات الصلة من النص.

حاول تحديد اإلجابة قبل قراءة خيارات
األجوبة.

gفكر في اإلجابة قبل قراءة كل خيار .ثم إقرأ كل خيار إجابة ،وتخلص من تلك التي تبدو غير
صحيحة بالتأكيد ،واختر الخيار الذي يناسب تفكيرك.
gقُم بتأسيس إجاباتك فقط على محتوى النص (والصور أو الرسوم التوضيحية المرتبطة عند
االقتضاء) .ال تعتمد على معرفتك السابقة بالموضوع.

gقبل يوم االمتحان ،قم بتخطيط مقدار الوقت الذي ستقضيه في كل من النصوص واألسئلة المتعلقة
بها في قسم فهم القراءة؛ سيساعدك ذلك على أن تكون فعاالً عند اإلجابة على كل سؤال في يوم
االمتحان.
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عينة من األسئلة عن فهم القراءة

Snoozing While Soaring
1

Certain types of birds soar for hundreds of miles, over land, over sea—and never stop to rest.
That kind of endurance seems impossible to us, since we as people need time to rest and sleep.
Researchers set out to learn how birds could fly for such long distances without restorative rest.
They found that for some birds, settling in for a good night’s rest is not always a necessity.

2

In 2013 Felix Liechti and his research colleagues at the Swiss Ornithological Institute published
results of a study about the flight habits of Alpine swifts, small birds that migrate annually
between Europe and Africa. Liechti and his team fitted the birds with small electronic tags that
recorded the birds’ acceleration and their pitch, or angle relative to the ground. The data revealed
that the birds remained completely airborne during their time in Africa, a period of over 200 days.
Since all animals require sleep, the researchers inferred that the birds slept from time to time on
their long journey. However, since the electronic tags recorded only movement such as gliding or
flying, and not brain waves, the question of whether birds sleep during flight remained
unanswered.

3

Researcher Niels Rattenborg from the Max Planck Institute for Ornithology also delved into this
question. In a 2006 article Rattenborg explained that it was theoretically possible that birds could
undergo a certain type of sleep while flying. Like mammals, Rattenborg explained, birds
experience different types of sleep, including slow-wave sleep (SWS). Rattenborg argued that
SWS during flight is plausible because SWS can happen in one hemisphere of the brain at a time,
leaving half of the brain essentially awake while the other half sleeps. The eye associated with the
“awake” hemisphere can still function, allowing a bird to see where it is going. Rattenborg decided
that electroencephalogram (EEG) recordings of birds’ brain waves would ultimately be necessary
to determine whether a bird can actually sleep in flight.

4

Eventually, Rattenborg and his team were able to create an experiment to prove this theory by
studying frigatebirds from the Galápagos Islands. These enormous birds are good subjects for
avian-sleep research because they fly far out to sea to hunt fish. However, unlike many seabirds,
they cannot land on the water to rest because the physical build of their body—long wings, poorly
webbed feet, and minimal feather waterproofing—makes them unable to take off again from the
surface of the water. Rattenborg concluded that they must remain in flight for up to two months at
a time.

5

In an article from 2016, Rattenborg outlined the team’s research methods and conclusions. The
team humanely implanted EEGs on the skulls of several frigatebirds. After analyzing the EEG
readings of the birds while in flight, the team determined that the frigatebirds slow-wave slept for
about ten seconds at a time at points when the birds were gliding upward via warm air currents,
typically the safest part of the flight. While in flight the birds slept for only 45 minutes a day,
which is just enough rest for the birds to function during these long flights. They later recovered
from the stress of going with very little sleep when they rested for approximately twelve hours
each day back on land.

6

Using EEG recordings, Niels Rattenborg solved the puzzle of when birds sleep while traveling long
distances. His evidence proved that his theory was correct, and the birds proved themselves to be
the ultimate multitaskers as they manage sleep and flight at the same time.
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1. Read this sentence from paragraph 1.
That kind of endurance seems impossible to us, since we as people need time to
rest and sleep.
The words “endurance” and “impossible” in the sentence convey
A.

amazement about the physical capability of birds to remain in flight for extended periods of
time over long distances.

B.

uncertainty about the conditions that allow birds to stay in flight for extended periods of
time without rest.

C.

excitement about the opportunity to share research into how birds fly for extended periods
of time.

D.

skepticism about discovering how birds can fly for extended periods of time with little or no
rest.

2. Which sentence from the passage best supports the idea that birds seem to be capable of
making prolonged flights without sleeping?
E.

“The data revealed that the birds remained completely airborne during their time in Africa,
a period of over 200 days.” (paragraph 2)

F.

“In a 2006 article Rattenborg explained that it was theoretically possible that birds could
undergo a certain type of sleep while flying.” (paragraph 3)

G.

“Rattenborg decided that electroencephalogram (EEG) recordings of birds’ brain waves
would ultimately be necessary to determine whether a bird can actually sleep in flight.”
(paragraph 3)

H.

“While in flight the birds slept for only 45 minutes a day, which is just enough rest for the
birds to function during these long flights.” (paragraph 5)
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3. Which statement best summarizes the conclusions of the studies presented in the passage?
A.

Scientists used monitoring devices to determine that the seconds when migratory birds glide
upward in warm air currents are safest for slow-wave sleep.

B.

Using monitoring devices, scientists confirmed that migratory birds sleep for an extremely
short amount of time while in flight and recuperate by sleeping for an extended period of
time after they land.

C.

Scientists used monitoring devices to determine that migratory birds require significantly less
sleep than many other animals and to show that the birds use only one hemisphere of their
brain while flying.

D.

Using monitoring devices, scientists confirmed that some types of migratory birds rely on
slow-wave sleep cycles in order to stay in flight for extended periods of time.

4. The overall organizational structure of the passage allows the author to
E.

contrast the significance of research findings related to small migratory birds with those
related to large migratory birds.

F.

compare the in-flight sleep patterns of the various types of birds examined in several studies.

G.

emphasize the role of technology in studying sleep patterns of birds in flight.

H.

illustrate how researchers acquired a better understanding of the sleep patterns of birds in
flight.

Sample 1 Explanation
(A) Option A is the correct response because it explains that the words “endurance” and “impossible” convey
amazement at the birds’ ability to remain in flight for so long without resting—as opposed to human beings, who
“need time to rest and sleep” (paragraph 1). Specifically, the word “impossible” implies a sense of wonder or
disbelief at the birds’ endurance, which allows them to continue flying for hundreds of miles without stopping.
The words “endurance” and “impossible” support the idea expressed later in the passage that these birds are the
“ultimate multitaskers” (paragraph 6).
Sample 2 Explanation
(E) Option E best supports the idea that birds seem to be capable of making prolonged flights without sleeping, because
it expresses the idea that the birds “remained completely airborne” during “a period of over 200 days” (paragraph 2).
This information is significantly more precise than the information in the other answer options. Therefore, option E
provides more compelling evidence to support the idea in the question than the other answer options provide.
Sample 3 Explanation
(D) Option D best summarizes the conclusions of the studies presented in the passage. While all the options include
some important details about the study of migratory birds, option D accurately states the key conclusion of these
studies, which is that these birds “rely on slow-wave sleep cycles in order to stay in flight for extended periods of time”
(paragraph 5). Option D’s emphasis on the key conclusion rather than on key details makes it the correct response.
Sample 4 Explanation
(H) Option H best explains the effect of the overall structure of the passage. The passage presents an unresolved
question in paragraph 2, while paragraph 3 explains one researcher’s attempt at seeking an answer to the
question. Paragraph 4 describes the bird the researchers chose due to its physical makeup and feeding habits.
Paragraphs 5 and 6 illustrate the details and outcome of the study, revealing the researchers’ conclusion.
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 5.2كيف تستعد لقسم الرياضيات
يتضمن قسم الرياضيات مسائل كالمية وأسئلة حسابية إما في شكل اختيار من متعدد أو في شكل مسائل لالختيار من األعمدة في الجدول (.)grid-in
يوجد  5أسئلة لالختيار من األعمدة ( )grid-inفي الرياضيات و 52سؤاالً متعددة االختيارات .تتضمن أسئلة الرياضيات تطبيق المهارات الرياضية
والمصطلحات الرياضية والمفاهيم العامة من معايير التعلّم للرياضيات في والية نيويورك .ولكن ،نظرً ا ألن أحد أغراض هذا االمتحان هو تحديد التالميذ
الذين سيستفيدون من التعليم في مدرسة ثانوية متخصصة ،فإن عناصر الرياضيات بامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATتتطلب منك
تطبيق مهارات الرياضيات المألوفة على المسائل المعقدة والمتعددة الخطوات.
تستند أسئلة الرياضيات في نماذج امتحان الصف الثامن على معايير التعلّم في الرياضيات بوالية نيويورك حتى الصف السابع .تستند المسائل الرياضية في
نماذج امتحان الصف التاسع على مواد حتى الصف الثامن.
توضح الصفحات التالية مجموعة متنوعة من النصائح لمساعدتك في االستعداد لخوض قسم الرياضيات في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATوتشمل ما يلي:
■نصائح لتحسين مهاراتك في الرياضيات في مواضيع الرياضيات التي تحتاج إلى مزيد من الممارسة
■نصائح لتعريفك بالتوقعات الخاصة بامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATوالتي قد تكون مختلفة عن امتحانات الرياضيات
األخرى التي تخوضها
■نصائح خاصة لإلجابة على أسئلة الرياضيات ذات اإلجابات متعددة الخيارات
■نصائح خاصة لإلجابة على أسئلة الرياضيات لالختيار من عمود ()grid-in
مالحظة :يمكن العثور على اإلجابات والتوضيحات لجميع عناصر عينة الرياضيات في الصفحات .25-23

نصائح لتحسين مهارات الرياضيات الخاصة بك

راجع موارد الرياضيات.

gاستخدم كتاب الرياضيات الخاص بك ،أو ابحث عن موارد أخرى في الرياضيات في المدرسة أو في
مكتبتك المحلية ،أو اطلب من معلمك أن يوصي بالموارد التي يمكنك استخدامها.

gاألسئلة األساسية تعزز مهارات الرياضيات مثل تبسيط الكسور وتطبيق مفهوم اإلحصاء.
تدرب على حل أسئلة الرياضيات كل
ّ
ُ
يوم .قم بحل كل من األسئلة األساسية
والصعبة.

gتتطلب األسئلة األكثر تحديًا إنشاء معادالت معقدة بخطوات متعددة .قد تتطلب أيضًا استخدام أنواعا ً
مختلفة من مهارات الرياضيات .على سبيل المثال ،يمكنك استخدام الكسور وحل المعادالت وتطبيق
معرفتك باإلحصاء لإلجابة عن سؤال واحد.
gإذا لم تكن متأك ًدا من كيفية اإلجابة عن سؤال ،فقم بتخطيه ثم عد إليه بعد اإلجابة على األسئلة
األخرى .قد تكون لديك فكرة أفضل عن كيفية حل مسألة بعد إكمال أسئلة أخرى.
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أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء االستعداد لقسم الرياضيات
gيجب أن تعرف معاني المصطلحات الرياضية المناسبة لمستوى صفك ،مثل "الموازي"
و"المتعامد" ،وكذلك الرموز التي تمثل هذه المصطلحات.
احفظ المصطلحات والرموز والصيغ
الرياضية التي تستخدمها في فصل
الرياضيات الخاص بك.

gيمكنك العثور على المصطلحات والرموز والصيغ الرياضية ،مثل تلك الخاصة بمحيط ومساحة
األشكال المختلفة ،في المواد الخاصة بفصول الرياضيات الخاصة بك وعلى اإلنترنت في معايير
التعلّم لوالية نيويورك للصفين  7و.8
gلن يتم تقديم تعاريف وشروحات للمصطلحات والرموز والصيغ في كتيب االمتحان .تدرب على
استخدامها لحل المسائل حتى تحفظها ويمكنك استخدامها بسهولة.

ال تستخدم اآللة الحاسبة خالل حل
المسائل.

gاستخدام اآلالت الحاسبة غير مسموح به أثناء خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
(.)SHSAT

gقبل يوم االمتحان ،قم بتخطيط مقدار الوقت الذي ستقضيه في قسم فهم الرياضيات؛ سيساعدك ذلك
على أن تكون فعاالً عند اإلجابة على كل سؤال في يوم االمتحان.

19

نصائح لحل مسائل الرياضيات
gاقرأ بعناية حتى تتمكن من اعداد المسائل المعقدة بدقة باستخدام كل المعلومات المهمة من السؤال.
gضع عالمة على السؤال ،كما في العينة  ،1للتأكد من تضمين جميع المعلومات عند حل المسألة.

إقرأ كل سؤال بعناية.

gقُم بتغيير الكلمات من السؤال إلى رموز رياضية (كما هو مذكور في العينة  1والعينة .)2

النموذج :1
= – 15

1 +x, x

+

The sum of two consecutive integers is –15. If 1 is added to the smaller integer and 2 is
?subtracted from the larger integer, what is the product of the two resulting integers
ضع عالمة على السؤال للتحضير لحل
المسألة.

النموذج :2
2K

5–J

J

Jenny starts a game with twice as many marbles as Keiko. Jenny gives Keiko 5 marbles, but she
?still has 10 more than Keiko. How many marbles did Jenny have to start with
A. 25

قُم بتغيير الكلمات من السؤال إلى رموز
رياضية.

B. 30
C. 35
D. 40
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gارسم األشكال أو الرسوم البيانية ،كما في المثال أدناه ،لمساعدتك على تصور ما يصفه السؤال.

ارسم األشكال أو الرسوم البيانية لألسئلة
التي ال تحتوي عليها.

النموذج :3

L= 3x
W= 2x

W= 2x
L= 3x

The perimeter of a rectangle is 510 centimeters. The ratio of the length to the width is 3:2. What
?are the dimensions of this rectangle
E. 150 cm by 105 cm
F. 153 cm by 102 cm

قُم بعنونة األشكال والرسوم البيانية.

G. 158 cm by 97 cm
H. 165 cm by 90 cm
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قُم بخطوة واحدة في كل مرة.

gتطالبك بعض األسئلة بدمج سلسلة من الخطوات .اكتب خطوة واحدة في كل مرة ،كما في المثال
أدناه ،لحل المسائل متعددة الخطوات.

النموذج :4
lorgs 7 = dollar 1
dalt 0.5 = dollar 1
Malik has 140 lorgs and 16 dalts. If he exchanges the lorgs and dalts for dollars according to the
?rates above, how many dollars will he receive
A. 28$
الخطوة  :1قُم بتحويل ( )lorgsإلى
دوالرات.

1 40 7
=
x
1
7 x = 140
x = $20

الخطوة  :2قُم بتحويل ( )daltsإلى
دوالرات.

16
0.5
=
x
1

0.5x = 16
x = $32

الخطوة  :3أضف تحويالتك من
( )lorgsو( )daltsسويا ً.

20 + 32 = $52
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B. 52$
C. 182$
D. 282$

نصائح ألسئلة الرياضيات ذات اإلجابات متعددة الخيارات
معظم األسئلة ذات اإلجابات متعددة
الخيارات ُتحل ّ من خالل العمل على
التوصل إلى اإلجابة.

gحل المسألة قبل النظر إلى خيارات اإلجابة أكثر فعالية من النظر أوالً إلى خيارات اإلجابة ثم محاولة
تقدير دقة كل إجابة للوصول إلى اإلجابة الصحيحة.

gعندما تحصل على إجابة ،انظر إلى الخيارات المدرجة .إذا كانت إجابتك متضمنة بين الخيارات،
ضع عالمة عليها .إذا لم يكن األمر كذلك ،فأعد قراءة السؤال وحله مرة أخرى.
من األفضل حل المسائل على الورق
(وليس في رأسك فقط) والتركيز على
حلها بدالً من اختيار إجابتها.

gإذا لم تكن إجابتك من بين خيارات اإلجابةفكر في طرق أخرى لكتابة إجابتك.
5
فمثال؛ ) (3 + xتعادل كل ما يلي:
9
5x 5
)5 5 5(3 + x
.
و x +و +
9
9
3
9 3
gإذا كانت إجابتك ما زالت ليست من بين خيارات اإلجابة ،قُم بتخمين أفضل ما لديك و /أو عد الح ًقا
إذا كان لديك الوقت.

Sample 1 Explanation
If x is the smaller consecutive integer, then x +1 is the larger consecutive integer. Use their sum −15 to
find x:
x + (x + 1) = –15
2x + 1 = –15
2x = –16
x = –8
The two consecutive integers are −8 and −7.
One is added to the smaller integer: −8 + 1 = −7.
Two is subtracted from the larger integer: −7 – 2 = −9.
Find the product: –7 × –9 = 63.
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Sample 2 Explanation
(D) Set up some equations.
Jenny (J) has twice as many marbles as Keiko (K): J = 2K
Jenny gives Keiko 5 marbles, so now they each have: J – 5 and K + 5 marbles.
Jenny still has 10 more than Keiko:
J – 5 = (K + 5) + 10
To find how many marbles Jenny had to start with, solve J = 2K for K and substitute that into the second
equation:
In equation J = 2K, solve for K: K =

J
in for K.
2
J – 5 = (K + 5) + 10
J
J – 5 = ( + 5) + 10
2
J
J – 5 = + 15
2
J
= 20
2

Substitute

J
.
2

J = 40 marbles

Sample 3 Explanation
(F) Let 2x = the width and 3x = the length.
Draw the rectangle to help visualize.

3x
2x

2x
3x

Since 2w +2l = P, we get
2(2x) + 2(3x) = 510
4x + 6x = 510
10x = 510
x = 51
2x = 102cm and 3x = 152 cm
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Sample 4 Explanation
(B) Use proportions to make the conversions:
Lorgs to dollars:

140 7
=
x
1
7x = 140
x = $20
Dalts to dollars:

16 0.5
=
x
1
0.5x = 16
x = $32
Total dollars = 20 + 32 = $52
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كيف تكمل أسئلة الرياضيات ذات اإلجابة في الجدول ()Grid-In
يتضمن قسم الرياضيات خمسة أسئلة لإلجابة في الجدول ( )grid-inيجب على التالميذ حل المسائل الحسابية وتقديم اإلجابة العددية الصحيحة بدالً
من تحديد اإلجابة من خيارات متعددة.
gيتكون جدول اإلجابة عن كل سؤال من خمسة أعمدة .عند تسجيل إجابتك في الجدول ،ابدأ على اليسار.
gلكل سؤال لإلجابة في الجدول ( ،)grid-inاكتب إجابتك في المربعات في أعلى الجدول.
gقُم بكتابة رقم واحد فقط أو رمز عشري في كل مربع .استخدم الرمز " ".إذا كانت إجابتك تتضمن عالمة عشرية.
gامأل الدائرة أسفل المربع الذي يطابق الرقم أو الرمز الذي كتبته.

EXAMPLE A
)(Answer: 5

EXAMPLE B
)(Answer: 3.2

← Decimal
point

Negative
→
sign

Write the answer
→ in these boxes.

Fill in the circles
that correspond
to the answer
written in the
boxes.
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كيف تكمل أسئلة الرياضيات ذات اإلجابة في الجدول (( )Grid-Inتكملة)
gالعمود األول على يسار الجدول هو فقط لتسجيل عالمة سلبية ،كما في المثال (ج).
إذا كانت إجابتك إيجابية ،فاترك العمود األول فار ًغا وابدأ في تسجيل إجابتك في العمود الثاني.
EXAMPLE C
)(Answer: –1.5
Negative
→
sign

← Decimal
point

gعندما تتضمن إجابتك عالمة عشرية ،تأكد من ملء الدوائر التي تتطابق مع جميع أجزاء إجابتك .على سبيل المثال ،إذا كانت إجابتك
 ،0.78فامأل الدوائر الموجودة تحت  0و" ".و 7و ،8كما في المثال (د) .الحظ أنه سيتم قبول إجابة تظهر ( ).78أيضًا على أنها
صحيحة ،كما في مثال (هـ).
EXAMPLE D
)(Answer: 0.78

EXAMPLE E
)(Answer: .78

المثاالن (د) و(هـ) يظهران طرقا ً مقبولة لوضع
نفس اإلجابة في الجدول.
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كيف تكمل أسئلة الرياضيات ذات اإلجابة في الجدول (( )Grid-Inتكملة)
gال تترك مربعًا فار ًغا في منتصف اإلجابة .إذا كان هناك فراغ في منتصف إجابتك ،فسوف يتم تسجيله على أنه إجابة غير صحيحة .على
سبيل المثال ،إذا كانت إجابتك  ،308المثال (و) هي الطريقة المقبولة لوضع إجابتك في الجدول .في المثال (ز) ،هناك مسافة بين  3و8
بدالً من —0هذه طريقة غير مقبولة لوضع إجابتك في الجدول وسيتم تسجيلها على أنها إجابة غير صحيحة.
EXAMPLE G
)(Answer: 38

EXAMPLE F
)(Answer: 308

gال تمأل دائرة تحت مربع غير مستخدم ،كما في المثال (ح) .سيتم احتساب اإلجابة المسجلة في المثال (ح) على أنها  3,080ألنه تم ملء
الدائرة في العمود األخير للقيمة  ،0على الرغم من أن اإلجابة المقصودة هي .308
EXAMPLE H
)(Answer: 3080
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مالحظات مهمة حول اإلجابة في الجدول ()Grid-Ins
gلكي يتم احتساب إجابتك ،يجب تظليل الدوائر في الجدول.
gإذا كتبت إجابة في المربعات ولكنك لم تمأل الدوائر في الجدول ،فسيتم تسجيل إجابتك على أنها غير صحيحة.
gإذا كانت إجابتك المكتوبة في المربعات ال تتطابق مع طريقة ملء الدوائر ،فستعتمد نقاطك على طريقة ملء الدوائر ،كما هو الحال في
المثال (ح).
gإذا كان هناك أكثر من دائرة مملوءة لعمود ما ،فسوف يتم احتساب إجابتك على أنها غير صحيحة.
gسيتم تسجيل اإلجابة الرقمية الكاملة والصحيحة على أنها صحيحة ،حتى إذا بدأت عن طريق الخطأ في التسجيل في العمود الخطأ.
gإذا قمت عن طريق الخطأ بإضافة عالمة عشرية (بدون قيم أو أصفار إضافية) بعد الرقم الصحيح ،فسوف يتم تسجيل إجابتك على أنها
الرقم الصحيح .على سبيل المثال ،إذا كانت إجابتك  ،5كما في المثال (أ) ،فإن اإلجابة التي تم تظليلها على أنها  .5أو  5.0ستعتبر اإلجابة
 5في التقييم.
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 0.3استعد ليوم االمتحان
 1.3ما يجب إحضاره إلى جلسة االمتحان الخاصة بك
يجب أن تحضر معك ما يلي إلى جلسة االمتحان:
✓تذكرة دخولك امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATموقعة منك من الوالد(ة) /ولي(ة) األمر وعليها اختياراتك للمدارس الثانوية
المتخصصة
✓أقالم رصاص مبرية رقم ( 2ال يمكنك استخدام قلم الحبر الجاف)
✓ممحاة
✓التقنية المساعدة (إذا تمت اإلشارة إليها في برنامج التعليم الفردي ( )IEPوتذكرة دخول االمتحان)
ُيسمح لك بإحضار ما يلي ،لكنك غير مطالب بذلك:
✓لوح مائل
✓ماسك للقلم الرصاص
✓وحدة تضخيم الصوت ()FM unit
✓قلم فلوماستر فسفوري
✓ساعة صامتة وليست لها آلة حاسبة
✓وجبة خفيفة غير مغلفة ،وال يحتاج تناولها إلحداث صوت (يمكن للتالميذ تناول وجبة خفيفة قبل بداية االمتحان؛ ال يُسمح بتناول الوجبات الخفيفة
أثناء وقت االمتحان).
✓ماء (في عبوة خفيفة أو بالستيكية ال تصدر ضوضاء إذا انقلبت)

 2.3ما ال يجب إحضاره
غير مسموح باألشياء التالية
✗الكاميرات
✗اآلالت الحاسبة
✗الساعات الذكية
✗مشغالت ()MP3/iPod
✗كمبيوتر لوحي /جهاز  ،iPadقارئ كتب إلكتروني
✗الهواتف الذكية ،الهواتف المحمولة األخرى ،أي جهاز إلكتروني آخر
✗مواد خارجية مكتوبة
✗مياه غازية ،أو عصير ،أو أي مشروبات أخرى غير المياه؛ المياه هي المشروب الوحيد المسموح به في موقع االمتحان

مالحظة عن الهواتف المحمولة
يُسمح بالهواتف المحمولة في موقع االمتحان ،ولكن:
 .1يجب أن تكون مغلقة
 .2يجب أال تكون معك أثناء االمتحان  -وهذا يعني أنها يجب أال تكون في جيبك أو يدك أو على مكتبك
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سيوجهك موقع االمتحان إلى ما يجب فعله بهاتفك المحمول قبل بدء االمتحان .سيتم توجيهك إليقاف تشغيل الهواتف المحمولة والكاميرات واألجهزة
اإللكترونية األخرى وتخزينها وف ًقا للتعليمات التي يحددها موقع االمتحان.
أشياء سيتم توفيرها بواسطة موقع االمتحان
✓كتيب االمتحان
✓ورقة اإلجابة
✓ورقة مسودة ،مرفقة بالكتيب ويمكن استخدامها لتدوين مالحظات للحسابات الرياضية وسيتم جمعها في نهاية االمتحان
✓متعلمو اللغة اإلنكليزية فقط سيتلقون مسارد رياضية مزدوجة اللغة بإحدى اللغات التسع إلدارة التعليم .العربية ،والبنغالية-بانغال ،والصينية،
والفرنسية ،وكريول هايتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألوردية.

 3.3توقعات يوم االمتحان
■احرص على الوصول إلى موقع االمتحان في الوقت المذكور على تذكرة دخول امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATالخاصة
بك .يرجى مالحظة أن هذا هو وقت الوصول ،وليس الوقت الذي سيبدأ فيه االمتحان .سيبدأ االمتحان في أقرب وقت ممكن بعد الوقت المدوّ ن على
تذكرة االمتحان .في بعض الحاالت ،قد يبدأ االمتحان بعد ساعة أو أكثر من وقت الوصول المدون على تذكرة االمتحان .يمكن أن يوفر لك موقع
االمتحان األوقات المقدرة عند انتهاء االمتحان وإطالق سراح التالميذ.
■قبل بدء االمتحان ،سيقوم موظفو الموقع بالتقاط صور أو مقاطع فيديو للتالميذ في كل غرفة من غرف االمتحان .وسوف يتم استخدام هذه الصور
لألغراض األمنية لالمتحان فقط.
■يتعين على جميع التالميذ الذين يخوضون امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATالبقاء في قاعات االمتحان طوال فترة االمتحان
المحددة ( 180دقيقة) ،باستثناء استراحة الخروج الستخدام دورة المياه.
■فور انتهاء الوقت الموحد إلجراء االمتحان ( 180دقيقة) ،يجوز للتالميذ الذين لديهم تسهيالت متعلقة بوقت إضافي المغادرة في حالة انتهائهم من
االمتحان .يجب على التالميذ الذين يقررون المغادرة بعد أول  180دقيقة من وقت عقد االمتحان القياسي تسجيل الخروج لإلشارة إلى أنهم يدركون
تخليهم عن وقتهم المتاح المتبقي في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATسيحصل التالميذ الذين لديهم هذه التسهيالت على
استراحة في نهاية  180دقيقة ،ثم مرة أخرى بعد مرور  90دقيقة أخرى.

 4.3تعبئة ورقة اإلجابة
قبل خوض االمتحان ،ستقوم أنت بتعبئة معلومات مهمة على الجانب  1من كراسة إجابتك .أوالً ،سيُطلب منك قراءة وتوقيع بيان على كراسة إجابتك يفيد
بأنك بحالة جيدة بما يكفي لخوض االمتحان ،وأنك من سكان مدينة نيويورك ،وأنك تخوض االمتحان المخصص لمستوى الصف الصحيح.
■إذا كنت ال تشعر أنك بصحة جيدة ،يتعين عليك إخطار مراقب االمتحان فوراً؛ ويجب أال تبدأ االمتحان ،أو تقوم بتوقيع البيان .بمجرد أن تبدأ
باالمتحان ،لن يكون بامكانك طلب امتحان تعويضي بسبب المرض.
■تأكد من أنك تخوض االمتحان المناسب لمستوى الصف الصحيح.
■الجدول رقم  5مخصص الختيارتك الخاصة بالمدارس الثانوية المتخصصة .يعتمد القبول على نتيجة االمتحان وترتيب اختيارتك للمدارس وعدد
المقاعد المتاحة في كل مدرسة .من المهم جداً أن تحدد قراراتك بخصوص ترتيب المدارس قبل يوم االمتحان .ناقش مع عائلتك المدارس التي ترغب
في االتحاق بها ،وحدد الترتيب الذي ستتبعه لتحديد أولويات المدارس على ورقة اإلجابة .سيتم فقط احتساب االختيارات المدرجة في الجدول رقم .5
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ادخل خياراتك للمدارس في تذكرة دخول االمتحان لكي يتسنى لك نسخها بعناية في الجدول رقم  5في ورقة إجاباتك
بموقع االمتحان.

يجب عليك القيام بتظليل دائرة واحدة ،وواحدة فقط لكل مدرسة ترغب في أن يُنظر في طلبك لاللتحاق بها .يمكنك وضع اختيار واحد أو ما يصل إلى
ثماني اختيارات .ولزيادة فرصك بالحصول على عرض في واحدة من المدارس الثانوية المتخصصة ،فإننا نشجعك على جعل االختيارات أكثر من
واحد ،وأنت مطالب بتعبئة خيارك األول للمدارس على األقل.

أنقر هنا لقراءة دليل القبول بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة لعام  .2021تعرف على كيفية ترتيب اختياراتك للمدارس على تذكرة
االمتحان الخاصة بك القسم  ،5.8وتعرف على المزيد عن كل مدرسة في األقسام ( 5.01-1.01المدارس مرتبة أبجديا ً حسب الحي) أو عبر اإلنترنت
على الرابط .MySchools.nyc/schools/high-school
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 الصحيح5 أمثلة على الجدول رقم
5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

School choices indicated
on the answer sheet

School choices indicated
on the answer sheet

SCHOOLS

CHOICES
1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

SCHOOLS

CHOICES
1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

قام هذا التلميذ بترتيب
جميع المدارس
.الثماني بدقة

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

رتب هذا التلميذ
.مدرستين فقط بدقة

.يجب عليك تعبئة الخيار األول للمدارس

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

School choices indicated
on the answer sheet

CHOICES

School choices indicated
on the answer sheet

School choices indicated
on the answer sheet

SCHOOLS

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

 غير الصحيح5 أمثلة على الجدول رقم

SCHOOLS

6th choice
7th choice
8th choice

SCHOOLS

CHOICES
1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

CHOICES

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

.ال تقم بتظليل أكثر من دائرة واحدة في العمود

.ال تقم بتظليل أكثر من دائرة واحدة في الصف
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.ال تحدد المدرسة نفسها في كل االختيارات

عندما يُقال لك ابدأ االمتحان ،علّم على إجاباتك على ورقة اإلجابة بتظليل الدائرة المناسبة بالكامل .تأكد من أن
امح إجابتك
تكون عالماتك داكنة وكثيفة .انتبه لئال تضع عالمات خاطئة على ورقة اإلجابة .إذا غ ّيرتَ إجابة ماِ ،
السابقة بالكامل .هناك جواب واحد فقط صحيح لكل سؤال .إذا أظهرت ورقة إجاباتك أكثر من عالمة واحدة رداً
على سؤال ما ،فسيتم اعتبار هذا الجواب غير صحيح.
يمكنك الكتابة في كتيب إمتحانك أو على ورقة المسودة المتوفرة لك لحل أسئلة مهارات اللغة اإلنكليزية أو
الرياضيات ،لكن يجب تسجيل إجاباتك على ورقة اإلجابة ليتم احتسابها .لن تتمكن من العودة والتعليم على
اإلجابات في ورقة اإلجابة بعد انتهاء وقت االمتحان .لن يتم احتساب اإلجابات المتروكة في كتيب االمتحان أو
ورقة المسودة.

ANSWERاإلجابة
نموذج لعالمات
SAMPLE
MARKS
RIGHT
صحيح

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

WRONG
خطأ

D

C

B

A

 5.3سوء سلوك التلميذ(ة)
تدابير األمن والسالمة بالغة األهمية المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATعلى هذا النحو ،يتم تطبيق القواعد التالية بصرامة لضمان
حصول جميع التالميذ على تجربة امتحان عادلة.
■ال يجوز لك أثناء االمتحان محاولة التواصل مع التالميذ اآلخرين بأي شكل من األشكال .ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
•التحدث والكتابة وتمرير المالحظات
•مشاركة كتيبات االمتحان أو أوراق اإلجابة
•النظر إلى إجابات التالميذ اآلخرين
•تسجيل أسئلة االمتحان
•حيازة هاتف محمول أو كاميرا أو جهاز إلكتروني آخر (حتى في حالة إيقاف تشغيله)
■في نهاية االمتحان ،سيُطلب منك التوقف ووضع قلمك الرصاص وسيتم إعطاؤك توجيهات حول مواد االمتحان الخاصة بك .بمجرد أن يخبرك
مسؤول االمتحان الخاص بك بوضع قلمك الرصاص ،ال يجوز لك متابعة الكتابة على أي من مواد االمتحان الخاص بك ،والتي تشمل على سبيل
المثال ال الحصر:
•تظليل فقاعات اإلجابة
•رسم دوائر حول فقاعات اإلجابة
•محو اإلجابات
■ال يجوز مشاركة أسئلة وأجوبة االمتحان مع أي شخص خارج موقع االمتحان.
التالميذ الذين يتبين أنهم يشاركون في أي من هذه األنشطة سيتم إلغاء امتحانهم.
■لن يُسمح لتالميذ الصف الثامن بخوض االمتحان مرة أخرى حتى العام الدراسي التالي.
■لن يحصل تالميذ الصف التاسع على أي فرص إضافية لخوض االمتحان بعد الصف التاسع.
لن يسمح ألي تلميذ يرفض إبعاد جهاز محظور أو تسليمه بخوض االمتحان .سوف تؤدي حيازة جهاز ممنوع ،حتى لو تم إيقاف تشغيله ،في أي وقت خالل
االمتحان إلى إلغائه .لن يتم إعطاء التالميذ الفرصة لتعويض االمتحان في يوم الحق.
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 0.4ماذا يحدث بعد خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT؟
 1.4االدعاءات بحدوث مخالفات أثناء االمتحان
تعمل إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )NYCDOEبجد لضمان إدارة امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبطريقة عادلة ومتسّقة لجميع
التالميذ .إذا كنت تعتقد ،بأي حال من األحوال ،أن هناك تشويش أو مشكلة وقعت أثناء أي قسم من أقسام امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( ،)SHSATفعليك لفت انتباه مراقب االمتحان فوراً .قد يشمل ذلك وجود أخطاء مطبعية في كتيب االمتحان ،أو تشويش ال داعي له ،أو سلوك غير مالئم
من تلميذ(ة) ما .وسوف يحاول مراقب االمتحان تصحيح الموقف وأخذ بيان مكتوب منك في نهاية االمتحان.
يمكنك أنت ووالديك /أولياء أمورك أيضا ً القيام باإلبالغ عن أية شكوك حول مخالفات متعلقة بمراقبة االمتحان أو متعلقة باالمتحان ذاته بواحدة من
الطريقتين التاليتين:
 )1عن طريق تقديم طلب إلكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني  HSEnrollment@schools.nyc.govأو
 )2من خالل إرسال طلب كتابي بالبريد المسجَّ ل بعلم الوصول إلى العنوان:
Office of Student Enrollment
52 Chambers Street, Room 415
New York, NY 10007
يجب تقديم جميع الطلبات في موعد ال يتجاوز أسبوعا ً واحداً بعد تاريخ عقد االمتحان.
بالنسبة لكافة االدعاءات ،الرجاء ذكر اسم الوالد(ة) /ولي(ة) األمر وأسماء التالميذ ،باالضافة إلى معلومات االتصال مثل رقم الهاتف و /أو البريد
االلكتروني .لن يتم النظر في أية ادعاءات حول المخالفات االمتحانية تحمل ختما ً بريديا ً يتعدى مدة أسبوع واحد من تاريخ االمتحان .سوف يتم الرد على
أساس فردي.
الشكاوى على
ٍ
طرق عالجية إضافية :إذا لم تكن راضيًا عن ردنا على االستئناف الخاص بك ،فيمكنك استئناف قرار إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )NYCDOEلدى
مفوض إدارة التعليم بوالية نيويورك كما هو منصوص عليه في قانون التعليم بوالية نيويورك ( .)New York Education Law 310تعرّ ف على
كيفية متابعة مثل هذا االستئناف على موقع المفوض على اإلنترنت ،على الرابط .counsel.nysed.gov/appeals

 2.4تصحيح امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATورصد نتائج االمتحان
هناك ثالثة أنواع من الدرجات التي تنتج عن عملية تصحيح امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATيتم التعامل مع قسمي مهارات
اللغة اإلنكليزية والرياضيات في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبشكل منفصل في عملية التصحيح حتى النهاية عندما يتم إضافة
درجات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات معًا للوصول للدرجة النهائية ،والتي تسمى الدرجة المركبّة.
■الدرجة الخام :تعتمد درجات امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATعلى عدد اإلجابات الصحيحة المحددة على األسئلة التي يتم
تصحيحها ،1والتي تسمى الدرجة الخام.
•عند حساب عدد اإلجابات الصحيحة ،يتم احتساب كل سؤال مثله مثل األسئلة األخرى—نقطة درجة خام واحدة.
•ال يهم أي من األسئلة المحددة أجبت عليها بشكل صحيح أو خطأ في كل قسم (مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات) .ال يجب أن تقضي الكثير
من الوقت في أي سؤال ألن السؤال الذي تجده "أصعب" لن يعطيك ً
نقاطا أكثر للدرجة الخام من األسئلة التي تجدها "أسهل".
•ال يوجد خصم درجات لألجوبة الخاطئة.
■درجة المقياس :وألن هناك عدة نماذج المتحان ( ،)SHSATفإن الدرجات الخام من أشكال االمتحانات المختلفة ال يمكن مقارنتها بصورة مباشرة.
لقد تم تصميم نماذج االمتحانات بحيث تكون متشابهة بأقصى قدر ممكن ولكنها ليست متطابقة .ولعمل مقارنات صحيحة بين النتائج ،يجب تحويل
النتيجة الخام إلى نوع آخر من النتائج يأخذ في االعتبار الفروق بين أشكال االمتحان .يتم التحويل من الدرجة الخام إلى درجة المقياس بشكل منفصل
لكل قسم (مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات) .يتم استخدام تحويلين لتحويل درجات مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات الخام إلى درجات
المقياس .هذين التحويلين هما:

 1سيتم تعيين عدد قليل من األسئلة مسب ًقا لالمتحان الميداني ولن يتم احتسابها ضمن درجات التلميذ.
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•المعايرة :تأخذ المعايرة في االعتبار أي اختالفات صغيرة بين نماذج االمتحان المختلفة.
•التطبيع :يعمل التطبيع على ضبط الدرجات لتناسب التوزيع الطبيعي (الغوسي).
كل من المعايرة والتطبيع غير خطيين .ونتيجة لذلك ،ال تكون الدرجة الخام ودرجة المقياس متناسبتين .وهذا يعني أن الزيادة بنقطة واحدة في الدرجة
الخام ال تؤدي دائمًا إلى نفس الزيادة في نقاط درجة المقياس .على سبيل المثال ،في وسط نطاق النتائج ،قد تشير الزيادة بنقطة واحدة في الدرجة
الخام إلى زيادة ثالثة أو أربع نقاط في درجة المقياس .وفي المستوى األعلى أو األسفل من نطاق النتائج ،قد تشير الزيادة بنقطة واحدة في الدرجة
الخام إلى زيادة بمقدار  20-10نقطة في درجة المقياس .كلما اقتربت من الحصول على كل سؤال في قسم ما بشكل صحيح (أو كل سؤال خطأ)،
كلما زادت درجة المقياس الخاصة بك (أو انخفضت) لهذا القسم .وبالتالي ،يجب عليك استخدام أي وقت إضافي للتركيز على قسمك األقوى.
■الدرجة المر ّكبة :الدرجة المركبة هي حاصل جمع درجات المقياس لقسمي مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضياتُ .تستعمل الدرجة المركبة لتحديد
القبول في مدرسة ثانوية متخصصة.

أهم األشياء التي يجب معرفتها حول كيفية تصحيح امتحانك
gال يهم أي من األسئلة المحددة أجبت عليها بشكل صحيح أو خطأ في كل قسم.
gالسؤال الذي تجده أصعب لن يجلب لك ً
نقاطا أكثر من ذلك الذي تجده أسهل.
ال تقضي وقتا ً طويالً في محاولة اإلجابة عن سؤال واحد.

gال يوجد خصم درجات لألجوبة الخاطئة.
gاستخدام "أفضل تخميناتك" لإلجابة يعد أفضل من عدم اإلجابة على اإلطالق.
ظلل إجابة لكل سؤال.

gكلما حصلت على المزيد من اإلجابات الصحيحة عن األسئلة في كل قسم (مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات) ،كلما زادت درجة المقياس
الخاصة بك لهذا القسم.
gمن المحتمل أنك ستحصل على المزيد من اإلجابات الصحيحة في القسم الذي يكون أداؤك فيه بشكل أفضل عموما ً في المدرسة.


إذا كان لديك وقت إضافي متبقي أثناء وقت االمتحان ،يجب عليك التركيز على القسم الذي تتمتع فيه بقوة.

يتم إعادة عملية التصحيح (المعايرة والتطبيع) المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATكل عام خصيصًا المتحان ذلك العام .وهذا يضمن
احتساب نقاط التلميذ ومقارنتها فقط مع التالميذاآلخرين الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي نفس العام .وبسبب ذلك،
ال يمكن مقارنة درجات امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATمباشرة بين السنوات وليس هناك حد أدنى أو أقصى محدد للدرجة .عادة
ما تكون الدرجة القصوى في كل قسم حوالي  350والدرجة المر ّكبة القصوى عادة حوالي 700؛ ومع ذلك ،تتغير الدرجات القصوى والدنيا الفعلية من سنة
إلى أخرى.
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الدرجة الخام للرياضيات

الدرجة الخام لمهارات اللغة اإلنكليزية
المعايرة والتطبيع

درجة المقياس للرياضيات

درجة المقياس لمهارات اللغة اإلنكليزية

اضافة درجات المقياس لمهارات
اللغة اإلنكليزية والرياضيات م ًعا
الدرجة المر ّكبة المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
التخاذ القرار بشأن تقديم عروض اإللحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة:
■يخوض جميع التالميذ امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATويدرجون خياراتهم للمدارس على ورقة إجابة امتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبترتيب التفضيل الحقيقي الخاص بهم .يقوم التالميذ فقط بإدراج المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية حيث
يتم القبول فيها بناء على امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATراجع الصفحات  33-31للحصول على مزيد من المعلومات حول
إدراج الخيارات.
■يتم ترتيب جميع درجات االمتحان للتالميذ الذين خاضوا االمتحان من الدرجات األعلى إلى األدنى.
■ويتم إلحاق التلميذ الحاصل على أعلى درجة مر ّكبة بالمدرسة التي حددها كاختياره األول (المدرسة ذات المرتبة األعلى في قائمة خياراته).
■يتم إلحاق كل تلميذ نزوالً من أعلى درجة ،كل بدوره ،في المدرسة التي أدرجها في أعلى مرتبة في قائمة خياراته والتي تتوفر فيها مقاعد .وعلى ذلك،
فإذا كان قد ت َّم تقديم كافة المقاعد في المدرسة التي كانت االختيار األول لتلميذ(ة) ما ،لتالميذ حصلوا على درجة أعلى منه في االمتحان ،فسيتم إلحاقه
ثان في قائمة خياراته إذا توفرت فيها مقاعد شاغرة .وإذا كان قد تم منح كافة المقاعد في المدرسة التي كانت االختيار
في المدرسة التي أدرجها
كخيار ٍ
ٍ
الثاني للتلميذ ،لتالميذ حصلوا على درجات أعلى منه ،فسيتم منحه مقعد في المدرسة التي وضعها في المرتبة الثالثة في قائمة اختياراته إذا توفر مقاعد
شاغرة فيها ،وهكذا دواليك .وتستمر هذه العملية حتى يت َّم شغل كافة المقاعد المتوفرة في أي من المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية هذه.
إذا كنت ستخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي خريف  ،2020فستتلقى نتائج االمتحان كجزء من خطاب عرض االلحاق
بالمدرسة الثانوية في مارس /آذار  .2021سيشتمل هذا الخطاب أيضًا على أي مدرسة ثانوية ،و /أو المدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد على خوض
االمتحان للقبول بها ،و /أو عروض (عروض) االلحاق ببرنامج ثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolباإلضافة إلى معلومات حول
الخطوات التالية.
أنقر هنا لقراءة دليل القبول بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة :اتجه إلى القسم  0.9لمعرفة المزيد عن عروض المدارس الثانوية ونتائج المدارس الثانوية
المتخصصة.

 3.4طلب االطالع على ورقة إجابتك بامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
بعد حصولك على خطاب عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية ،يمكنك تحديد موعد لالطالع على ورقة إجابتك بامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATأوراق اإلجابة غير متاحة للتوزيع ولكن يمكن مراجعتها في موعد مجدول مع مكتب التقييم.
يمكنك طلب موعد بإحدى طريقتين:
عبر الرابط  schools.nyc.gov/SHSATبحلول  1أبريل /نيسان.2021 ،
عبر البريد—أرسل رسالة إلى العنوان،Long Island City ،Room 209 ،44-36 Vernon Blvd. ،Office of Assessment :
 .New York 11101يجب أن تكون الطلبات المرسلة بالبريد مختومة بتاريخ أقصاه يوم  1ابريل /نيسان.2021 ،

37

يرجى تضمين ما يلي في طلبك:
■ اسم التلميذ(ة) ،وتاريخ ميالده ،ورقم التعريف المدرسي ()OSIS
■ اسم الوالد(ة) /ولي(ة) األمر ،ورقم هاتفه وعنوان بريده اإللكتروني
سيقدم مكتب التقييم معلومات لتحديد موعد .يجب أن تكون أنت وواح ًدا على األقل من والديك /أولياء أمورك حاضرين في الموعد .يمكنك طلب مترجم
عندما تحدد موعدك.

 0.5امتحانات تجريبية وأسئلة للتدريب
✓يوجد امتحانين نموذجيين للصف الثامن في هذا الكتيب.
إذا كنت ستخوض امتحان الصف التاسع ،فقُم بخوض نماذج امتحان الصف الثامن وتدرّ ب على أسئلة الرياضيات في الصفحة  252الخاصة امتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللصف التاسع .تغطي هذه األسئلة الموضوعات التي يتم تقديمها في المنهج الدراسي للصف الثامن.
✓توجد أسئلة إضافية لإلجابة في الجدول ( )grid-inللصف الثامن في الصفحة .262
✓يتم توفير نموذجين من أوراق إجابات امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي الجزء الخلفي من الكتيّب .استخدم أحدهما لتعليّم إجاباتك في
نموذج االمتحان (أ) ،واستخدم اآلخر لتعليّم إجاباتك في نموذج االمتحان (ب).
أنت اآلن جاهز لتجربة نموذج االمتحان (أ).
■ابدأ بقراءة اإلرشادات بعناية في الصفحتين  40و 41وقُم بتعبئة الجانب  1من ورقة اإلجابة في الصفحة .269
■استخدم الجانب  2من ورقة اإلجابة لملء إجاباتك للنموذج ( أ).
ً
جاهزا للنموذج (ب) ،استخدم ورقة اإلجابة الثانية القابلة للفصل في الصفحة .272
■عندما تكون
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GRADE 8
The New York City Department of Education

2021 Specialized High School Admissions Test

GeNeRaL DIRectIoNS
Student Name: ______________________________________

Identifying Information
Turn to Side 1 of the answer sheet.
Notify the proctor immediately if you are ill or should not be taking this test. Do not sign the
statement or begin the test. Return your answer sheet to the proctor.
Line 1: Read the statement and sign your name in the space following the word “signature.” Do not print your
name.
Line 2: Print today’s date, using the numbers of the month, the day, and the year.
Line 3: Print your birth date with the number of the month first, then the number of the day, then the last
two digits of the year. For example, a birth date of March 1, 2005, would be 3-1-05.
Grid 4: Print the letters of your first name, or as many as will fit, in the boxes. Write your name exactly as you
did on the application. If you have a middle initial, print it in the box labeled “MI.” Then print the letters of your
last name, or as much as will fit, in the boxes provided. Below each box, fill in the circle that contains the same
letter as the box. If there is a space or a hyphen in your name, fill in the circle under the appropriate blank or
hyphen.
Make dark marks that completely fill the circles. If you change a mark, be sure to erase the first mark
completely.
Grid 5: Carefully copy the order in which you ranked the specialized high schools on your Test Ticket onto
Grid 5. If Grid 5 is not marked correctly, your admission to a specialized high school will be affected because
your admission is based on the score you achieve and the order in which you rank your school preferences in this
grid. The school choices indicated on your answer sheet are final.
Fill in one and only one circle for each school for which you wish to be considered. You may make as
few as one or as many as eight choices. To increase your chances of being assigned to one of the specialized
high schools, you are encouraged to make more than one choice. You must fill in a first choice school. Do not fill
in a school more than once. Do not fill in the same school for each choice. Fill in only one circle in a row and only
one circle in a column.
Grid 6: Complete the grid with your date of birth. Print the first three letters of the month in the first box, the
number of the day in the next box, and the year in the last box. Then fill in the corresponding circles.
Grid 7:
1. Print the name of the school where you are now enrolled in the space at the top of the grid.
2. In the boxes marked “SCHOOL CODE,” print the six-digit code that identifies your school and fill in the circle
under the corresponding number or letter for each digit of the school code. (You can find your school code on
your Test Ticket. If it is not there, tell the proctor, and the proctor will get the school code for you.)
3. If you attend a private or parochial school, fill in the circle marked “P.”
Grid 8: Print your student ID number in Grid 8. You can find your student ID number on your Test Ticket. In the
boxes, print your nine-digit student ID number. Below each box, fill in the circle containing the same number as
in the box.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET
UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.
TURN YOUR BOOKLET OVER TO THE BACK COVER.
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Identifying Information, continued
Grid 9: In most cases, Grid 9 is already filled in for you. If it is not, copy the letter and numbers shown in the
upper-right corner of your test booklet into the boxes. Below each box, fill in the circle containing the same letter
or number as the box.
Now review Side 1 to make sure you have completed all lines and grids correctly. Review each column to see that
the filled-in circles correspond to the letters or numbers in the boxes above them.
Turn your answer sheet to Side 2. Print your test booklet letter and numbers, and your name, first name first, in
the spaces provided.

Marking Your Answers
Mark each of your answers on the answer sheet in the row of circles corresponding to the question number printed
in the test booklet. Use only a Number 2 pencil. If you change an answer, be sure to erase it completely. Be
careful to avoid making any stray pencil marks on your answer sheet. Each question has only one correct answer.
If you mark more than one circle in any answer row, that question will be scored as incorrect.

SAMPLE ANSWER MARKS
A

B

C

D

RIGHT

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

You can use your test booklet or the provided scrap paper to take notes or solve questions; however, your answers
must be recorded on the answer sheet in order to be counted. You will not be able to mark your answers on
the answer sheet after time is up, and answers left in the test booklet will not be scored.
Do NoT MakE aNY MaRkS oN YoUR aNSwER ShEET oThER ThaN fIllING IN YoUR aNSwER choIcES.

Planning Your Time
You have 180 minutes to complete the entire test. How you allot the time between the English Language
Arts and Mathematics sections is up to you. If you begin with the English language arts section, you may go
on to the Mathematics section as soon as you are ready. likewise, if you begin with the Mathematics section, you
may go on to the English language arts section as soon as you are ready. If you complete the test before the
allotted time (180 minutes) is over, you may go back to review questions in either section.
Be sure to read the directions for each section carefully. Each question has only one correct answer. choose the
best answer for each question. when you finish a question, go on to the next, until you have completed the last
question. Your score is determined by the number of questions you answer correctly. Answer every question,
even if you may not be certain which answer is correct. Don’t spend too much time on a difficult question.
come back to it later if you have time. If time remains, you should check your answers.
Students must stay for the entire test session.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

Copyright © 2020 Pearson. All rights
reserved. No part of this document may
be copied, reproduced, modified, or
transmitted by any means, electronic or
mechanical.
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Sample Test, Form A
1 — English languagE aRts
57 QUESTIONS

REVISING/EDITING
QUESTIONS 1-15 (PART A AND PART B)
REVISING/EDITING PART A
DIRECTIONS: Read and answer the following questions. You will be asked to recognize and correct
errors so that the sentences or short paragraphs follow the conventions of standard written English.
You may write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of the
sentences or paragraphs, while being mindful of time, before marking the best answer for each
question.
1.

What is the best way to combine the sentences?
(1) Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.
(2) One of Jupiter’s moons is named Io.
(3) Io has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
A. Io, which is one of Jupiter’s moons, has the greatest number of active volcanoes in the solar
system, and scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.
B. Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons, and one of
them is named Io, which has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
C. Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons, including one
named Io, which has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
D. Io, a moon with the greatest number of active volcanoes in the solar system, is one
of Jupiter’s moons, and scientists now believe that Jupiter may have as many as
seventy-nine moons.
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2.

Which revision corrects the error in sentence structure in the paragraph?
In September 2016 the National Museum of African American History and Culture opened as
part of the Smithsonian Institution, the museum is already the Smithsonian’s third most
popular site. Experts say that they expect this newest Smithsonian facility to welcome nearly
4 million visitors a year. The museum features more than 30,000 objects, including
Muhammad Ali’s boxing gloves and a dress sewn by Rosa Parks. A commemorative copy of
the Emancipation Proclamation, written in 1863 during the presidency of Abraham Lincoln, is
also on display at the museum.

E. Institution, and the
F. year, and the
G. objects, which include
H. Proclamation, which was written

3.

Read this sentence.
The Appalachian Trail is a really long trail that a lot of people do each year.
Which revision of the sentence uses the most precise language?
A. The Appalachian Trail is an extremely long trail that millions of people do each year.
B. The Appalachian Trail is a 2,200-mile trail that more than a million people hike each year.
C. The Appalachian Trail is a 2,200-mile trail that two million people hike each year.
D. The Appalachian Trail is a lengthy trail that a couple million people do each year.

4.

Which edit should be made to correct this sentence?
In 1962 the agile athletic Wilt Chamberlain became the first and only professional basketball
player in the United States to score 100 points in a single game.
E. Insert a comma after agile.
F. Insert a comma after first.
G. Insert a comma after only.
H. Insert a comma after States.
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5.

Which pair of revisions need to be made in this paragraph?
(1) When coal was used to heat homes, it frequently left soot stains on the walls.
(2) Brothers Cleo and Noah McVicker, who owned a cleaning product company created a
doughy substance to help people remove this soot. (3) Over time, as natural gas becomes
more common, people had little need for soot cleansers, and the McVickers’ family company
struggled to stay in business. (4) Then one day Joe McVicker, Cleo’s son, learned that his
sister-in-law had been using the substance for art projects in her classroom, so he
remarketed the product as the toy known today as Play-Doh.

A. Sentence 1: Delete the comma after homes.
Sentence 3: Change becomes to became.
B. Sentence 1: Delete the comma after homes.
Sentence 4: Change remarketed to had remarketed.
C. Sentence 2: Insert a comma after company.
Sentence 3: Change becomes to became.
D. Sentence 2: Insert a comma after company.
Sentence 4: Change remarketed to had remarketed.
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REVISING/EDITING PART B
DIRECTIONS: Read each of the following two texts and answer the related questions. You will be
asked to improve the writing quality of each text and to correct errors so that the texts follow the
conventions of standard written English. You should reread relevant parts of each text, while being
mindful of time, before marking the best answer for each question.

Find Time to Volunteer
(1) Many people believe that they gain a greater sense of purpose by giving their time to serve
others. (2) These are the people who spend their free time volunteering at various places within the
community. (3) Those who are served benefit from the work of these volunteers. (4) However,
research shows that those who volunteer also receive benefits.
(5) For many students, this proposition may sound impossible. (6) Schoolwork can require hours of
study each week. (7) Volunteering at a retirement center or homeless shelter requires both time
and energy. (8) Extracurricular activities fill up after-school time. (9) Family obligations and parttime jobs often have to be worked into the schedule, too. (10) However, if students can find time to
volunteer, even for a few hours a month, they may find that the benefits outweigh the scheduling
difficulties.
(11) To begin with, students who engage in volunteer activities acquire valuable skills and
experience, which can help them focus on potential fields of study and career options.
(12) Furthermore, when students list volunteer work on college applications, admissions counselors
see applicants who care about making their community and college campus a better place.
(13) Volunteerism benefits more than students applying to college. (14) This type of experience is
equally important for students moving directly into the workforce after high school.
(15) Volunteering demonstrates initiative, dedication, and a strong work ethic, qualities that
companies value in a potential employee. (16) In a CareerBuilder study, 60 percent of managers
regarded volunteerism as a significant asset when considering applicants.
(17) Students who volunteer undoubtedly make a positive investment in their future, but they also
affect their present quality of life. (18) Studies have shown that volunteering is good for both the
mind and the body. (19) Volunteering can boost mood levels and reduce anxiety. (20) According to
the Mayo Clinic,1 the feeling of doing something meaningful and the appreciation received from that
action can reduce stress.
(21) Even the busiest of students can find a way to donate some time to a worthy cause.
(22) Though managing different commitments may seem overwhelming at times, students are sure
to feel a sense of fulfillment in volunteerism.
1

Mayo Clinic: a nonprofit medical organization dedicated to treatment and research
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6.

Which revision of sentence 2 uses the most precise language?
E. These are the people who spend their free time volunteering at animal shelters, helping with
activities in community centers, or cleaning up parks.
F. These are the people who spend their free time helping others in numerous ways at a variety
of places, events, or organizations that need support.
G. These are the people who spend their free time working at local establishments that help
people, animals, or other groups in need of assistance.
H. These are the people who spend a lot of time volunteering at places where they can help
people in many ways.

7.

Which sentence should follow sentence 4 to introduce the main claim of the passage?
A. With that in mind, high school students should consider engaging in some form of regular
volunteerism.
B. Fortunately for students, these benefits are guaranteed to produce both immediate and longterm results.
C. In fact, studies have confirmed that volunteerism can be beneficial for students, the family,
and the community.
D. For this reason, high school students should learn about how helping others can strengthen
their communities.

8.

Which sentence is least relevant to the ideas presented in the second paragraph
(sentences 5–10) and should be deleted?
E. sentence 6
F. sentence 7
G. sentence 8
H. sentence 9

FORM A
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

7
47

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
FORM A

9.

Which of these would best follow sentence 12 and support the ideas presented in the third
paragraph (sentences 11–12)?
A. These students show that they are likely to be responsible, reliable, and helpful young adults.
Admissions counselors know that character traits like these will benefit the applicants as well
as whomever they interact with.
B. Volunteering can help students meet new people who can provide references and advice to
the students when they are applying to colleges. It can also be an invaluable opportunity for
students to meet possible future employers.
C. The counselors hope that young adults who demonstrate this behavior will go on to volunteer
during their college years, working on campus in student government and leadership
programs or serving in the community at hospitals, schools, and homeless shelters.
D. Many colleges are looking for students who are not just academically successful but who also
work well with others and care about improving and serving surrounding communities.

10. Which concluding sentence should replace sentence 22 to provide the best support for the
argument presented in the passage?
E. In every city, there are homeless shelters, food pantries, youth centers, and political
campaigns that depend on the support and commitment of hardworking young people.
F. Clearly, students who volunteer will experience a host of benefits, such as learning new skills,
meeting interesting people, opening up opportunities for the future, and gaining a sense of
satisfaction.
G. When students carefully evaluate their activities and prioritize volunteerism, they find a way
to work it into their schedule and are soon encouraging their peers to do the same.
H. Whether they are seeking admission to college, preparing to enter the workforce, or simply
looking to reduce stress, high school students who volunteer can help themselves as much as
they help others.
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The Benefits of Indoor Plants
(1) In an age of endless media content, it is easy to see why people might prefer to stay inside.
(2) According to a study sponsored by the Environmental Protection Agency, Americans spend an
average of 87 percent of their time indoors. (3) Scientists say that this separation between people
and nature puts people at risk for physical and psychological issues.
(4) During the process of photosynthesis, plants convert carbon dioxide into oxygen and remove
many harmful toxins from the air. (5) Spending prolonged periods of time indoors, away from
plants, deprives people of these benefits. (6) Air that is not regularly detoxified can lead to a
condition known as sick building syndrome. (7) This disorder first came to light in the 1970s when
many office workers in the United States began to complain of unexplained flu-like symptoms.
(8) Researchers determined the cause to be volatile organic compounds, or VOCs. (9) VOCs are
harmful chemicals that are emitted by everyday objects such as carpet, furniture, cleaning products,
and computers. (10) The NASA Clean Air Study found a simple way to remove a significant number
of VOCs within a 24-hour period: add plants to indoor spaces.
(11) Adding plants to indoor spaces has psychological benefits too. (12) Research has long linked
time spent in natural environments with increased energy and feelings of contentment. (13) While
being outdoors is an excellent option for improving a person’s mental health, recent research has
indicated that encountering natural elements while indoors can also help. (14) To experience the
maximum benefit of natural elements, experts suggest placing at least one live plant per 100 square
feet of home or office space.
(15) Connecting with nature, even just by being near an indoor plant, is a significant factor in a
person’s well-being. (16) Sitting in front of an electronic screen all day isn’t natural, and today’s
workers need to get up and get outdoors. (17) Richard Ryan, a psychology professor at the
University of Rochester, puts it this way: “Nature is something within which we flourish, so having it
be more a part of our lives is critical, especially when we live and work in built environments.”

11. Which sentence should follow sentence 3 to best introduce the topic of the passage?
A. Placing plants in homes and offices can provide a healthy bridge between nature and
the indoors.
B. It is important for people to realize that they need to spend more time near plants, whether
indoors or out in nature.
C. For their personal health and well-being, people need to spend more time outdoors or bring
the outdoors in.
D. Individuals with little connection to nature can experience illness, depression, and higher
levels of stress.
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12. Which transition word or phrase should be added to the beginning of sentence 5?
E. As a result,
F. Primarily,
G. In contrast,
H. Unfortunately,

13. Which sentence could best follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph
(sentences 11–14)?
A. A global study of 7,600 workers from sixteen countries revealed that employees who worked
in spaces with natural elements, such as indoor plants, were more creative and productive
than employees who worked in spaces without natural elements.
B. Specifically, a study suggests that one well-known hotel is popular among guests because its
owners have made a significant investment in landscaping and indoor plants known to have a
relaxing effect.
C. In fact, one recent study suggested that people who are routinely exposed to natural
elements seem to increase their compassion for others, perhaps because that exposure
generates compassion for the environment in which they live.
D. According to a study that was conducted in 2003, plants can reduce the amount of noise that
people perceive in indoor spaces with hard surfaces, just as adding carpet can make a room
seem quieter.

14. Which sentence presents ideas irrelevant to the topic of the passage and should be deleted?
E. sentence 11
F. sentence 14
G. sentence 15
H. sentence 16

15. Which concluding sentence should follow sentence 17 to best support the information presented
in the passage?
A. Because indoor plants absorb the carbon dioxide in our air and release the oxygen we need
to breathe, they are vital to our wholeness and wellness.
B. Experts say that adding a Boston fern, a spider plant, or an aloe vera plant is a good place to
start if you want to begin to incorporate nature into your home or office.
C. More people should consider bringing natural elements inside to improve general wellness
and reverse some of the negative effects of an indoor-centered society.
D. As one study has confirmed, houseplants are a wise investment because they can remove
almost 90 percent of the toxins in the air within the span of 24 hours.
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REaDINg COmpREhENSION
QUESTIONS 16–57
DIRECTIONS: Read each of the following five texts, and answer the related questions. You may
write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of each text,
while being mindful of time, before marking the best answer for each question. Base your answers
only on the content within the text.
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Champion of the Channel
1

In 1926 an editor at the London Daily News predicted that Gertrude Ederle, an American swimmer
with eighteen world records and three Olympic medals, would fail in her attempt to swim across
the English Channel. He claimed that “even the most uncompromising champion of the rights and
capacities of women must admit that in contests of physical skill, speed and endurance they must
remain forever the weaker sex.” Yet, at only nineteen years old, Ederle not only became the first
woman to accomplish this feat, she also broke the men’s record by two hours. Gertrude Ederle’s
triumphant swim across the English Channel was a testimony to her determination, innovative
spirit, and passion for swimming.

2

Crossing the English Channel is a daunting task for any swimmer. At its narrowest point, the
channel measures twenty-one miles across. Its icy waters hover around sixty degrees Fahrenheit,
and its unruly tides and currents toss swimmers about like bobbing corks. Stinging jellyfish,
seaweed, and floating debris from shipwrecks and lost cargoes present added hazards.

3

For decades the channel’s perils have defeated countless swimmers. Ederle, too, failed in her first
attempt to cross the channel in 1925. Just six miles short of finishing, she became ill, and her
coach had to haul her out of the water. Undeterred, Ederle decided to try again. Ederle knew that
if she did not complete the challenge this time, she might never get the opportunity to set this
record, because a rival female swimmer was preparing to make her second attempt at the
crossing as well.

4

To prepare for the marathon swim, Ederle found ways to improve her equipment. She and her
sister Meg discovered that melted candle wax perfectly sealed goggle edges, effectively
waterproofing Ederle’s goggles against hammering waves. The sisters also designed a two-piece
silk swimsuit for Ederle. During her first channel-crossing attempt she had worn a standard onepiece swimsuit that, after the lengthy hours of swimming across the channel, had stretched out,
filling with water and creating drag, making an already challenging task almost insurmountable.
Unlike the cumbersome typical bathing suit, this silk invention weighed little and allowed for
easy movement.

5

On August 6, 1926, Ederle waded into the channel near Cape Gris-Nez, France. At first she
shivered in the bone-chilling water even though she had covered her body in eight layers of
grease for insulation. Her limbs felt stiff. Her strokes were irregular. Driving forward, she fought to
clear her mind and find what she called her “sphere,” a place where the sea became her only
companion and the shrieks of gulls and the humming of boat engines faded away. Using a new
overhand stroke called the American crawl, Ederle eventually settled into a steady pace, briskly
breaking through waves.

6

Throughout Ederle’s swim, two tugboats accompanied her. One carried newspaper reporters who
wired dispatches of her progress to shore. The other, displaying a sign that read “This way, ole
kid!” with an arrow pointing forward, transported her coach, family, and friends. Her coach played
songs, such as “Yes, We Have No Bananas,” on a phonograph so that Ederle could time her
strokes to the rhythm. Using a net, her coach also passed her baby bottles of broth for
nourishment.

7

For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile. However, as she neared the English
shore, a sudden fierce storm erupted. The tides and waves forced Ederle backward, and she
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fought the stubborn swells for several hours. The salty water caused her tongue to swell and
inflamed her ears. Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea. Finally, as
she neared the English shore, the storm abated, and the tide turned. No longer fighting against
her, the sea pushed her toward the shore and victory.
8

After fourteen hours and thirty-one minutes, Ederle, on wobbly legs, stepped onto the English
shore. The waiting crowd roared, honked their automobile horns, blasted their tugboat whistles,
and set off flares that flashed in the sky. Ederle had swum into history.

9

When Ederle returned to New York, she received a parade, where thousands of people shouted
“Trudy!” Not only were everyday American citizens proud of Ederle, but she also inspired them to
be more active. Over the next few years, more than 60,000 people credited her with motivating
them to earn their American Red Cross swimming certificates. Gertrude Ederle’s accomplishment
proved to the world that with determination and passion, it was possible for a person to achieve
his or her goals.
SOLO SWIMS ACROSS THE ENGLISH CHANNEL
Earliest Speed Records
Year

Swimmer

Time

1875

Matthew Webb (M)

21 hours, 45 minutes

1923

Enrico Tiraboschi (M)

16 hours, 33 minutes

1926

Gertrude Ederle (F)

14 hours, 31 minutes

1926

Arnst Vierkotter (M)

12 hours, 38 minutes

Current Speed Records
Year

Swimmer

Time

2006

Yvetta Hlavacova (F)

7 hours, 25 minutes

2012

Trent Grimsey (M)

6 hours, 55 minutes

16. What do the newspaper editor’s comments in paragraph 1 reveal about the challenges Ederle
faced in attempting her feat?
E. Regardless of her ability, being an American put Ederle at a serious disadvantage over a
Londoner, who would be more familiar with the English Channel.
F. At the time, Ederle still needed more training in order to succeed in the daunting task of
swimming the English Channel.
G. While Ederle could participate in athletic competition, some people were not comfortable with
her attempt to swim the channel because no woman had ever attempted it before.
H. In spite of her previous achievements, Ederle still experienced social as well as physical
obstacles in attempting to swim the channel.
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17. Which sentence is the best summary of the steps that Ederle took to prepare for her second
attempt to swim across the English Channel?
A. Working with her sister, Ederle waterproofed her goggles using melted candle wax to seal the
edges and designed a two-piece silk bathing suit that was lightweight and would not stretch
out during the long swim.
B. Ederle covered her body in numerous layers of grease for insulation and focused on finding
her “sphere” during her swim.
C. Ederle began training with her coach, who played music while she swam to help her time her
strokes to the music.
D. Ederle focused on developing better equipment than the standard swimsuit that proved
cumbersome during her first attempt to cross the channel.

18. Read this sentence from paragraph 4.
During her first channel-crossing attempt she had worn a standard one-piece
swimsuit that, after the lengthy hours of swimming across the channel, had
stretched out, filling with water and creating drag, making an already challenging
task almost insurmountable.
The word “insurmountable” is used to highlight
E. how the bathing suit made it impossible for Ederle to make it across the channel.
F. how Ederle and her sister decided to improve Ederle’s swimming equipment in a
creative way.
G. that the flaws in Ederle’s bathing suit made a difficult task even more complicated.
H. that the swimming equipment Ederle used needed to be custom made for her attempt.

19. Which statement describes how the author’s use of a problem-and-solution structure in
paragraph 5 contributes to the development of ideas in the passage?
A. Detailing the challenges presented by the cold channel waters highlights the effectiveness of
Ederle’s training.
B. Describing Ederle’s physical difficulties during her swim provides evidence of the team effort
required to ensure her safety.
C. Explaining the difficulties that arose early in the effort helps predict the additional obstacles
that occurred during Ederle’s attempt.
D. Illustrating Ederle’s process of blocking out her discomfort shows that swimming the channel
was both a mental and a physical challenge.
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20. Which sentence best supports the idea that Ederle succeeded in swimming across the channel
because of her innovative approach to the challenge?
E. “Yet, at only nineteen years old, Ederle not only became the first woman to accomplish this
feat, she also broke the men’s record by two hours.” (paragraph 1)
F. “At first she shivered in the bone-chilling water even though she had covered her body in
eight layers of grease for insulation.” (paragraph 5)
G. “Using a new overhand stroke called the American crawl, Ederle eventually settled into a
steady pace, briskly breaking through waves.” (paragraph 5)
H. “No longer fighting against her, the sea pushed her toward the shore and victory.”
(paragraph 7)

21. Paragraph 7 contributes to the development of a central idea of the passage by
A. illustrating that Ederle’s physical strength and mental fortitude allowed her to stay focused on
her goal.
B. conveying that Ederle pushed herself to the edge of her physical capabilities in order to
complete the swim.
C. highlighting the impact the severe weather had on Ederle’s emotions during her swim.
D. emphasizing the surge of emotions Ederle felt as she came closer to achieving a
personal goal.

22. The idea that many people were interested in Ederle’s attempt to swim the channel is illustrated
in the passage mainly through the
E. information about Ederle’s competition with another female swimmer who was also
attempting to cross the channel.
F. details about the reports of Ederle’s progress during the swim and the celebration of her
successful completion of the swim.
G. details about how Ederle’s historic swim contributed to an increase in the number of people
learning how to swim.
H. information about the resources Ederle used throughout her swim to maintain her motivation
and stamina.
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23. Which sentence from the passage best conveys the author’s perspective regarding the impact of
Ederle’s accomplishment?
A. “Undeterred, Ederle decided to try again.” (paragraph 3)
B. “For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile.” (paragraph 7)
C. “Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea.” (paragraph 7)
D. “Ederle had swum into history.” (paragraph 8)

24. The table supports the information in paragraph 9 mainly by
E. emphasizing that people have continued to swim across the channel and have significantly
reduced the speed record.
F. suggesting that Ederle inspired women to swim across the channel in an attempt to break the
current speed record.
G. revealing that other women competed with Ederle to set a record time for swimming across
the English Channel.
H. providing a comparison between the earliest channel-swimming records and the current
record times.
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5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books
by Shaunacy Ferro
Though e-book1 readers have become a more common sight around town, traditional books still
have their evangelists.2 According to The New York Times, e-book sales have been falling in 2015.
Print definitely isn’t dead. In fact, according to some research, it may actually be a better choice
for some readers. While scientists are still trying to tease out exactly how digital reading affects
us differently, here are five ways e-books might be inferior to their dead-tree cousins.

1

E-books can reduce reading comprehension.
In a study of middle schoolers, West Chester University researchers found that students who read
on iPads3 had lower reading comprehension than when they read traditional printed books. They
discovered that the kids sometimes skipped text in favor of interactive features in the e-books,
suggesting that certain multimedia in children’s e-books can be detrimental to the practice of
reading itself. However, the researchers noted that some interactive features in e-books are
designed to enhance comprehension, and that those might be more helpful than game-type
interactive graphics.

2

Young kids can get distracted by e-books.
Similar results were found by a small study by the Joan Ganz Cooney Center that consisted of
32 kids reading e-books and print books with their parents. It found that “enhanced” e-books
might be distracting. Kids who read enhanced e-books—ones with interactive, multimedia
experiences—were more engaged with them physically, but in the end they remembered fewer
narrative details than those who read print books or basic e-books.

3

You remember less about a book’s timeline.
Another study of adults also found that e-books can be hard to absorb. The researchers asked
25 people to read a 28-page story on a Kindle4 and 25 to read the story in paperback, then asked
the readers to put 14 events from the story in chronological order. Those who read the story on a
Kindle performed worse on the chronology test than the book readers, though they performed
about the same as print readers in other tests. Earlier research by the same scholars, from
Stavanger University in Norway, found that Norwegian 10th graders also remembered more about
texts if they read them in print rather than on a computer screen.

4

They’re not great as textbooks.
While e-book textbooks are often cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop5

5
1

e-book: an electronic book, a publication made available digitally for reading on a computer or
other device
2

evangelists: advocates or supporters

3iPads:

tablet computers

4Kindle:

device for reading e-books

5door-stop:

door open

a reference to the idea that some textbooks are large and heavy enough to hold a
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textbooks, college students often don’t prefer them. In some surveys of college kids, the majority
of students have reported preferring print books. However, a 2012 study from the UK’s National
Literacy Trust of kids ages 8 to 16 found that more than 50 percent of children reported preferring
screen reading.
They’re tiring.
6

Staring at a lit screen can be tiring for the eyes and the brain. A 2005 study from Sweden found
that reading digitally required a higher cognitive workload than reading on paper. Furthermore,
staring at LED6 screens at night can disrupt sleep patterns. A 2014 Harvard study found that
people who used e-readers with LED screens at night slept worse and were more tired the next
day. So, if you’re going to go for an e-book, go for one without the backlight.

7

The take-away message? If you’re really trying to absorb material, you might want to go for a
physical book. And if you’re going to be up all night studying, turn off the backlight.

8

However, all this may not mean that reading on a Kindle is really going to melt your brain. For
instance, reading an e-book on a computer is a much different experience than reading on a
Kindle, which is specifically designed for consuming books. So, too, is playing with an interactive
e-book on an iPad, compared to using a simpler e-book device that only presents the text, with no
opportunities to click away into digital distractions.

9

And some studies have found that part of the difference between the way people absorb
information from e-books versus paper might be due to approaching e-books differently—in one
test, participants didn’t regulate their study time with digital books like they did with paper texts,
leading to worse performances. It’s possible that our expectations of e-book reading—as well as
the different designs of the digital reading experience on a computer or iPad or Kindle—might
affect how we approach the text and how much effort we put into studying them. As generations
of e-book readers evolve, and people become more accustomed to the idea of sitting down with a
digital textbook, these factors could change—for better or for worse.
“5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books” by Shaunacy Ferro from MENTAL
FLOSS, October 2, 2015. Copyright © 2015 Mental Floss, Inc.
6

LED: Light-emitting diode; LEDs are often used as a backlight for electronic devices such as smart
phones and tablets.

25. The details in paragraph 1 convey a central idea of the passage by noting that
A. fewer people are buying e-books than printed books.
B. printed books have some advantages over e-books.
C. printed books rely on natural materials more than e-books.
D. some people recommend buying printed books over e-books.
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26. Which evidence from the passage best supports the claim that “print definitely isn’t dead”
(paragraph 1)?
E. Most college students prefer using paper books to using e-books.
F. Scientists are still studying the effects of reading on a screen.
G. Paper books are less disruptive to sleep patterns than e-books are.
H. Reading on a screen can affect both the eyes and the brain.

27. The studies described in paragraph 6 are important to the author’s observations in paragraphs 7
and 8 because the findings
A. show that the author has personal opinions to share beyond the ideas included in the studies.
B. give the author the opportunity to reach practical conclusions about reading that are based
on scientific evidence.
C. highlight the author’s statement that digital reading experiences vary based on the individual
and the device.
D. support the author’s inference that more studies on more types of devices are needed.

28. What is the best summary of the research into the effects of e-book reading?
E. E-books are disliked by college students and preferred by kids, and their interactive features
are distracting.
F. Some e-books can aid comprehension, but most e-book readers remember few details.
G. E-books reduce reading comprehension and increase distraction, and they are tiring for the
eyes and brain.
H. Enhanced e-books engage children, but offer too many opportunities to be distracted by
non-reading activities.
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29. Which sentence from the passage suggests that people in the future will likely choose e-books
over print books?
A. “They discovered that the kids sometimes skipped text in favor of interactive features in the
e-books, suggesting that certain multimedia in children’s e-books can be detrimental to the
practice of reading itself.” (paragraph 2)
B. “However, the researchers noted that some interactive features in e-books are designed to
enhance comprehension, and that those might be more helpful than game-type interactive
graphics.” (paragraph 2)
C. “Kids who read enhanced e-books—ones with interactive, multimedia experiences—were
more engaged with them physically, but in the end they remembered fewer narrative details
than those who read print books or basic e-books.” (paragraph 3)
D. “However, a 2012 study from the UK’s National Literacy Trust of kids ages 8 to 16 found that
more than 50 percent of children reported preferring screen reading.” (paragraph 5)

30. Which evidence in the passage is most relevant to the author’s claim that “our expectations of
e-book reading . . . might affect how we approach the text” (paragraph 9)?
E. Studies found that students used their study time less productively with e-books than with
print books.
F. A study found that e-books enhanced with multimedia engaged children to interact physically.
G. Adult readers recalled more details from a story read in a print book than in an e-book.
H. One study found that people who read e-books had poor recall of chronological events.

31. Which sentence from the passage best reveals the author’s point of view about e-books?
A. “While scientists are still trying to tease out exactly how digital reading affects us differently,
here are five ways e-books might be inferior to their dead-tree cousins.” (paragraph 1)
B. “While e-book textbooks are often cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop
textbooks, college students often don’t prefer them.” (paragraph 5)
C. “For instance, reading an e-book on a computer is a much different experience than reading
on a Kindle, which is specifically designed for consuming books.” (paragraph 8)
D. “So, too, is playing with an interactive e-book on an iPad, compared to using a simpler
e-book device that only presents the text, with no opportunities to click away into digital
distractions.” (paragraph 8)
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Snowy Mountains
by John Gould Fletcher

5
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Higher and still more high,
Palaces made for cloud,
Above the dingy city-roofs
Blue-white like angels with broad wings,
Pillars of the sky at rest
The mountains from the great plateau
Uprise.
But the world heeds them not;
They have been here now for too long a time.
The world makes war on them,
Tunnels their granite cliffs,
Splits down their shining sides,
Plasters their cliffs with soap-advertisements,
Destroys the lonely fragments of their peace.
Vaster and still more vast,
Peak after peak, pile after pile,
Wilderness still untamed,
To which the future is as was the past,
Barrier spread by Gods,
Sunning their shining foreheads,
Barrier broken down by those who do not need
The joy of time-resisting storm-worn stone,
The mountains swing along
The south horizon of the sky;
Welcoming with wide floors of blue-green ice
The mists that dance and drive before the sun.
“Snowy Mountains” by John Gould Fletcher—Public Domain

32. The description in the first stanza (lines 1–7) helps establish a central idea of the poem by
E. comparing the length of time the mountains have existed with the length of time the city
has existed.
F. contrasting the grandeur of the mountains with the structures in the city below them.
G. implying that the mountains are a source of inspiration to the people in the city below.
H. suggesting that the mountains are larger than the people in the city realize.
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33. Read line 5 from the poem.
Pillars of the sky at rest
The line helps develop the theme of the poem by suggesting that the mountains
A. serve a noble and supportive purpose in the world.
B. attract the clouds with their strength and permanence.
C. remain untamed through the ages.
D. provide protection for the people.

34. How does isolating the word “Uprise” in line 7 affect the meaning of the poem?
E. It creates a contrast between the great plateau and the city buildings.
F. It reveals the similarity between the tall buildings in the city and the tall mountains on
the horizon.
G. It creates a vision of the region before people developed the land.
H. It emphasizes that the mountains dominate the landscape.

35. How does the poet develop the speaker’s point of view in the second stanza (lines 8–14)?
A. by describing images of the mountains’ awe-inspiring size and strength
B. by illustrating the differences among the various ways humans can affect the natural
environment
C. by criticizing society for taking careless, harmful courses of action against nature
D. by demonstrating how the mountains and the people are able to benefit from each other
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36. Which line from the poem best supports the idea that people have sacrificed priceless natural
beauty in order to make a profit?
E. “Above the dingy city-roofs” (line 3)
F. “The world makes war on them,” (line 10)
G. “Tunnels their granite cliffs,” (line 11)
H. “Plasters their cliffs with soap-advertisements,” (line 13)

37. Which detail from the poem reflects the speaker’s view that people often fail to appreciate what
is familiar?
A. “The mountains from the great plateau” (line 6)
B. “They have been here now for too long a time.” (line 9)
C. “Splits down their shining sides,” (line 12)
D. “To which the future is as was the past,” (line 18)

38. How do the details in the third stanza (lines 15–26) most contribute to the development of a
theme of the poem?
E. by reflecting nature’s capacity to resist change
F. by showing that nature is capable of influencing human will
G. by exposing how a lack of awareness leads to nature’s ruin
H. by explaining why people must respect nature
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39. Read lines 21–22 from the poem.
Barrier broken down by those who do not need
The joy of time-resisting storm-worn stone,
How do the lines help convey the speaker’s point of view?
A. They suggest that the speaker wants to remove the obstacles that prevent others from
experiencing the wonders of nature.
B. They reveal the speaker’s opinion that some people are too busy to appreciate
natural beauty.
C. They suggest the speaker’s dismay that people destroy the natural landscape without
understanding the ramifications of their actions.
D. They explain that the speaker is confident that nature will never be fully destroyed by people.

40. Read lines 23–26 from the poem.
The mountains swing along
The south horizon of the sky;
Welcoming with wide floors of blue-green ice
The mists that dance and drive before the sun.
The personification in these concluding lines of the poem suggests that the mountains are
E. gracious hosts who are untroubled by the actions of people.
F. unaware of their coming destruction.
G. lively entertainers who are amused by the everyday concerns of people.
H. too proud to reveal their pain.
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Excerpt from A Voice in the Wilderness
by Grace Livingston Hill
1

With a lurch the train came to a dead stop and Margaret Earle, hastily gathering up her
belongings, hurried down the aisle and got out into the night.

2

It occurred to her, as she swung her heavy suit-case down the rather long step to the ground, and
then carefully swung herself after it, that it was strange that neither conductor, brakeman, nor
porter had come to help her off the train, when all three had taken the trouble to tell her that hers
was the next station; but she could hear voices up ahead. Perhaps something was the matter with
the engine that detained them and they had forgotten her for the moment.

3

The ground was rough where she stood, and there seemed no sign of a platform. Did they not
have platforms in this wild Western land, or was the train so long that her car had stopped before
reaching it?

4

She strained her eyes into the darkness, and tried to make out things from the two or three
specks of light that danced about like fireflies in the distance. She could dimly see moving figures
away up near the engine, and each one evidently carried a lantern. The train was tremendously
long. A sudden feeling of isolation took possession of her. Perhaps she ought not to have got out
until some one came to help her. Perhaps the train had not pulled into the station yet and she
ought to get back on it and wait. Yet if the train started before she found the conductor she might
be carried on somewhere and he justly blame her for a fool.

5

There did not seem to be any building on that side of the track. It was probably on the other, but
she was standing too near the cars to see over. She tried to move back to look, but the ground
sloped and she slipped and fell in the cinders,1 bruising her knee and cutting her wrist.

6

In sudden panic she arose. She would get back into the train, no matter what the consequences.
They had no right to put her out here, away off from the station, at night, in a strange country. If
the train started before she could find the conductor she would tell him that he must back it up
again and let her off. He certainly could not expect her to get out like this.

7

She lifted the heavy suit-case up the high step that was even farther from the ground than it had
been when she came down, because her fall had loosened some of the earth and caused it to slide
away from the track. Then, reaching to the rail of the step, she tried to pull herself up, but as she
did so the engine gave a long snort and the whole train, as if it were in league against her, lurched
forward crazily, shaking off her hold. She slipped to her knees again, the suit-case, toppled from
the lower step, descending upon her, and together they slid and rolled down the short bank, while
the train . . . ran giddily off into the night.

8

The horror of being deserted helped the girl to rise in spite of bruises and shock. She lifted
imploring hands to the unresponsive cars as they hurried by her—one, two, three, with bright
windows, each showing a passenger, comfortable and safe inside, unconscious of her need.

9

A moment of useless screaming, running, trying to attract some one’s attention, a sickening sense
1

cinders: track bed made from the residue of burnt coal
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of terror and failure, and the last car slatted itself past with a mocking clatter, as if it enjoyed her
discomfort.
10

Margaret stood dazed, reaching out helpless hands, then dropped them at her sides and gazed
after the fast-retreating train, the light on its last car swinging tauntingly, blinking now and then
with a leer in its eye, rapidly vanishing from her sight into the depth of the night.

11

She gasped and looked about her for the station that but a short moment before had been so real
to her mind; and, lo! on this side and on that there was none!

12

The night was wide like a great floor shut in by a low, vast dome of curving blue set with the
largest, most wonderful stars she had ever seen. Heavy shadows of purple-green, smoke-like,
hovered over earth darker and more intense than the unfathomable blue of the night sky. It
seemed like the secret nesting-place of mysteries wherein no human foot might dare intrude. It
was incredible that such could be but common sage-brush, sand, and greasewood wrapped about
with the beauty of the lonely night.

13

No building broke the inky outlines of the plain, nor friendly light streamed out to cheer her heart.
Not even a tree was in sight, except on the far horizon, where a heavy line of deeper darkness
might mean a forest. Nothing, absolutely nothing, in the blue, deep, starry dome above and the
bluer darkness of the earth below save one sharp shaft ahead like a black mast throwing out a
dark arm across the track.

14

As soon as she sighted it she picked up her baggage and made her painful way toward it, for her
knees and wrist were bruised and her baggage was heavy.

15

A soft drip, drip greeted her as she drew nearer; something plashing down among the cinders by
the track. Then she saw the tall column with its arm outstretched, and looming darker among the
sage-brush the outlines of a water-tank. It was so she recognized the engine’s drinking-tank, and
knew that she had mistaken a pause to water the engine for a regular stop at a station.
From A VOICE IN THE WILDERNESS by Grace Livingston Hill—Public Domain

41. In paragraph 2, how does the phrase “when all three had taken the trouble to tell her” affect the
tone in the first part of the excerpt?
A. It creates an accusatory tone by suggesting that Margaret believes that others are
responsible for her problem.
B. It introduces a defiant tone by suggesting that Margaret left the train early to prove a point.
C. It suggests a frustrated tone by showing that Margaret feels confused by the inconsistent
help offered by the railroad employees.
D. It establishes an appreciative tone by showing that Margaret feels cared for by the
railroad employees.
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42. Which sentence from the excerpt best supports the idea that Margaret is unaccustomed to
traveling to new places by train?
E. “With a lurch the train came to a dead stop and Margaret Earle, hastily gathering up her
belongings, hurried down the aisle and got out into the night.” (paragraph 1)
F. “Perhaps something was the matter with the engine that detained them and they had
forgotten her for the moment.” (paragraph 2)
G. “Did they not have platforms in this wild Western land, or was the train so long that her car
had stopped before reaching it?” (paragraph 3)
H. “She could dimly see moving figures away up near the engine, and each one evidently carried
a lantern.” (paragraph 4)

43. Read this sentence from paragraph 4.
She strained her eyes into the darkness, and tried to make out things from the
two or three specks of light that danced about like fireflies in the distance.
The simile used in the sentence affects the tone of the paragraph by emphasizing a
A. feeling of comfort as Margaret connects her unfamiliar surroundings with familiar images.
B. sense of lonesomeness as Margaret realizes that she is on her own in the wilderness.
C. sense of tranquility as Margaret is distracted from the urgency of her situation by the beauty
of the night.
D. feeling of dread as Margaret regards the desolation of the land that surrounds her.

44. How do Margaret’s earlier interactions with the conductor, brakeman, and porter affect the plot?
E. They prompt Margaret to get off the train without further assistance.
F. They cause Margaret to think that she knows what to do once she gets off the train.
G. They compel Margaret to wonder whether the train has not pulled all the way into the station.
H. They lead Margaret to believe that train stations in rural areas lack platforms.
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45. Read paragraph 9 from the excerpt.
A moment of useless screaming, running, trying to attract some one’s attention, a
sickening sense of terror and failure, and the last car slatted itself past with a
mocking clatter, as if it enjoyed her discomfort.
The imagery in this sentence conveys the
A. growing irritation Margaret feels as she is ignored by people on the train.
B. effort Margaret is making despite being physically unable to keep up with the train.
C. anger that Margaret is experiencing as she watches the train leave without her.
D. vulnerability Margaret feels as the train leaves her behind.

46. How does Margaret’s experience in paragraph 9 emphasize a theme of the excerpt?
E. It confirms Margaret’s understanding that she cannot rely on help from anyone else.
F. It leads Margaret to realize that her desire to change her situation is impractical.
G. It causes Margaret to believe that her own actions led to an unfavorable outcome.
H. It reinforces Margaret’s frustration about her lack of control over her surroundings.

47. Read paragraph 10 from the excerpt.
Margaret stood dazed, reaching out helpless hands, then dropped them at her
sides and gazed after the fast-retreating train, the light on its last car swinging
tauntingly, blinking now and then with a leer in its eye, rapidly vanishing from her
sight into the depth of the night.
What does the figurative language in this sentence emphasize?
A. the sense of doubt that Margaret experiences when she is deciding what to do next
B. the anger that Margaret feels toward the people on the train who she expected to help her
C. the embarrassment that Margaret feels when she imagines what others will think of her
D. the hopelessness that Margaret feels when she accepts that the train is continuing on

48. How does paragraph 11 contribute to the plot of the excerpt?
E. It reveals that the reality of the situation is different from Margaret’s assumptions.
F. It illustrates that Margaret’s main problem is her own imagination.
G. It shows that Margaret is surprised by the unexpected adventure she is about to undertake.
H. It provides insight into how Margaret reacts to stressful situations.
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Samuel Morse, an American inventor, is credited with creating the electronic telegraph, a
communication device that allows users to send messages using a system of short and long
pulses that represent letters, numbers, and punctuation. In 1844 the United States Congress
passed the Telegraph Bill, which provided Morse with the funds to build an electric
telegraph system.

Invention of the Telegraph
Earlier Signal Systems
Long before Samuel F. B. Morse electrically transmitted his famous message “What hath God
wrought?” from Washington to Baltimore on May 24, 1844, there were signaling systems that
enabled people to communicate over distances. Most were visual or “semaphore” systems using
flags or lights. In the eighteenth century, such systems used an observer who would decipher a
signal from a high tower on a distant hill and then send it on to the next station. The young
American republic wanted just such a system along its entire Atlantic coast and offered a prize of
$30,000 for a workable proposal. The framers of this legislation1 had no way of knowing that
when they used the word “telegraph” to refer to this visual semaphore system, they would be
offered an entirely new and revolutionary means of communication—electricity.

1

The Growth of an Idea
2

The idea of using electricity to communicate over distance is said to have occurred to Morse
during a conversation aboard ship when he was returning from Europe in 1832. Michael Faraday’s
recently invented electromagnet was much discussed by the ship’s passengers, and when Morse
came to understand how it worked, he speculated that it might be possible to send a coded
message over a wire. While a student at Yale College years before, he had written his parents a
letter about how interesting he found the lectures on electricity. Despite what he had learned at
Yale, Morse found when he began to develop his idea that he had little real understanding of the
nature of electricity, and after sporadic attempts to work with batteries, magnets, and wires, he
finally turned for help to a colleague at the University of the City of New York, Leonard D. Gale.

3

Gale was a professor of chemistry and familiar with the electrical work of Princeton’s Joseph
Henry, a true pioneer in the new field. Well before Morse had his shipboard idea about a
telegraph, Henry rang a bell at a distance by opening and closing an electric circuit. In 1831, he
had published an article, of which Morse was unaware, that contained details suggesting the idea
of an electric telegraph. Gale’s help and his knowledge of this article proved crucial to Morse’s
telegraph system because Gale not only pointed out flaws in the system but showed Morse how
he could regularly boost the strength of a signal and overcome the distance problems he had
encountered by using a relay system Henry had invented. Henry’s experiments, Gale’s assistance,
and, soon after, hiring the young technician Alfred Vail were keys to Morse’s success.
Obstacles and Opportunities
By December 1837, Morse had enough confidence in his new system to apply for the federal
government’s appropriation, and during the next year he conducted demonstrations of his
telegraph both in New York and Washington.

4

1

legislation: Telegraph Bill
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However, when the economic disaster known as the Panic of 1837 took hold of the nation and
caused a long depression, Morse was forced to wait for better times. It was during this period that
Morse visited Europe again and tried not only to secure patent protection overseas but to examine
competing telegraph systems in England. . . .

6

By 1843, the country was beginning to recover economically, and Morse again asked Congress for
the $30,000 that would allow him to build a telegraph line from Washington to Baltimore,
forty miles away. The House of Representatives eventually passed the bill containing the Morse
appropriation, and the Senate approved it in the final hours of that Congress’s last session. With
President Tyler’s signature, Morse received the cash he needed and began to carry out plans for
an underground telegraph line.
Realizing a Great Invention

7

Morse had hired the ingenious construction engineer Ezra Cornell to lay the pipe carrying the wire,
and although Cornell did his job superbly, one of Morse’s partners, Congressman F. O. J. Smith,
had purchased wire with defective insulation. Too much time had been wasted laying bad wire,
and with the project on a rigid deadline, something had to be done quickly. Cornell suggested that
the fastest and cheapest way of connecting Washington and Baltimore was to string wires
overhead on trees and poles. The desperate Morse gave the go-ahead, and the line was
completed in time for the dramatic and spectacularly successful link between the Supreme Court
chamber of the Capitol building and the railroad station in Baltimore.

8

Soon, as overhead wires connected cities up and down the Atlantic coast, the dots-and-dashes
method2 that recorded messages on a long moving strip of paper was replaced by the operator’s
ability to interpret the code in real time. . . . Telegraph lines soon extended westward, and within
Morse’s own lifetime they connected the continents of Europe and America.
“Invention of the Telegraph”—Public Domain/Library of Congress
2

dots-and-dashes method: the short and long pulses of Morse code that are sent and received
by telegraph operators
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BRITISH ALL-RED TELEGRAPH LINE, 1902
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The first transatlantic electric telegraph message was sent in 1858, and by 1902 the British All-Red Line
connected most of the world.
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Source: U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970,
Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975.
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49. Which statement describes how the author’s use of problem-solution in paragraph 2 contributes
to the development of ideas in the passage?
A. Morse’s discussion on a ship about Faraday’s electromagnet reminded him of the Yale College
lectures on electricity, which he had enjoyed but had not fully understood, inspiring him to
learn more about electricity from his colleague Gale.
B. Morse’s discouragement over his lack of knowledge of electricity prompted him to experiment
with batteries, magnets, and wires, which led to the development of a new long-distance
communication system.
C. Morse’s difficulty in understanding how Faraday’s electromagnet worked was frustrating, and
it pushed him to create a system for sending signals over wires.
D. Morse’s longtime fascination was not enough to make up for his lack of knowledge about
electricity, so he eventually sought help from Gale.

50. Which statement describes how the author’s use of sequencing in paragraph 3 contributes to the
overall structure of the passage?
E. It shows that several people were simultaneously attempting to create an electric telegraph.
F. It shows how the invention of the electric telegraph depended on information and techniques
discovered by others.
G. It shows that multiple means of long-distance communication were being used at the
same time.
H. It shows how quickly long-distance communication changed from visual signals to
electrical signals.

51. The details of the section “The Growth of an Idea” convey a central idea of the passage by
suggesting that
A. the collaborative efforts of colleagues resulted in successful communication over a wire.
B. a great deal of interest and work was devoted to understanding how to use electricity to
send signals.
C. Faraday’s invention of the electromagnet inspired the invention of the telegraph.
D. colleges like Yale played a great role in making new discoveries about electricity and
its applications.
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52. Read this sentence from paragraph 7.
The desperate Morse gave the go-ahead, and the line was completed in time for
the dramatic and spectacularly successful link between the Supreme Court
chamber of the Capitol building and the railroad station in Baltimore.
The words “dramatic” and “spectacularly” in the sentence convey a
E. sense of relief and fulfillment that the line was finished.
F. sense of wonder and of celebration that the telegraph line was accomplished.
G. feeling of excitement about the future possibilities of the telegraph.
H. feeling of confidence about being able to continue the work.

53. Which sentence is the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build his
telegraph system?
A. Morse’s application for a federal grant was delayed until 1843, so he spent time traveling in
Europe, where he concentrated on obtaining a patent for his system.
B. Morse applied for a government grant that required both houses of Congress and the
president to pass a bill awarding him $30,000 for his telegraph project.
C. Morse applied for a government appropriation and conducted telegraph demonstrations to
show that his system could work, and after a delay caused by a financial depression,
Congress approved the $30,000 appropriation in 1843.
D. Working with Gale and Vail allowed Morse to find flaws in Henry’s work and to develop his
own ideas before applying for the federal government appropriation.

54. The idea that, in the mid-nineteenth century, the United States was mostly unaware of the
possibilities of electricity is illustrated in the passage mainly through the
E. description of the government’s initial desire to expand a semaphore signaling system that
used either flags or lights along the Atlantic Coast.
F. delay by the House of Representatives to pass the bill funding Morse’s telegraph line six years
after he first applied for the appropriation.
G. discussions of the newly invented electromagnet that sparked the idea of sending codes
through wires.
H. description of how an electric circuit could be closed to ring a bell at a distance.
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55. With which statement would the author most likely agree?
A. Morse’s telegraph was successful because the wires were strung above ground rather than
underground as originally planned.
B. Understanding the importance of Morse’s telegraph requires detailed knowledge of
electrical systems.
C. The implementation of Morse’s telegraph system was overly influenced by economic factors.
D. Morse’s invention of the telegraph made a great stride toward better connecting people
across the United States and across the world.

56. How does the map provide additional support for a central idea of the passage?
E. by demonstrating that Morse’s telegraph system greatly exceeded the limitations of previous
long-distance communication systems
F. by indicating that Morse was lacking foresight by seeking a patent only in North America
G. by proving that Gale’s advice helped Morse extend the telegraph’s range much farther than
first thought possible
H. by showing that the Morse telegraph had a surprisingly immense influence across the world

57. How does the graph support the ideas in paragraph 8?
A. It indicates how welcome the improvement of long-distance communication was in the
United States.
B. It provides evidence of the dramatic increase in the number of telegraph messages as
Morse’s system expanded across the United States.
C. It reveals that by the twentieth century millions of people had used the telegraph despite
earlier hesitations about the system.
D. It shows how improvements that allowed Morse code to be read in real time made relaying
telegraph messages faster and increased the system’s usage.
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PART 2 — MATheMATics
57 QUESTIONS
IMPORTANT NOTES
(1) Formulas and definitions of mathematical terms and symbols are not provided.
(2) Diagrams other than graphs are not necessarily drawn to scale. Do not assume any relationship in
a diagram unless it is specifically stated or can be determined from the information given.
(3) Assume that a diagram is in one plane unless the question specifically states that it is not.
(4) Graphs are drawn to scale. Unless stated otherwise, you can assume relationships according to
appearance. For example, lines on a graph that appear to be parallel can be assumed to be
parallel. This is also true for concurrent lines, straight lines, collinear points, right angles, etc.
(5) Reduce (simplify) all fractions to lowest terms.
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GRID-IN QuESTIONS
QUESTIONS 58–62
DIRECTIONS: solve each problem. On the answer sheet, write your answer in the boxes at the top
of the grid. start on the left side of each grid. Print only one number or symbol in each box. Under
each box, fill in the circle that matches the number or symbol you wrote above.
• Do not fill in a circle under an unused box.
• Do not leave a box blank in the middle of an answer.
58.

60.

Simplify:
−3.8 + 2.3 − ( −1.1)

A juice mixture contains 3 gallon of
16
apple juice and 3 gallon of cranberry
40
juice. How many gallons of apple juice
per gallon of cranberry juice does the
mixture contain? (Express your answer
as a decimal.)

59.

Angle M and angle R are supplementary.
The measure of angle R is 5 times the
measure of angle M. What is the measure
of angle R in degrees?
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61.

1
Mr. Chan’s lawn grows 2
inches every
8
2 weeks. He mows his lawn every
2 weeks and cuts off the top 1 3 inches
4
of lawn. If Mr. Chan’s lawn was 4 inches

62.

RESULTS FROM SURVEY OF 110 FAMILIES

tall at the beginning of the season, how
many inches tall, in decimal form, is
Mr. Chan’s lawn after 8 weeks?

Number of
Children in the
Family

Number of Families

0

45

1

32

2

19

3

8

4

6

The table above shows the number
of children in each of 110 families.
What is the median number of children
in these families?
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MulTIplE ChOICE QuESTIONS
QUESTIONS 63–114

DIRECTIONS: Solve each problem. Select the best answer from the choices given. Mark the letter
of your answer on the answer sheet. When you are solving problems, you can write in the test
booklet or on the scrap paper given to you.
63.

65.

Mr. Jones has 550 goats, which is 10%
more than Mr. King has. How many more

R

Q

goats does Mr. Jones have than Mr. King?
A. 50
B. 55
C. 495
D. 500

P

64.

2y

y

=
and x ≠ 0 , what
x
2x
2x
expression is represented by
?
If

−

S

In the figure above, PQRS is a square.

E. y

Point S is the center of the circle, and

F. 2y

points P and R are on the circle. If

G. 3y

the area of the square is 4 square
centimeters, what is the area, in square

H. 4y

centimeters, of the shaded quarter of
the circle?
A.

π
4

B. π
C. 2π
D. 4π
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66.

many integers are in the list?

Jar 1 and Jar 2 each contain 1 cup of
2
water. If 1 of the water in Jar 1 is poured
4
into Jar 2, how much water is now in

E. 2

Jar 2?

68.

A list of consecutive integers begins with
m and ends with n. If n − m = 66, how

F. 33
G. 66

1
8
1
F.
4
5
G.
8
3
H.
4
E.

H. 67

67.

Simplify:
⎛ 39 ( x − 3) ⎞
⎜
⎟ + 39
3
⎝
⎠
13

69.

B. x − 2

cup
cup

If n is a whole number, and 0.01 is

A. 0
B. 1

C. 13 x − 36

C. 2

36
D. x +
13

CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

cup

1 , what is the value
between 1 and
n
n+2
of n ?

A. x
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70.

72.

When asked a certain question in a poll,

A program on a computer randomly

72% of the people polled answered yes. If

generates a sequence of whole numbers

56 people did not answer yes to that

from 1 to 9, inclusive. If the computer

question, what is the total number of

generates a sequence of 300 numbers,

people who were polled?

what is the best prediction of the number
of odd numbers in the sequence?

E. 78
F. 128

E. 120

G. 144

F. 133

H. 200

G. 150
H. 167

71.

A museum has a room in the shape of a
73.

rectangle. The area of the floor is

A truck rental company charges a one-

960 square feet. In a scale drawing of

time fee of $40 plus $1 per mile driven.

the museum, 1 inch = 20 feet. If the

Dalia rented a truck and used a coupon

length of the room is 2 inches in the scale

for 20% off the total rental cost. After the

drawing, what is the width of this room in

coupon was applied, she spent a total of

the scale drawing?

$60. How many miles did she drive?
A. 8

1 in.
A. 1
5
1 in.
B. 1
4

B. 20
C. 32
D. 35

C. 24 in.
D. 40 in.
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74.

76.

The probability of drawing a red candy at
2
random from a bag of 25 candies is
.
5
After 5 red candies are removed from the

8.9, 8.2, 8.5, 9.0, 8.4, 8.6, 8.8
At a skating championship, there are
seven judges who each award a score for

bag, what is the probability of randomly

each skater’s performance. The highest

drawing a red candy from the bag?

and lowest scores given to each skater are
discarded, and the mean of the remaining
scores is then calculated and reported as

E. 0

the skater’s final score. What is the final

1
10
1
G.
5
1
H.
4
F.

score for the skater who received the
scores shown above from the judges?
E. 8.60
F. 8.62
G. 8.64
H. 8.70

75.

Each number in a sequence is formed by
doubling the previous number and then
adding 1. If the 9th number in the

77.

sequence is 63, what is the 10th number
minus the 7th number?

1
A piece of wood that is 4
feet long
2
is cut into 2 pieces of different lengths.
The shorter piece has a length of x feet.

A. 96

Which inequality expresses all possible

B. 111

values of x?

C. 112
D. 127

1
A. 0 < x < 2
4
1
B. 0 ≤ x ≤ 2
4
1
C. 0 < x < 4
2
1
< x < 41
D. 2
4
2
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80.

78.

Let x be an odd number. In terms of x,
what is the sum of the two even numbers

y

closest to x ?

20

E. x

15

F. 2 x

10

G. 2 x − 2

5

O

H. 2 x − 4

x
5

10

15

20

What is the area, in square units, of the
shaded region shown in the figure above?
81.

E. 75

In 1991, the total public debt of the
United States was about

F. 125

$3,600,000,000,000. In that year, there

G. 150

were about 250,000,000 people in the

H. 200

United States. Which amount is the best
estimate of the public debt per person for
that year?
A. $1,440
B. $14,400

9
F =
C + 32
5

79.

C. $144,000
D. $14,400,000,000

Yesterday in Centerville, the highest
Fahrenheit temperature, F, was 86°, and
the lowest was 68°. What was the
difference between these temperatures,
in degrees Celsius, C?
A. 10.0° C
B. 15.0° C
C. 20.0° C
D. 32.4° C
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82.

84.

On Wednesday, a baker produced 100
more loaves of bread than were produced
on Tuesday. On Thursday, the baker

y cm

produced 50 fewer loaves than were

x cm

•

•

N

M

•

P

produced on Tuesday. If the total number

•

Q

of loaves produced on all three days
was 230, how many loaves were produced

In the figure above, N is the midpoint of

on Wednesday?

MQ . Which segment has length (2 x − y)

E. 60

centimeters?

F. 80
E. PQ

G. 120

F. NP

H. 160

G. MQ
H. MP

85.

QUIZ SCORES IN
MRS. ARCH’S CLASS

83.
30 ft

25 ft

20 ft

Quiz Score

Number of
Students

60

9

70

7

80

4

90

5

100

3

What is the area of the parallelogram

In the table above, what is the mean

shown above?

quiz score?

A. 750 sq ft

A. 60

B. 600 sq ft

B. 70

C. 500 sq ft

C. 75

D. 300 sq ft

D. 80
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86.

88.

Which graph represents the solution to the
inequality x + 4 ≥ 3 ?

Nura made a square poster with a side
length of 13 inches. Latrice made a square
poster with a side length of 15 inches.

–

F.

–

G.
H.

87.

What is the difference, in square inches,

E.

–

–

–

4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

between the area of Latrice’s poster and
the area of Nura’s poster?

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

E. 56
F. 8

–

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

G. 4
H. 2

–

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

89.

The reciprocal of 1 is added to the
4
reciprocal of 3. What is the reciprocal of

INGREDIENTS FOR
4 SERVINGS OF OATMEAL

this sum?
3
13
3
B.
4
4
C.
5
13
D.
4
A.

Ingredient

Cups

Oats

2
3

Water

31
4

The table shows the cups of ingredients
used to make 4 servings of oatmeal.
What is the unit rate for cups of oats
per cup of water?
1
6
8
B.
39
13
C.
16
13
D.
8

A.
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90.

⎛
⎞
If ⎜ 3 − 1 ⎟ x = 1 + 2 , what is the value
⎝5
2⎠
4
3
of x?

92.

Evaluate:

( −8) − 12 + ( −17) − ( −31) − 24

11
120
2
F.
7
5
G.
6
55
H.
6

E. −30

E.

F. −18
G. 18
H. 44

93.
91.

In a certain state, the sales tax rate

CELL PHONE SALES
BY COLOR

increased from 7.0% to 7.5%. What
was the increase in the sales tax on a

Color

Percent of Cell
Phones Sold

White

8k

Black

30

C. $14

Blue

30 − 2k

D. $15

Red

k +5

Total

100

$200 item?
A. $1
B. $10

The table above shows cell phone sales by
color. What percent of the cell phones sold
were blue?
A. 18%
B. 20%
C. 22%
D. 28%
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94.

96.
2

1

X

Y

13 in.

13 in.

Z

12 in.

On the number line above, the distance
between X and Y is 1 unit, and the
10 in.

distance between Y and Z is 2 units. What
is the distance between Y and the

Raquel is cutting out pieces of cardboard

midpoint of X and Z?

to make a pyramid. She will use a square
E.

piece for the base and identical triangular

1
2

pieces for the sides. The figure above

F. 1

shows the dimensions of the triangle for

1
G. 1
2

each side. What will be the total surface

H. 3

including the square base?

area, in square inches, of the pyramid,

E. 280
F. 295
G. 340
H. 360
95.

By what percent did the price of a cup of
coffee increase if its price was increased
from $1.25 to $1.35?
A. 7%
97.

B. 8%

The price of a sandwich was raised from

C. 10%

$6.25 to $6.75. What was the percent

D. 12%

increase in the price?
A. 5%
B. 8%
C. 7%
D. 50%
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98.

101. A tank with a 500-gallon capacity

Terrell played 5 computer games and
earned a mean score of 8 points per

currently contains 75 gallons of water.

game. If his mean score for the first 4

Additional water is poured into this tank at

games was 7 points per game, how many

a rate of 5 gallons per minute. After

points was his score in the fifth game?

45 minutes of adding water, what
percentage of the tank’s total capacity will

E. 9

be filled? (Assume that there is no loss of

F. 11

water from the tank.)

G. 12
H. 14

A. 45%
B. 55%
C. 60%
D. 70%

99.

Lian bought enough oranges to fill 4 bags.
Each bag contains 8 oranges. The total
cost was $11.52. At that rate, how much
102. Misha wants to use ribbon to make

would Lian pay for 42 oranges?
A. $17.28

2 straps for a backpack. The ribbon costs

B. $15.12

$5.00 a yard. If each strap requires
1 1 yards of ribbon, how much will Misha
4
pay for the ribbon (not including tax)?

C. $15.02
D. $12.52

E. $4.00
F. $6.25
G. $11.25
H. $12.50
100. 3.6 ÷ 0.018 =
E. 0.005
F. 0.648
G. 20
H. 200
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105. A hiker plans on hiking 17 miles in 3 days.

103. A graph shows the proportional
relationship between the number of test

Which equation describes the relationship

questions a student gets correct, x, and

between the number of days hiked, x, and
the number of miles traveled, y?

the student’s test score, y. The ordered
⎛ 5⎞
pair ⎜1, ⎟ is on the graph. What does the
⎝ 4⎠
y-coordinate of the ordered pair represent

3 x
A. y =
17

in this relationship?

B. y = 3 x
17 x
C. y =
3

1 hours.
A. The test will last 1
4

D. y = 17 x

1 points.
B. Each test question is worth 1
4
C. An average student can answer
5 questions in 4 minutes.
D. A student who answers 5 questions
correctly will earn 4 points.

106. Carolyn walked 3 miles from her house to
the library and then 2 1 miles farther to
2
the grocery store. Returning home by the
same route, she walked 1 2 miles before
3
stopping at a friend’s house. How many

104. In a survey of 200 adults in the town of

miles did Carolyn have left to walk home?

Waskegon, 45 reported reading the online
version of the Waskegon Bulletin the

5
E. 3
6
1
F. 4
6
2
G. 4
3
1
H. 7
6

previous day. If 25,000 adults live in
Waskegon, which number is the best
estimate of the number of adults who read
the online version of the Waskegon
Bulletin the previous day?
E. 5,600
F. 9,000
G. 11,300
H. 24,800
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1
1
107. A child grows 1
inches in
of a year.
4
3
What would be his yearly growth rate in

109. What is the value of
⎛
⎞ ⎛
⎞
10 1 + ⎜ −5 1 ⎟ − ⎜ −2 3 ⎟ ?
2 ⎝
3⎠ ⎝
4⎠

inches per year?

5
A. 2
12
11
B. 7
12
1
C. 13
12
7
D. 18
12

5
12
1
B. 3
4
3
C. 3
4
1
D. 4
4
A.

110. Carlos has $350 in a savings account that
earns 5% simple interest each year. How
108. 3 (0.01) − 3 (0.1) =

much will he have in the account after
1 year, if there is no money withdrawn?

E. −0.33

E. $17.50

F. −0.27

F. $175.00
G. $367.50

G. 0

H. $525.00

H. 0.33
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111. The probability of an event occurring is

112. The table below shows the number of cups

0.05. What is the chance that the event

of red paint and blue paint used to make a

will occur?

purple paint mixture.

A. likely

PURPLE PAINT

B. unlikely
C. impossible

Cups of Red Paint

Cups of Blue Paint

1

1.5

4

6

11

y

D. neither likely nor unlikely

Based on the relationship between the
number of cups of red paint and the
number of cups of blue paint, what is the
value of y?
E. 10.5
F. 13
G. 16.5
H. 24
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113.

114. An ice cream shop sells 16 cups of ice
P
– 3 – 2 –1

Q
0

1

cream for $48 and 4 cups for $12. There

R
2

3

4

5 6

7

is a proportional relationship between the
8

number of cups of ice cream and the cost.
What is the constant of proportionality for

On the number line above, what is the

this relationship?

distance, in units, between the midpoint

E. 3 cups per dollar

of PQ and the midpoint of QR ?

F. 3 dollars per cup

A. 3

G. 4 cups per dollar

B. 4

H. 4 dollars per cup

C. 5
D. 6

THIS IS THE END OF THE TEST.
IF TIME REMAINS, YOU SHOULD CHECK
YOUR ANSWERS. BE SURE THAT THERE
ARE NO STRAY MARKS, PARTIALLY
FILLED ANSWER CIRCLES, OR
INCOMPLETE ERASURES ON YOUR
ANSWER SHEET. j
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S AMPLE TEST – ENGLISH LANGUAGE ARTS
EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS

REVISING/EDITING
PART
A
REVISING/EDITING
PART
A
1.

The question asks for the best way to combine the sentences.
A. Incorrect. Although the sentence incorporates the ideas presented in the three original
sentences, it is incorrect because the combination suggests an incorrect relationship between
the ideas. By beginning with “Io,” the sentence places emphasis on the moon and the detail
about the number of active volcanoes rather than the key idea that “scientists now believe
that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.” Since Io is an example of one of
Jupiter’s moons, the details about Io should follow and be subordinate to the main clause,
which provides new information about the number of Jupiter’s moons in general.
B. Incorrect. Although the sentence incorporates all three ideas from the original sentences and
correctly places the detail about the number of active volcanoes on Io in a dependent clause,
this option is incorrect because it presents an imprecise relationship between the ideas. By
using the conjunction (connecting word) “and,” the sentence construction suggests that
scientists “now believe” not just that “Jupiter may have as many as seventy-nine moons” but
that “one of them is named Io,” instead of presenting Io as an example of one of Jupiter’s
moons.
C. CORRECT. The sentence is the best way to combine these sentences because it uses a
complex sentence to present ideas clearly and precisely, and it shows the relationship
between the ideas in the three sentences. The sentence starts by stating the number of
moons scientists now believe Jupiter to have and then specifies that one of those moons is
named Io. The dependent clause “which has the greatest number of active volcanoes in the
solar system” immediately follows the word “Io” to provide additional information about the
moon. A dependent clause contains a subject (“which,” referring to “Io”) and a verb (“has”)
but is not a complete sentence on its own.
D. Incorrect. The sentence incorporates the key ideas from the three original sentences, but its
structure does not accurately present the relationship between these ideas. The beginning of
the sentence includes the detail about Io having “the greatest number of active volcanoes in
the solar system” before specifying that Io is one of the seventy-nine moons of Jupiter. The
presentation of the details about Io at the beginning lessens the emphasis of the key idea
that “scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.”

95

2.

The question asks for the correction of an error in sentence structure in the paragraph.
E. CORRECT. The first sentence is a run-on sentence because both clauses—“In September
2016 the National Museum of African American History and Culture opened as part of the
Smithsonian Institution” and “the museum is already the Smithsonian’s third most popular
site”—are independent clauses, and independent clauses should not be combined without the
use of a conjunction and a comma. The revision in this option adds the word “and” before the
comma, which corrects the run-on.
F. Incorrect. The revision does not correct an error in sentence structure, since there are
independent clauses on both sides of the period.
G. Incorrect. Adding the words “which include” rather than the word “including” after the comma
does not correct an error in sentence structure. The sentence is correct as written.
H. Incorrect. Revising the wording in the underlined portion of the sentence to “which was
written” from “written” does not correct a structural error. No edits are needed to correct the
wording in the sentence.

3.

The question asks for the revision of the sentence that uses the most precise language.
A. Incorrect. The word “extremely” does not specify the precise length of the trail (2,200 miles);
“millions” is less precise than the specific number of people who hike the trail each year
(two million); and the verb “do” imprecisely describes the purpose of visiting the trail
(hiking).
B. Incorrect. While the revision specifies the precise length of the trail and the verb “hike”
precisely describes the purpose of visiting the trail, “more than a million” is less precise than
the specific number of people who hike the trail each year (two million).
C. CORRECT. The length of the trail (2,200 miles), the specific number of people who hike the
trail each year (two million), and the action of the visitors (hiking) are clear and precise in
this revision of the sentence.
D. Incorrect. The word “lengthy” is less precise than specifying the actual length of the trail
(2,200 miles); “a couple million” is less precise than the specific number of people who hike
the trail each year (two million); and the verb “do” imprecisely describes the purpose of
visiting the trail (hiking).
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4.

The question asks which edit should be made to correct the sentence.
E. CORRECT. The sentence in the box needs a comma to separate the coordinate adjectives.
Coordinate adjectives describe characteristics of the same noun or subject and are connected
with a comma or “and.” This option is the only one that places a comma where it is needed,
between the coordinate adjectives “agile” and “athletic.”
F. Incorrect. The option incorrectly adds a comma in the middle of the adjectival phrase “first
and only,” which modifies, or gives additional information about, “professional basketball
player.”
G. Incorrect. The option incorrectly adds a comma between two adjectives that are not
coordinate adjectives. “Only” is part of the adjectival phrase “first and only” and is modifying
“professional basketball player.”
H. Incorrect. The option is incorrect because a comma is not needed to set off the phrase “to
score 100 points in a single game.”

5.

The question asks for the pair of revisions needed to correct the errors in the paragraph, which
appear in sentence 2 and sentence 3.
A. Incorrect. The comma after the word “homes” in sentence 1 is necessary for separating the
subordinate clause “When coal was used to heat homes” from the main clause. The only edit
needed in this pair is in sentence 3, which incorrectly shifts the verb into the present tense.
The clause “as natural gas becomes more common” should be “as natural gas became more
common.”
B. Incorrect. The comma after the word “homes” in sentence 1 is necessary for separating the
subordinate clause “When coal was used to heat homes” from the main clause. In
sentence 4, the word “remarketed” is in the past tense established in the rest of the
paragraph and should not change to the past perfect tense “had remarketed.”
C. CORRECT. This option is the only choice that revises the errors in both sentence 2 and
sentence 3. In sentence 2, a comma needs to follow the word “company” to set off the
phrase “who owned a cleaning product company.” A comma is necessary because the phrase
is a nonrestrictive clause: the phrase provides extra information about Cleo and Noah
McVicker’s line of work, but the phrase is not necessary in order to understand the meaning
of the sentence. The second error is in sentence 3, which incorrectly shifts the verb into the
present tense. The clause “as natural gas becomes more common” should be “as natural gas
became more common.”
D. Incorrect. In sentence 2, a comma needs to follow the word “company” to set off the phrase
“who owned a cleaning product company.” In sentence 4, the word “remarketed” is in the
past tense established in the rest of the paragraph and should not change to the past perfect
tense “had remarketed.”
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PART
B
Find Time to Volunteer
6.

The question asks which revision of sentence 2 uses the most precise language.
E. CORRECT. In sentence 2, the author states that people who volunteer in their free time do
so “at various places.” The revision to sentence 2 provides the most precise language
because it references three specific places (animal shelters, community centers, and parks)
where people often volunteer.
F. Incorrect. Although this sentence mentions “a variety of places, events, or organizations” at
which people volunteer, the revision does not use the most precise language because it does
not list specific places, events, or organizations.
G. Incorrect. Although this sentence mentions “local establishments that help people, animals,
or other groups,” the revision does not use the most precise language because it does not
name the specific types of establishments at which people can volunteer.
H. Incorrect. Although this sentence mentions “places where [volunteers] can help people in
many ways,” the revision does not use the most precise language because it does not provide
specific examples of where people can volunteer.

7.

The question asks which sentence should follow sentence 4 to introduce the main claim of the
passage.
A. CORRECT. In sentence 4, the author states that “research shows that those who volunteer
also receive benefits.” The sentence in the option logically follows the ideas in sentence 4 and
provides the best thesis statement for the passage because it introduces the author’s main
claim that high school students should consider the benefits of volunteerism.
B. Incorrect. While the sentence refers to the “benefits” mentioned in sentence 4, it erroneously
asserts that “immediate and long-term results” are “guaranteed.” In addition, the sentence
does not introduce the author’s main claim that volunteering is beneficial for high school
students.
C. Incorrect. Although the sentence states that “volunteerism can be beneficial for students,” it
also introduces the idea that volunteerism can benefit the family and the community as well,
not just high school students.
D. Incorrect. Although the sentence introduces the claim that “high school students should learn
about” volunteering, it focuses on the idea that volunteering strengthens the community,
rather than introducing the claim that volunteering is beneficial for high school students.
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8.

The question asks which sentence is least relevant to the ideas presented in the second
paragraph (sentences 5–10) and should be deleted.
E. Incorrect. Sentence 5 introduces the topic of the second paragraph, which is that finding time
to volunteer “may sound impossible” for many students. Sentence 6 logically follows this idea
because it provides one reason why students might hesitate or be unable to volunteer.
Therefore, sentence 6 is relevant to the ideas presented in the second paragraph and should
not be deleted.
F. CORRECT. Sentence 7 states that “time and energy” are required for volunteering, which
partially addresses the topic of the second paragraph about the various commitments that fill
high school students’ schedules. However, sentence 7 interrupts the flow of the paragraph by
interjecting specific examples (“volunteering at a retirement center or homeless shelter”) into
a general list of activities and commitments. Thus, the sentence is the least relevant to the
paragraph and should be deleted.
G. Incorrect. In the second paragraph, the author discusses why some high school students may
hesitate to volunteer. In sentences 6 and 9, the author points out that “schoolwork” and
“family obligations and part-time jobs” are activities that require students’ time and may
cause them to hesitate taking on any additional activities. Sentence 8 contributes to this idea
by stating that “extracurricular activities” also require a time commitment from students. As
a result, sentence 8 contributes to the ideas in the second paragraph and should not be
deleted.
H. Incorrect. In the second paragraph, the author acknowledges that some high school students
may hesitate to volunteer because of “schoolwork” and “extracurricular activities.”
Sentence 9 contributes to this idea by stating that “family obligations and part-time jobs”
also require a time commitment and may cause students to hesitate to volunteer. Therefore,
sentence 9 contributes to the ideas in the second paragraph and should not be deleted.
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9.

The question asks which option would best follow sentence 12 to support the ideas presented in
the third paragraph (sentences 11–12).
A. Incorrect. The subject of the main clause in sentence 12 is “admissions counselors.” Although
the second sentence in the option mentions “admissions counselors,” it does not support the
ideas in the paragraph, because the statement that “admissions counselors know that
character traits like these will benefit the applicants” focuses on how students benefit while
sentence 12 focuses on how these traits benefit the community.
B. Incorrect. While sentence 11 discusses the potential academic and professional connections
that can be made through volunteering, sentence 12 moves on to the topic of college
admissions. Since the sentences in the option revert back to the topic of connections, they do
not support and logically follow a sentence about how college admissions counselors view
students with volunteering experience.
C. Incorrect. Although the sentence in the option continues on the subject of admissions
counselors and follows the idea in sentence 12 that these counselors tend to favor students
who “care about making their community and college campus a better place,” the sentence
focuses on what students will do while in college rather than on how volunteering helps them
get into college. Therefore, the sentence does not best follow sentence 12 and support the
ideas presented in the third paragraph.
D. CORRECT. In sentence 12, the author states that college admissions counselors view
students who list volunteer work on admissions applications as “applicants who care about
making their community and college campus a better place.” The sentence in the option best
follows sentence 12 and supports the ideas in the third paragraph because it provides
additional details about why admissions counselors look beyond academics when considering
students for admissions and the positive qualities assigned to those who have volunteering
experience.
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10. The question asks which concluding sentence should replace sentence 22 to provide the best
support for the argument presented in the passage.
E. Incorrect. Although the sentence lists examples of organizations that depend on
“hardworking young people” as volunteers, it should not replace sentence 22, because its use
of specific examples does not provide a strong conclusion to the main idea in the passage,
and it does not best support the main argument that students benefit themselves and their
community when volunteering.
F. Incorrect. While the sentence supports the argument that students “will experience a host of
benefits” through volunteerism, it should not replace sentence 22 as a concluding sentence,
because it does not best support the main argument that volunteerism benefits both the
students and their community.
G. Incorrect. Although the sentence emphasizes the importance of prioritizing volunteerism, it
should not replace sentence 22, because it focuses on the main idea in the second paragraph
(“For many students, this proposition may sound impossible.”), rather than the main
argument that volunteerism benefits both students and their community. This sentence
introduces the idea that student volunteers “are soon encouraging their peers” to volunteer,
which does not best support the argument presented in the passage.
H. CORRECT. This sentence should replace sentence 22 to conclude the passage because it lists
specific reasons for volunteering (“Whether they are seeking admission to college, preparing
to enter the workforce, or simply looking to reduce stress”) and best supports the main
argument that volunteering not only helps students but can also help their community (“high
school students who volunteer can help themselves as much as they help others”).
The Benefits of Indoor Plants
11. The question asks which sentence should follow sentence 3 to best introduce the topic of the
passage.
A. CORRECT. The sentence introduces the overall topic by previewing the main ideas in the
passage. It introduces the connection between natural elements and well-being (“a healthy
bridge”) and sets up the main argument of the passage (“Placing plants in homes and
offices” can increase people’s well-being).
B. Incorrect. Although sentence 3 mentions the connection between “people and nature,” this
sentence references the importance of spending time near plants while both indoors and
outdoors. However, the passage focuses specifically on the benefits of having indoor plants.
C. Incorrect: Though the sentence describes a reason why indoor plants are important (“For
[people’s] personal health and well-being”), the topic of the passage is related to the need
for indoor plants, not the need for people to spend more time outdoors.
D. Incorrect. While the sentence refers to how time away from nature can affect health and
well-being, the vague wording (“little connection to nature”) makes this sentence too broad
to introduce the topic of the passage, and thus, it should not follow sentence 3.
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12. The question asks for the transition word or phrase that should be added to the beginning of
sentence 5.
E. Incorrect. The transition phrase “As a result” conveys a cause-and-effect relationship that
does not exist between the ideas in sentence 4 and sentence 5. Although the plants’
conversion of carbon dioxide into oxygen removes harmful toxins from the air, the process of
photosynthesis (sentence 4) does not deprive people of the plants’ benefits (sentence 5).
F. Incorrect. Although the passage describes why people should spend time in close proximity
to plants, the idea in sentence 5 is actually in opposition to the idea in sentence 4 rather than
an elaboration of it. The transition word “Primarily” incorrectly suggests that the sentences
describe the same idea.
G. Incorrect. Although sentence 4 describes a positive idea (plants are beneficial) and
sentence 5 describes a negative idea (deprivation), the transition phrase “In contrast”
conveys an inaccurate relationship between the ideas in the sentences. Sentence 5 is not
arguing against the beneficial effect of plants and should not begin with a transition that
implies opposition.
H. CORRECT. The relationship between the ideas in the sentences is correctly conveyed with
the transition word “Unfortunately,” which signals the shift from the positive effect described
in sentence 4 (plants are helpful) to the emphasis in sentence 5 that the positive effect is
dependent on proximity to plants.

13. The question asks for the sentence that could best follow sentence 13 to support the ideas in the
third paragraph (sentences 11–14).
A. CORRECT. The sentence could best follow sentence 13 because it directly supports the main
idea of the third paragraph that indoor plants provide “psychological benefits” (sentence 11)
by presenting the findings of a relevant research study. The details about the study provide a
concrete example of the mental benefits of indoor plants: the employees in the study who
worked near plants “were more creative” and accomplished more than those who worked in
spaces without plants.
B. Incorrect. Although the sentence describes a study in which indoor plants were found to have
a positive effect, it does not clearly support the ideas in sentences 11–14, because the
sentence focuses on the popularity of the hotel rather than psychological benefits. Therefore,
this sentence does not best follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph.
C. Incorrect. Although the sentence suggests that being “routinely exposed to natural elements”
can increase the positive emotion of compassion, it could not best follow sentence 13,
because the reference to “natural elements” is too vague to sufficiently support the ideas in
the third paragraph. The sentence does not logically follow the idea from sentence 13, which
refers specifically to “encountering natural elements while indoors.”
D. Incorrect. The sentence develops the idea that indoor plants are helpful by comparing them
to carpeting and stating that they can reduce the amount of noise that people perceive. Noise
cancellation, though convenient, is irrelevant to the topic of the third paragraph, which is
specific to the psychological benefits of indoor plants. Therefore, this sentence does not best
follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph.
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14. The question asks for the sentence that presents ideas irrelevant to the topic of the passage and
should be deleted.
E. Incorrect. Sentence 11 presents one of the key reasons why plants are so important in indoor
spaces: they have a positive effect on mental health. The idea that plants provide
psychological benefits is relevant to the topic of the passage, and the sentence should not be
deleted.
F. Incorrect. Sentence 14 is relevant to the topic because it explains how many plants a person
should add to a space in order to experience “the maximum benefit of natural elements.” This
idea addresses the main topic of the passage, and the sentence should not be deleted.
G. Incorrect. Although “connecting with nature” is somewhat broader than the topic of the
passage, sentence 15 is relevant and belongs in the passage because it specifically refers to
using indoor plants as one way to connect with nature (“even just by being near an indoor
plant”). Therefore, the sentence should not be deleted.
H. CORRECT. While the topic of the passage is the harm caused by the “separation between
people and nature” (sentence 3), the reference in sentence 16 to “an electronic screen” is
irrelevant to the topic of the passage. The idea that “today’s workers need to get up and get
outdoors” (sentence 16) is, in fact, the opposite of what the passage argues, and the
sentence should be deleted.

15. The question asks for the concluding sentence that should follow sentence 17 to best support the
information presented in the passage.
A. Incorrect. Although the sentence describes plants as “vital to our wholeness and wellness,”
the detail about the absorption of carbon dioxide from the air is overly specific and does not
capture the broader argument presented in the passage (that placing plants indoors “is a
significant factor in a person’s well-being” [sentence 15]).
B. Incorrect. The sentence’s reference to particular types of plants suitable for indoor spaces
supports the idea of incorporating nature into a home or office, but the sentence does not
address the benefits people can experience for doing so and thus does not present a logical
conclusion for the information in the passage.
C. CORRECT. The sentence directly presents the argument of the passage (“More people should
consider bringing natural elements inside”) and supports the central ideas in the second and
third paragraphs relating to the health and psychological benefits of having indoor plants.
D. Incorrect. Although the sentence notes the positive impact that houseplants can have on air
quality, the sentence does not logically follow the preceding information about the overall
benefits to a person’s health and well-being.
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Champion of the Channel
16. The question asks what the newspaper editor’s comments in paragraph 1 reveal about Ederle’s
challenges leading up to her attempt to swim across the channel.
E. Incorrect. The idea that Ederle was at a disadvantage because she was American rather than
English, and thus less familiar with the channel, was not the basis for the newspaper editor’s
comments about the outcome of her swim.
F. Incorrect. The passage establishes that Ederle was a highly accomplished swimmer who had
won major world competitions (“Gertrude Ederle, an American swimmer with eighteen world
records and three Olympic medals” [paragraph 1]).
G. Incorrect. The newspaper editor’s point was that Ederle would be unsuccessful in her attempt
to complete the swim because she was a woman, not that people were uncomfortable with
the idea since no woman had attempted it before.
H. CORRECT. The comments reveal a lack of social support since many people believed that a
woman, no matter how skilled a swimmer, did not have the strength to overcome the
physical challenges that the dangerous channel waters presented (“He claimed that ‘even the
most uncompromising champion of the rights and capacities of women must admit that in
contests of physical skill, speed and endurance they must remain forever the weaker sex.’ ”
[paragraph 1]).

17. The question asks for the best summary of Ederle’s steps to prepare for her second attempt to
swim across the English Channel.
A. CORRECT. Ederle’s preparation is outlined in paragraph 4. This option is correct because it
acknowledges the idea that Ederle involved her sister in this process, and it details the efforts
the two took to improve Ederle’s equipment, including sealing her goggles with wax and
designing a better swimsuit.
B. Incorrect. The option focuses on Ederle’s actions in the moments before her swim (covering
her body with grease for insulation) and during her swim (finding her “sphere”), not her
overall preparation methods.
C. Incorrect. The option refers to a way that Ederle’s coach helped Ederle keep her strokes in
rhythm during her swim. While this option suggests that Ederle and her coach had made
thoughtful preparations, it does not address the many other steps that Ederle took to prepare
for the swim.
D. Incorrect. The option does not refer to the series of steps that Ederle took to prepare for her
swim, but rather to just one of the efforts made (improving equipment), without
acknowledging her sister’s contributions.
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18. The question asks about the effect of the word “insurmountable,” which means “incapable of
being overcome,” in paragraph 4.
E. Incorrect. Ederle did not complete her first swim because she became ill (“Just six miles short
of finishing, she became ill, and her coach had to haul her out of the water.” [paragraph 3]),
not because the suit made it impossible for Ederle to complete her swim.
F. Incorrect. The author uses the word “insurmountable” to draw attention to the increased
difficulty caused by the swimsuit, not to draw attention to the sisters’ creativity in solving the
problem.
G. CORRECT. The suit Ederle wore during her first attempt to swim the channel “stretched out,
filling with water and creating drag” (paragraph 4), which likely contributed to her failed
attempt to swim across the channel.
H. Incorrect. The passage does not address whether the original swimsuit was custom made,
simply that the swimsuit created additional difficulties for Ederle in a situation that was
already difficult.

19. The question asks how a problem-and-solution structure in paragraph 5 contributes to the ideas
presented in the passage.
A. Incorrect. The details in paragraph 5 do not provide a connection between the cold
temperature of the water and the effectiveness of Ederle’s training.
B. Incorrect. The difficulties Ederle encountered were only partially relieved by her team, and
her team’s efforts to ensure Ederle’s safety are not explained in the passage.
C. Incorrect. The paragraph does not focus on the relationship between the problems Ederle
encountered at the start of her swim and the problems she encountered during or near the
end of her swim.
D. CORRECT. The paragraph describes how the water’s temperature made Ederle
uncomfortable and made it difficult for her to regulate her stroke. The paragraph continues
with the explanation of how she overcame these issues by focusing her mind on the sea and
tuning out the distractions in her surroundings (“the sea became her only companion and the
shrieks of gulls and the humming of boat engines faded away.” [paragraph 5]).
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20. The question asks for the best support for the idea that Ederle’s swim across the channel was
successful because of her innovative approach to the challenge.
E. Incorrect. The sentence from paragraph 1 shows that Ederle’s performance was
groundbreaking but not necessarily innovative.
F. Incorrect. The layers of grease mentioned in the sentence from paragraph 5 primarily served
to insulate (keep Ederle warm) by helping her maintain her body temperature in the cold
water; neither the sentence in paragraph 5 nor surrounding text evidence establish that this
was an innovative practice.
G. CORRECT. The sentence from paragraph 5 explains that Ederle employed a newly
developed, or innovative, type of stroke that allowed her to maintain her pace through the
rough water.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 7 relates to a small component of Ederle’s
success (the storm calming and the tide shifting), those changes were not a result of Ederle
employing innovative techniques.

21. The question asks for an explanation of how paragraph 7 contributes to the development of a
central idea of the passage.
A. Incorrect. Although Ederle needed to remain focused on her goal, the idea that her physical
strength and mental fortitude allowed her to maintain this focus is not illustrated in
paragraph 7. Paragraph 7 instead contributes to the development of a central idea by
emphasizing Ederle’s emotional responses over the course of her swim.
B. Incorrect. While paragraph 7 describes some of the physical challenges that Ederle faced
(“The salty water caused her tongue to swell and inflamed her ears.”), the statement that she
“pushed herself to the edge of her physical capabilities” is not the most accurate way to
describe the focus of this paragraph. This option is incorrect because it omits the paragraph’s
focus on Ederle’s emotional responses to the challenging circumstances of her swim.
C. Incorrect. While paragraph 7 describes Ederle’s feelings of happiness and amusement during
her swim, these feelings were caused by her anticipation and excitement as she approached
achieving her goal, not by the severe weather.
D. CORRECT. Paragraph 7 contributes to the development of a central idea by describing
Ederle’s emotional state over the course of her swim. A central idea of the passage is that
Ederle’s passion and determination allowed her to accomplish her goal of being the first
woman to cross the English Channel. Paragraph 7 shows her passion and determination by
emphasizing the positive emotions Ederle felt as she progressed during her swim, despite the
unfavorable conditions (“For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile” and
“Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea”).

106

22. The question asks how the idea that many people were interested in Ederle’s attempt to swim
the channel is mainly illustrated in the passage.
E. Incorrect. While paragraph 3 states that “a rival female swimmer was preparing to make her
second attempt at the crossing as well,” which suggests that Ederle’s competitor was
interested in Ederle’s attempt to swim the channel, this information does not establish that
many people were interested in Ederle’s attempt.
F. CORRECT. Paragraph 6 includes the detail that newspaper reporters followed Ederle on a
tugboat and “wired dispatches of her progress to shore,” which suggests that an audience
was waiting for news about Ederle’s progress. Paragraph 8 states that when Ederle reached
shore, “the waiting crowd roared, honked their automobile horns, blasted their tugboat
whistles, and set off flares that flashed in the sky.” Further, paragraph 9 states that when
Ederle returned to New York, “thousands of people” attended a parade in her honor. These
details describing the celebration of Ederle’s feat further illustrate the idea that many people
were interested in what she had accomplished.
G. Incorrect. While paragraph 9 states that “more than 60,000 people credited [Ederle] with
motivating them to earn their American Red Cross swimming certificates,” this detail
describes how Ederle’s historic swim influenced people after the fact but does not illustrate
the level of public interest during the attempt itself.
H. Incorrect. Paragraph 6 provides details about how Ederle’s “coach, family, and friends”
displayed signs, played songs, and “passed her baby bottles of broth” to help her maintain
her motivation and stamina. However, these resources do not suggest the idea that people
beyond Ederle’s immediate support team were interested in her attempt to swim the channel.

23. The question asks for the sentence from the passage that best conveys the author’s perspective
about the impact of Ederle’s swim.
A. Incorrect. Although this option shows Ederle’s determination to accomplish her goal, it does
not convey the author’s perspective. Rather, the option reinforces Ederle’s own perspective
about the challenge that she was facing.
B. Incorrect. The sentence presented in this option is incorrect because it relates to Ederle’s
state of mind as she came closer to achieving her goal and does not provide details about the
author’s opinion of the impact of Ederle’s accomplishment.
C. Incorrect. The sentence presented in this option is incorrect because it simply presents
Ederle’s emotional state as she nears her goal and does not provide information about the
author’s perspective.
D. CORRECT. This option is correct because, throughout the passage, the author emphasizes
that Ederle’s accomplishment was memorable and great, which is best stated in the sentence
from paragraph 8.
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24. The question asks how the table supports the information in paragraph 9.
E. CORRECT. The table supports the information in paragraph 9 by showing that people have
continued to swim the channel and have improved upon past records. The information in the
table about records set by those who came after Ederle builds upon the idea that “Gertrude
Ederle’s accomplishment proved to the world that with determination and passion, it was
possible for a person to achieve his or her goals” (paragraph 9).
F. Incorrect. Even though paragraph 9 states that Ederle “inspired [everyday American citizens]
to be more active” and the table presents the time for the current female record holder, there
is no indication in paragraph 9 or in the table that the record holder was inspired by Ederle.
G. Incorrect. Although paragraph 3 mentions that Ederle had a female rival and the table
includes the speed records of other female swimmers, paragraph 9 focuses on the impact
Ederle’s swim had on average Americans (“inspired them to be more active” and “motivating
them to earn their American Red Cross swimming certificates”) and does not provide
information about other female swimmers competing with Ederle to set the channel-swim
record.
H. Incorrect. Although paragraph 1 mentions that Ederle “broke the men’s record by two hours”
and the table allows for comparisons between the earliest speed records and those of the
present day, there is no mention in paragraph 9 of past, present, or future channel-swim
records.
5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books
25. The question asks how the details in paragraph 1 convey a central idea of the passage. A specific
central idea that needs to be identified in order to correctly answer this question is that reading a
digital book “might be inferior” (paragraph 1) to reading a traditional book.
A. Incorrect. In paragraph 1, the author notes that despite the popularity of e-books, their sales
fell in 2015, leading to the author’s statement that “print definitely isn’t dead.” While these
statements suggest that readers still purchase and enjoy printed books, sales information
between print and e-books is not compared. Therefore, these details do not convey a central
idea of the passage.
B. CORRECT. The author states in paragraph 1 that “according to some research,” reading a
traditional book “may actually be a better choice for some readers” because “digital reading
affects us differently.” The author then supports this statement throughout the passage,
detailing five advantages that printed books have over e-books. This detail helps convey a
central idea of the passage.
C. Incorrect. In paragraph 1, the author refers to printed books as “traditional books” and the
“dead-tree cousins” of e-books. Although these references suggest that printed books rely on
natural materials more than e-books do, the author does not provide additional details in the
passage to convey this idea. Therefore, this detail does not help convey a central idea of the
passage.
D. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that “traditional books still have their
evangelists,” the author does not provide additional statistics or details in the passage to
convey the idea that some people recommend buying printed books over e-books. Therefore,
this detail does not help convey a central idea of the passage.
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26. The question asks which evidence from the passage best supports the claim in paragraph 1 that
“print definitely isn’t dead.”
E. CORRECT. In paragraph 5, the author points out that “while e-book textbooks are often
cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop textbooks, college students often
don’t prefer them.” The author adds that “in some surveys of college kids, the majority of
students have reported preferring print books.” As a result, this evidence from the passage
supports the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t dead.”
F. Incorrect. In the passage, the author cites several studies that provide evidence that younger
students “who read on iPads had lower reading comprehension than when they read
traditional printed books” (paragraph 2). While this evidence supports the benefits of using
traditional print material, it does not fully support the claim in paragraph 1 that “print
definitely isn’t dead.”
G. Incorrect. Although the main idea of paragraph 6 is supported by the 2014 study that showed
that “people who used e-readers with LED screens at night slept worse and were more tired
the next day,” this detail does not support the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t
dead.”
H. Incorrect. The author states in paragraph 6 that “staring at a lit screen can be tiring for the
eyes and the brain” and that “reading digitally required a higher cognitive workload.”
Although these details illustrate how using e-readers can have negative physical and mental
effects, they do not support the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t dead.”
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27. The question asks how the findings from the studies described in paragraph 6 are important to
the author’s observations in paragraphs 7 and 8.
A. Incorrect. The evidence from the studies mentioned in paragraph 6 is not substantially
supported by the personal opinions the author shares in paragraph 7 (“And if you’re going to
be up all night studying, turn off the backlight”) or in paragraph 8 (“melt your brain” and
“digital distractions”).
B. CORRECT. In paragraph 6, the author cites studies from 2005 and 2014 that found that LED
screens can “disrupt sleep patterns” and that “people who used e-readers with LED screens
at night slept worse and were more tired the next day.” Then, in paragraph 7, the author
suggests that “if you’re going to be up all night studying, turn off the backlight,” and in
paragraph 8, the author explains some differences between reading e-books on various
devices. This information is not based on a personal opinion; instead, it is based on practical
conclusions drawn from scientific evidence.
C. Incorrect. In paragraph 6, the author cites a 2005 study in which researchers found that
“reading digitally required a higher cognitive workload than reading on paper.” Then, in
paragraph 8, the author concludes that “reading an e-book on a computer is a much different
experience than reading on a Kindle, which is specifically designed for consuming books.”
Although the findings in paragraph 6 are important, they do not highlight the information
presented by the author that digital reading experiences vary based on the reader and the
device.
D. Incorrect. The author states in paragraph 8 that “reading an e-book on a computer is a much
different experience than reading on a Kindle” and mentions how the same thing is true for
“an interactive e-book on an iPad” compared with an e-book on “a simpler e-book device.”
Readers may conclude that this statement is meant to indicate the author’s belief that more
studies on more types of devices are needed. However, the author does not state or imply
this belief in the passage.

110

28. The question asks which sentence is the best summary of the research into the effects of e-book
reading.
E. Incorrect. In paragraph 5, the author notes that “college students often don’t prefer” e-book
textbooks but that more than half the children in a study reported “preferring screen
reading.” Paragraph 3 describes a study that showed that “ ‘enhanced’ ” e-books might be
distracting for young children. Therefore, this sentence is not the best summary, because it
overstates the opinions of college students and implies that college students are distracted by
interactive features, which is not discussed in the text.
F. Incorrect. According to the information in paragraph 3, children who read “ ‘enhanced’ ”
e-books “remembered fewer narrative details than those who read print books or basic
e-books.” A study conducted with a group of tenth graders showed that these students
“remembered more about texts if they read them in print rather than on a computer screen”
(paragraph 4). Although the author points out in paragraph 2 that “some interactive features
in e-books are designed to enhance comprehension,” a study found that “ ‘enhanced’ e-books
might be distracting” (paragraph 3). Therefore, this sentence does not provide the best
summary of the research about e-book reading, because the author does not show that ebooks aid in reading comprehension.
G. CORRECT. The author states in paragraph 2 that studies found that “students who read on
iPads had lower reading comprehension than when they read traditional printed books” and
that “e-books can be detrimental to the practice of reading itself.” In paragraph 3, the author
also points out that a study found that “ ‘enhanced’ e-books might be distracting” and that
children “remembered fewer narrative details than those who read print books or basic
e-books.” Finally, in paragraph 6, the author states that “staring at a lit screen can be tiring
for the eyes and the brain” and that “a 2005 study from Sweden found that reading digitally
required a higher cognitive workload than reading on paper.” Therefore, this sentence
provides the best summary of the research about e-book reading, because it includes
accurate information about the results of the studies discussed in the text.
H. Incorrect. In paragraph 2, the author does point out that “researchers noted that some
interactive features in e-books are designed to enhance comprehension, and that those might
be more helpful than game-type interactive graphics.” The author also explains in
paragraph 3 how children “were more engaged with [e-books] physically.” Because this
sentence does not include important details about reading comprehension or the physical toll
of e-book reading on readers, it does not provide the best summary of the research about
e-book reading.
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29. The question asks which sentence from the passage suggests that people in the future will likely
choose e-books over print books.
A. Incorrect. While this sentence from paragraph 2 implies high engagement with the interactive
features of e-books, it does not provide explicit evidence indicating that engagement with
e-books is a reason for choosing them over print books.
B. Incorrect. While this sentence from paragraph 2 highlights some of the benefits of e-books,
such as the potential to “enhance comprehension,” those benefits are not explicitly linked to
readers choosing e-books over print books.
C. Incorrect. This sentence from paragraph 3 provides evidence that shows both benefits and
drawbacks of reading e-books, including higher engagement but a decreased ability to recall
details. Therefore, the sentence does not clarify why readers would choose e-books over print
books.
D. CORRECT. In this sentence from paragraph 5, the author cites a 2012 study that found that
over 50 percent of 8- to 16-year-olds “reported preferring screen reading.” Since this specific
age group will one day influence the future of reading, and the results of the study provide a
compelling percentage, this sentence provides clear evidence for what future readers will
prefer.

30. The question asks which evidence in the passage is most relevant to the author’s claim that “our
expectations of e-book reading . . . might affect how we approach the text” (paragraph 9).
E. CORRECT. According to information in the passage, “kids sometimes skipped text in favor of
interactive features” (paragraph 2) and they “remembered fewer narrative details”
(paragraph 3). Additionally, a study found that “participants didn’t regulate their study time
with digital books like they did with paper texts, leading to worse performances”
(paragraph 9). This information directly demonstrates the author’s claim that expectations of
e-book reading might be affected by how people approach the text.
F. Incorrect. In paragraph 3, the author states that e-books may be physically engaging, but
they are also “distracting,” and readers who used them “remembered fewer narrative details.”
While this evidence is important in helping readers understand why children who read
e-books may comprehend less information than children who read print text, the evidence
does not as strongly relate to the author’s claim as the idea in the correct answer does.
G. Incorrect. The author states that one “study of adults also found that e-books can be hard to
absorb” (paragraph 4) and that “if you’re really trying to absorb material, you might want to
go for a physical book” (paragraph 7). Although the evidence presented here provides
support for the idea that retaining information from an e-book is more difficult than from a
print book, it does not as strongly relate to the author’s claim as the idea in the correct
answer does.
H. Incorrect. The author points out in paragraph 4 that adults “who read the story on a Kindle
performed worse on the chronology test than the book readers.” Although this evidence
shows how well adults can recall a series of events read in an e-book versus how well adults
can recall a series of events read in a print book, the evidence does not as strongly relate to
the author’s claim as the idea in the correct answer does.
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31. The question asks which sentence from the passage best reveals the author’s point of view about
e-books.
A. CORRECT. The sentence from paragraph 1 best reveals the author’s point of view because it
introduces the author’s argument that “e-books might be inferior,” which is illustrated
throughout the text.
B. Incorrect. The sentence from paragraph 5 provides a small detail about college students
preferring traditional books over e-books despite the fact that e-books may seem ideal by
being “cheaper (and easier to carry).” This statement supports one point made in the text but
not the author’s broader point of view about e-books in general.
C. Incorrect. In the second sentence from paragraph 8, the author discusses answers to why “all
this may not mean that reading on a Kindle is really going to melt your brain” and compares
reading on a Kindle with reading on a computer to explain how they are different. The
sentence focuses on the experiences with using two types of e-book devices rather than on
the author’s broader opinion about e-books.
D. Incorrect. In the last sentence from paragraph 8, the author uses the previous comparison
between reading on a Kindle and reading on a computer to illustrate the differences between
“playing with an interactive e-book on an iPad” and using “a simpler e-book device that only
presents the text” and limits distractions. However, similar to the sentence in Option C, this
sentence focuses on the experiences of using two types of e-book devices rather than on the
author’s broader point of view about e-books.
Snowy Mountains
32. The question asks how the description in the first stanza (lines 1–7) helps establish a central
idea of the poem.
E. Incorrect. Details comparing the length of time the mountains have existed with the length of
time the city has existed are referenced later in the poem.
F. CORRECT. The poem is mostly about the grandeur of the mountains in spite of the spread of
civilization. The first stanza contrasts these two elements.
G. Incorrect. The poem actually communicates the message that people do not recognize the
greatness of the mountains. This message is conveyed in the second stanza rather than in
the first stanza.
H. Incorrect. Although the first stanza mentions the size of the mountains, it does not imply that
people cannot see how large the mountains are.
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33. The question asks how line 5 helps develop the theme of the poem.
A. CORRECT. Line 5 helps develop the theme that the mountains are more important than
people realize by suggesting that the mountains serve a noble, supportive purpose in the
world.
B. Incorrect. While the poem does describe the strength and permanence of the mountains, the
line does not suggest that these traits attract the clouds.
C. Incorrect. While the line states that the highest peaks are “at rest,” the mountains mentioned
in the poem have already been harmed by human influence and do not remain untamed or
untouched.
D. Incorrect. While pillars are strong and may indicate shelter, there is no suggestion in the line
that the mountains are protecting the people. Additionally, this concept is not a theme of the
poem.

34. The question asks how the isolation of the word “Uprise” in line 7 affects the meaning of the
poem.
E. Incorrect. The word “Uprise” describes the mountains and, therefore, does not create a
contrast between the plateau and the city buildings but rather between the mountains and
the plateau.
F. Incorrect. The word “Uprise” contrasts the mountains with the plateau; it does not compare
the mountains to the buildings in the city.
G. Incorrect. The word “Uprise” does not create a vision of the region before people developed
the land because the first stanza, which line 7 concludes, reveals that the land has already
been developed. Line 3 establishes that the mountains rise “above the dingy city-roofs.”
H. CORRECT. The isolation of the word “Uprise” powerfully emphasizes the first stanza’s
description of the magnificent mountains standing tall above the land below.

35. The question asks how the poet develops the speaker’s point of view in the second stanza.
A. Incorrect. The speaker’s descriptions of the mountains’ awe-inspiring size and strength
mainly occur in the first and third stanzas, while in the second stanza, the speaker focuses on
humanity and its negative effect on the mountains.
B. Incorrect. The wording of the second stanza—“makes war” (line 10), “Splits down their
shining sides” (line 12), and “Destroys the lonely fragments” (line 14)—communicates the
speaker’s position that people’s main impact on the mountains is destructive; the wording
does not illustrate different ways people impact the natural environment.
C. CORRECT. In the second stanza, the speaker criticizes the destructive actions of “the world”
(lines 8 and 10) against the mountains—actions such as tunneling “their granite cliffs”
(line 11) and destroying “the lonely fragments of their peace” (line 14).
D. Incorrect. In the second stanza, the speaker does not describe a positive relationship
between the mountains and the people.
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36. The question asks for the line from the poem that best supports the idea that people have
sacrificed natural beauty for profit.
E. Incorrect. While city roofs may spoil the natural beauty, they do not directly symbolize
financial gain or profit in line 3.
F. Incorrect. Although making a profit might have been the root cause of the damage that was
done to the mountains, making war on the mountains is not a direct message about profit or
financial gain in line 10.
G. Incorrect. Although tunneling through the mountains affects the natural beauty of the
mountains, it does not directly symbolize financial gain or profit in line 11.
H. CORRECT. Advertisements are often used as a means to gain a profit, as implied by the soap
advertisements in line 13. Additionally, the word “Plasters,” in line 13, communicates a
negative connotation for the use of advertisements on the priceless natural beauty of the
mountains.

37. The question asks for the detail from the poem that reflects the speaker’s view that people often
fail to appreciate that which is familiar.
A. Incorrect. Line 6 describes the mountains’ location, rather than their long existence or their
familiarity.
B. CORRECT. Line 9 most directly supports this idea by implying that the mountains have been
there for so long that people are accustomed to seeing them and no longer appreciate their
beauty and value.
C. Incorrect. In line 12, the mention of harm that has been done to the mountains does not
connect to a sense of familiarity.
D. Incorrect. Although line 18 alludes to the long existence of the mountains, it does not
connect this long existence with a sense of familiarity or the failure of people to appreciate
the mountains’ worth.

38. The question asks how the details in the third stanza most contribute to the development of a
theme of the poem.
E. CORRECT. In the third stanza, phrases such as “Wilderness still untamed” (line 17), “timeresisting storm-worn stone” (line 22), and “The mountains swing along” (line 23) convey the
message that in spite of the destruction described in the second stanza, the mountains
manage to maintain their wild magnificence.
F. Incorrect. While the phrase “Barrier broken down” (line 21) conveys the idea that people can
have some effect on the natural landscape, it does not convey how nature affects people.
G. Incorrect. The phrase “those who do not need” (line 21) implies a choice to damage nature
and not a lack of awareness or understanding.
H. Incorrect. The third stanza is not a call to humanity to respect the mountains but a
description of the untamed, welcoming mountains and the joy they provide for those who
appreciate them.
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39. The question asks how lines 21–22 help convey the speaker’s point of view.
A. Incorrect. The word “barrier” (line 21) refers to the speaker’s opinion that the mountains
were “spread by Gods” (line 19) and not to an obstacle that the speaker thinks should be
removed.
B. Incorrect. While the lines indicate that people have lost the need to connect with nature, they
do not reveal that the speaker thinks that the cause of this loss is busyness.
C. CORRECT. The words “those who do not need / The joy” in lines 21–22 suggest the
speaker’s sadness that people do not realize that they are destroying something wonderful
and irreplaceable.
D. Incorrect. Although the speaker does say that the stone is “time-resisting” (line 22), this
belief is only a small detail of the speaker’s point of view.

40. The question asks what the personification in the concluding lines of the poem suggests about
the mountains.
E. CORRECT. Line 25’s use of the word “Welcoming” suggests that the mountains are kind
hosts. Lines 23 and 26, with language such as “The mountains swing along” and “The mists
that dance and drive before the sun,” imply the carefree nature of the mountains as they
resist the destructive work of humanity.
F. Incorrect. The personification in the lines conveys a sense of optimism and endurance, with
no language to suggest coming destruction.
G. Incorrect. Although the lines mention that “the mountains swing along” (line 23) and “the
mists . . . dance” (line 26), the personification is used to describe the mountains’
perseverance, rather than to suggest that the mountains are amused by the concerns of
others.
H. Incorrect. Although the second stanza develops the idea that the mountains have been
mistreated by humans, which might be a source of pain, the concluding lines emphasize the
joy and perseverance of the mountains as they “swing along” (line 23) despite significant
adversity.
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Excerpt from A Voice in the Wilderness
41. The question asks how the phrase from paragraph 2 affects the tone in the first part of the
excerpt.
A. Incorrect. When Margaret recalls the interaction, there is no indication that she blames the
men for her current problem.
B. Incorrect. While the description of how Margaret “hastily [gathers] up her belongings” and
“[hurries] down the aisle” (paragraph 1) may give the appearance of being defiant, there is
no evidence that she intentionally put herself in this vulnerable position just to make a point.
C. CORRECT. The phrase includes the words “all three” and “taken the trouble,” emphasizing
Margaret’s early frustration as she recalls with some confused irritation that the men thought
she needed an abundance of help earlier, but none of them is around to help when the train
stops.
D. Incorrect. While the conductor, brakeman, and porter have all looked after Margaret by
alerting her that her station was next, it is unclear whether Margaret appreciates this excess
of attention. The phrase instead conveys Margaret’s annoyance about a situation in which
assistance from the railroad employees would have been welcome but is not provided.

42. The question asks for evidence from the excerpt that best supports the idea that Margaret is
unfamiliar with traveling to new places by train.
E. Incorrect. Margaret’s actions in the sentence from paragraph 1 are decisive as she gathers
her belongings to exit the train; she is familiar with rail travel.
F. Incorrect. In the sentence from paragraph 2, Margaret is using her knowledge about trains to
attempt to interpret the actions of others; she is familiar with trains, even if a particular
destination has not been mentioned.
G. CORRECT. If Margaret has never traveled to this region by train before, she must guess or
attempt to interpret what she sees. This idea is best represented in the sentence in
paragraph 3 where she questions whether the stations in the West have platforms.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 4 shows that Margaret is trying to better
understand her situation in the darkness, her ability to identify the train’s engine and the
figures carrying lanterns indicates some familiarity with her mode of travel.

43. The question asks how the simile in the sentence from paragraph 4 affects the tone of the
paragraph.
A. Incorrect. Margaret is confused and indecisive, showing her discomfort with her situation.
B. CORRECT. The image of two or three fireflies creating small specks of light in the darkness
creates a sense of isolation or loneliness in Margaret, as shown in the sentence “A sudden
feeling of isolation took possession of her” (paragraph 4).
C. Incorrect. Margaret is not tranquil; rather, she expresses distress, questions her decisions,
and worries about being labeled a “fool” (paragraph 4).
D. Incorrect. Margaret experiences feelings of isolation and begins to question her decision in
paragraph 4, but these feelings do not become extreme until paragraph 9, where she feels “a
sickening sense of terror and failure” as the train pulls away.
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44. The question asks how Margaret’s earlier interactions with the conductor, brakeman, and porter
affect the plot.
E. CORRECT. Because the conductor, brakeman, and porter have all “taken the trouble to tell
her that hers was the next station” (paragraph 2), Margaret assumes that the next time the
train stops, she will have reached her station. This assumption causes Margaret to get off the
train at the next stop without waiting for help or confirmation, but the stop turns out to be
just “a pause to water the engine” (paragraph 15). This mistaken assumption creates the
main problem that Margaret confronts in the passage.
F. Incorrect. Although Margaret’s earlier interactions with the three railroad employees cause
her to think that she knows when to get off the train, it is clear from paragraph 4 that
Margaret is deeply confused and does not know what to do once she has exited the train car.
She muses uneasily, “Perhaps she ought not to have got out until some one came to help her.
Perhaps the train had not pulled into the station yet and she ought to get back on it and wait”
(paragraph 4).
G. Incorrect. Margaret wonders in paragraph 3 whether the train is “so long that her car had
stopped before reaching [the station]” and speculates in paragraph 4 that “the train had not
pulled into the station yet.” These thoughts reflect her assumption (based on her interactions
with the three railroad employees) that the next stop is her station. However, Margaret’s
speculation that the train has not fully pulled into the station does not significantly affect the
plot.
H. Incorrect. Margaret wonders in paragraph 3 whether they “have platforms in this wild
Western land” and is expecting to see a platform because her interactions with the three
railroad employees have led her to believe that she has reached a station. However, it is
unclear whether Margaret really believes that rural stations all lack platforms, and her
speculation on this point is not further developed in the passage and does not affect the plot.

45. The question asks for an explanation of what the imagery in the sentence from paragraph 9
conveys.
A. Incorrect. Margaret’s “sickening sense of terror” indicates that she is extremely afraid of
being left behind rather than increasingly irritated with the other passengers.
B. Incorrect. Although Margaret is “screaming, running, trying to attract some one’s attention”
in an effort to be noticed so that the train will stop, she is not attempting to keep up with the
train. This option omits consideration of the “mocking clatter” of the train, which emphasizes
Margaret’s helplessness rather than her physical efforts.
C. Incorrect. While Margret’s screaming and running could easily suggest feelings of anger, the
description of her “sickening sense of terror and failure” indicates otherwise.
D. CORRECT. The words “useless” and “failure” in the sentence indicate that Margaret’s best
efforts do not help her. The phrase “the last car slatted itself past” shows that Margaret is
helpless to stop the train from departing, which leaves her completely vulnerable.
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46. The question asks about the relationship between the theme and paragraph 9, where Margaret
desperately tries to get someone on the train to notice her.
E. CORRECT. One important theme of this excerpt concerns Margaret’s willingness to take
action to ensure that she reaches her destination. This determination, described in Option A,
is why she gathers her belongings together without help, gets off the train without being
assisted by employees, and then attempts to climb back on while the train employees are
busy examining the engine.
F. Incorrect. While the narrator describes her screaming as useless, she does not feel that her
efforts overall are useless, and she does not give up until paragraph 10.
G. Incorrect. While Margaret is feeling a sense of “failure” in paragraph 9, she does not
condemn herself as the train moves away.
H. Incorrect. Margaret expresses “terror” in paragraph 9 over being unable to catch someone’s
attention, not frustration about her lack of control over her surroundings.

47. The question asks what the figurative language emphasizes in the sentence from paragraph 10.
A. Incorrect. While the image of Margaret’s hands dropping at her sides could suggest a sense
of doubt, the figurative language in the sentence emphasizes a different feeling about her
situation and does not indicate her intentions.
B. Incorrect. While the figurative language suggests that the train is mocking Margaret, this
language is not referring to the people onboard, who are described in paragraph 8 as
“comfortable and safe inside, unconscious of her need.”
C. Incorrect. While Margaret is worried in paragraph 4 about embarrassing herself, she now
feels “dazed” because she is overwhelmed with the seriousness of what has just happened.
D. CORRECT. As Margaret stands and reaches out “helpless hands,” the language used to
describe the train as “swinging tauntingly” and having “a leer in its eye” underscores
Margaret’s fears of being left alone and being vulnerable; there is nothing she can do to
change the situation at this point.
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48. The question asks how paragraph 11 contributes to the plot of the excerpt.
E. CORRECT. In paragraph 5, Margaret assumes there is a station (“It was probably on the
other [side], but she was standing too near the cars to see”), but in paragraph 11, the
station that had been “so real” in Margaret’s mind actually does not exist.
F. Incorrect. Margaret’s main problem is not that her imagination has led her astray but rather
that her inexperience with this train route has caused her to misinterpret the events that
have occurred. Paragraph 11 reveals that she has been acting on faulty assumptions;
however, her assumptions are somewhat justified by the events that have occurred.
G. Incorrect. While Margaret seems somewhat in awe of her surroundings in paragraph 12 and
she “gasped” in paragraph 11, her exclamation is one of shock at the discovery, not surprise
over an unexpected adventure.
H. Incorrect. While paragraph 11 describes how Margaret responds to the distressing situation
that her actions and decisions have created, the paragraph does not offer insight into how
Margaret generally responds to problems or conflicts.
Invention of the Telegraph
49. The question asks how the use of problem-solution in paragraph 2 contributes to the
development of ideas in the passage.
A. Incorrect. While the discussion “aboard ship” in 1832 reminded Morse of the lectures he had
attended at Yale College and made him consider how a coded message could be sent “over a
wire” (paragraph 2), it was Morse’s failed attempts with electricity that caused him to reach
out to Gale for help.
B. Incorrect. While “Morse found when he began to develop his idea that he had little real
understanding of the nature of electricity” (paragraph 2), the paragraph does not state that
he was discouraged; it was his failed experimentation that resulted in him first realizing that
he needed help.
C. Incorrect. Paragraph 2 states that “Morse came to understand how [Faraday’s electromagnet]
worked,” and this understanding is what caused him to think about sending messages over a
wire. Also, Morse’s difficulty was in understanding the properties of electricity in general once
he began his experimentation.
D. CORRECT. The author’s use of problem-solution in paragraph 2 contributes to the
development of ideas in the passage because the author states that “Morse found when he
began to develop his idea that he had little real understanding of the nature of electricity, and
. . . he finally turned for help to . . . Leonard D. Gale.” Thus, Morse’s longtime fascination was
not enough to make up for his lack of knowledge about electricity.
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50. The question asks how the use of sequencing, or arranging in chronological order, in paragraph 3
contributes to the overall structure of the passage.
E. Incorrect. Although the inventions and advancements of others assisted in the development
of the telegraph, the passage does not suggest that the other men were attempting to create
their own telegraph systems.
F. CORRECT. The use of sequencing in paragraph 3 emphasizes that Morse’s telegraph was
created through a process of building upon earlier scientific ideas and breakthroughs.
Paragraph 3 shows that when Morse approached Leonard D. Gale for help, Gale was able to
inform Morse about Joseph Henry’s earlier experiments and research concerning electricity.
Further, Gale built upon Henry’s work by showing Morse how to “regularly boost the strength
of a signal and overcome the distance problems he had encountered by using a relay system
Henry had invented.”
G. Incorrect. The only other long-distance communication system mentioned in the passage is
the outdated semaphore system discussed in paragraph 1.
H. Incorrect. The telegraph system was in development for more than ten years because of the
lack of funding and the need for further experimentation.

51. The question asks how the details of the section “The Growth of an Idea” help convey a central
idea of the passage.
A. Incorrect. Although paragraph 2 in this section states that Morse “speculated that it might be
possible to send a coded message over a wire,” this section does not describe Morse and his
colleagues’ ultimate success at sending such a message.
B. CORRECT. The section helps convey a central idea because it mainly focuses on what
inspired Morse to begin his work and explains how others were just as interested in working
to achieve this goal. Paragraph 3 states that “Henry’s experiments, Gale’s assistance, and,
soon after, hiring the young technician Alfred Vail were keys to Morse’s success.” Their shared
interest in the possibilities of electricity inspired them to work together to find a way to use
electricity to send long-distance messages.
C. Incorrect. Paragraph 2 of the section explains how Morse came to understand how Faraday’s
electromagnet worked and states that this invention prompted Morse to wonder whether it
might be possible to send a coded message over a wire. However, that early idea of Morse’s
only evolved into the telegraph after much more research and experimentation.
D. Incorrect. Although paragraph 2 establishes that Morse was interested in lectures at Yale on
electricity, the influence of what Morse learned at Yale was only a minor factor in his
development of the telegraph.
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52. The question asks what the words “dramatic” and “spectacularly” convey in the sentence from
paragraph 7.
E. Incorrect. While there may have been some feelings of relief and fulfillment when the lines
were finished, the passage instead focuses on the wonder and joy that Morse and Cornell felt
after overcoming setbacks and completing the construction of the telegraph system.
F. CORRECT. Morse and Cornell rushed to post the wires overhead, and the “rigid deadline”
(paragraph 7) was successfully met. The words have a positive and victorious tone that is
consistent with the feeling of wonder that it worked and of celebration that the construction
was completed.
G. Incorrect. The passage does not share whether Morse or Cornell considered the future
possibilities of the telegraph; it shares only that the finished product was “dramatic,” implying
it was amazing to see.
H. Incorrect. While the passage later discusses the expansion of overhead wires “up and down
the Atlantic coast” and how they “connected the continents of Europe and America”
(paragraph 8), there is no evidence shared in the passage that Morse planned to continue his
work with electricity.

53. The question asks for the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build
his telegraph system.
A. Incorrect. This summary focuses mostly on what Morse did while his application for funding
was delayed in the United States rather than on how Morse acquired the patent, because
during this period, Morse tried “not only to secure patent protection overseas but to examine
competing telegraph systems in England” (paragraph 5). Therefore, it is not the best
summary of how Morse obtained the funding necessary to build his telegraph system.
B. Incorrect. Although this summary mentions how Morse applied for the “federal government’s
appropriation” (paragraph 5), it primarily focuses on the actions of the House of
Representatives and the Senate, not on Morse’s efforts to obtain funding. Therefore, it is not
the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build his telegraph
system.
C. CORRECT. This summary best describes how Morse obtained the funding that he needed for
his telegraph system because it explains that Morse applied “for the federal government’s
appropriation, and during the next year he conducted demonstrations of his telegraph”
(paragraph 4). In paragraph 5, the author explains the impact that the Panic of 1837 had on
Morse’s request. In paragraph 6, the author describes how by 1843, economic times had
improved, so Morse again “asked Congress for the $30,000” and was awarded the funds after
“the Senate approved it.”
D. Incorrect. This summary is not the best summary of how Morse obtained the funding
necessary to build his telegraph system, because it relates how Morse worked with others to
develop his ideas about the telegraph and how Gale and Vail were the “keys to Morse’s
success” (paragraph 3) before he applied for funding.
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54. The question asks how the passage mainly illustrates the idea that the United States was mostly
unaware of the possibilities of electricity in the mid-nineteenth century.
E. CORRECT. Paragraph 1 states that most signaling systems at the time were “visual or
‘semaphore’ systems using flags or lights” and that the United States government was
looking for “just such a system along its entire Atlantic coast.” This option is correct because
it shows that the government wanted to continue to use a limited system instead of finding
ways to improve the system. Had the government been aware of the possibilities of
electricity, a more sophisticated system might have been imagined.
F. Incorrect. The delay in funding had to do with the Panic of 1837 and the “long depression”
(paragraph 5), not because the House of Representatives was not aware of or ready for
innovation in the use of electricity.
G. Incorrect. The information in this option focuses on what prompted Morse to consider an
electric wire-based communications system. While this option suggests that electrical devices
were just beginning to be invented, it does not support the idea that the nation was unaware
of the possibilities of electricity.
H. Incorrect. While this option describes an early electrical innovation that may seem quite basic
and limited to modern audiences, paragraph 3 states that this innovation was the work of a
“pioneer in the new field,” implying that it was quite significant for its time. This option is
incorrect because it focuses on those people in the United States who were aware of the
possibilities of electricity.

55. The question asks which statement best represents a viewpoint held by the author of the
passage.
A. Incorrect. The author explains that the aboveground wiring was used only because “Cornell
suggested that [it was] the fastest and cheapest way” (paragraph 7), not because it would be
more successful.
B. Incorrect. The author conveys the importance of this advancement in communication without
providing detailed information about electrical systems.
C. Incorrect. While the Panic of 1837 caused a delay in Morse’s funding, the author shows that
Morse received the appropriation in 1843 and was able to overcome the financial setback he
faced.
D. CORRECT. Paragraph 8 states that “Telegraph lines soon extended westward, and within
Morse’s own lifetime they connected the continents of Europe and America.” Therefore, this
option is correct because the author presents Morse’s telegraph as a great leap in the ability
to quickly communicate messages over distances never before imagined.
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56. The question asks how the map provides additional support for a central idea of the passage.
E. CORRECT. The map shows the telegraph line crossing continents in 1902, just forty-four
years after the first message was sent in 1858. This is a much greater distance than the first
line Morse built between “the Supreme Court chamber of the Capitol building and the railroad
station in Baltimore” (paragraph 7).
F. Incorrect. The map shows the distance the line covers; it does not indicate Morse’s lack of
foresight in seeking patents only in North America.
G. Incorrect. While Gale’s advice was crucial to Morse’s success, the map shows the physical line
stretching across continents many years later, after their initial work.
H. Incorrect. While it can be inferred that the telegraph had influence across the world, the
amount of influence cannot be determined.

57. The question asks how the graph supports the ideas in paragraph 8.
A. Incorrect. While it can be implied from the expansion shown on the graph that people
possibly welcomed the improvement in long-distance communication, the graph does not
state this explicitly.
B. CORRECT. The graph shows the number of messages transmitted from 1870 to 1920. In
1920 almost 160 million messages were transmitted, showing a “dramatic”—almost double—
increase from 1910.
C. Incorrect. The graph does not show how many people used the telegraph, but rather it shows
the number of messages sent. Additionally, paragraph 8 provides no details about hesitation
on the part of individual people.
D. Incorrect. While improvements in recording and interpreting code were made, the graph does
not show the effect of this advancement on the speed or number of messages being
transmitted.

124

S AMPLE TEST – MATHEMATICS
FORM A 
EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
58.

(-0.4) −3.8 + 2.3 − ( − 1.1)

60.

Two negatives become a positive. Rewrite
the expression to show how − ( − 1 )

(2.5) Set up a proportion to solve:
3
apple
16

3
cranberry
40

becomes a positive number:
−3.8 + 2.3 + 1.1

3
40
×
= x
16
3

−3.8 + 3.4

40
5
=
= x
16
2

−0.4

2.5 = x
59.

(150) Angle M and angle R are
supplementary, so the sum of the angles
is 180°.
Let m equal the measure of angle M, and
let r equal the measure of angle R.
r + m = 180
The measure of angle R is 5 times the
measure of angle M.
r = 5m
5m + m = 180
6m = 180
m =

180
= 30
6

r = 5m = 5(30) = 150
Therefore, the measure of angle R is
150°.
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=

x apple
1 cranberry

61.

1
inches every 2
8
weeks. Find the total number of inches it

62.

(5.5) The lawn grows 2

(1) Since 110 families were surveyed, the
median will have 55 values less than or
equal to it, and 55 values greater than or

grows in 8 weeks.

equal to it.

8÷2 = 4

If the values in the table were listed in

1
4×2
8

order, they would look like this:
45
19
8
6



 
32
 


 


 



0,0,...,0 ,1,1,...,1 ,2,2,...,2 ,3,3,...,3 , 4, 4,..., 4

4 × 2.125 = 8.5
The lawn was 4 inches tall at the

The first row of the table indicates that 45

beginning of the season.

families had 0 children.

8.5 + 4 = 12.5

The second row of the table indicates that
32 families had 1 child.

Mr. Chen mows his lawn every 2 weeks
3
and cuts off the top 1
inches. Find the
4
total number of inches that are cut off in

So 77 families had either 0 children or 1
child, and 45 families had 0 children.

8 weeks.

Since 55 is between 45 and 77, the

8÷2 = 4

median must be a value in the second row
of the table.

3
4×1
4

So the median is 1.

4 × 1.75 = 7
The height after 8 weeks is the total
number of inches grown minus the total
number of inches cut off.
12.5 − 7 = 5.5
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63.

64.

(A) First, set up a proportion to determine

(G) Use properties of equations to

x, the number of goats Mr. King has.

determine the missing expression.

King
x
=
Jones
550

2y

x
100%
=
550
100% + 10%

2

Then solve the proportion for x.

4y

x

2

i

2x

x
100%
=
550
100% + 10%

−

y
2x

2y
x
−

y
2x

4y − y
2x

550(100%) = x(100% + 10%)

3y

550(100%) = x (110%)

2x

550(1) = x(1.10)

−

=

=

2x

y
2x
=

=

=

2x

2x

2x

2x

The missing expression is 3y.

550 = 1.10x
550 ÷ 1.10 = (1.10 ÷ 1.10)x

65.

(B) The area of square PQRS is 4 square
centimeters. So

500 = x

s2 = 4
Finally, determine the difference between
s2 =

the number of goats Mr. Jones has, 550,
and the number of goats Mr. King has,

4

s = 2 cm

500.
550 − 500 = 50

Sides PS and RS are each a radius of the
circle. So the radius of the circle is 2 cm.

Mr. Jones has 50 more goats than

1
of the circle. The
4
area of a circle is A = πr 2 . So the area of

Mr. King.

The shaded region is

the shaded region, in square centimeters,
is

( )

1
1
1
1
2
2
A =
πr =
π 2 =
π (4) = π
4
4
4
4
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66.

68.

(H) Consider the case where m = 1 .
n − m = 66

amount of water added to Jar 2 is
1
1
1
×
=
cup.
2
4
8

n − 1 = 66
n − 1 + 1 = 66 + 1

1
1
cup of water. If
8
2
cup of water is added to it, then the
Jar 2 starts with

n = 67

amount of water now in Jar 2 is
1
1
4
1
5
cup.
+
=
+
=
2
8
8
8
8

The list of integers from 1 to 67 contains
67 numbers.

67.

1
1
cup of water. If
2
4
of its water is poured into Jar 2, then the
(G) Jar 1 starts with

69.

1
1
(D) 0.01 =
, which is between
101
100
1
and
.
99
Therefore, n + 2 = 101 and n = 99 .

70.

(H) 72% of the people polled answered

⎛ 39 ( x − 3) ⎞
(A) ⎜
⎟ + 39
3
⎝
⎠
13
Divide the first 39 by 3.

yes, so 28% of the people did not answer

13 ( x − 3) + 39

yes.

13

Therefore, 56 people is 28% of the total,

Distribute 13 through the parentheses

x.

( x − 3) .

56
28
=
x
100

13x − 39 + 39
13

56
7
=
x
25

In the numerator, the terms −39 and 39
cancel out.

56 (25) = 7x

13x
13

56 (25)
7

Finally, divide by 13 to get x.

= x

8 (25) = x
200 = x
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71.

73.

(A) The scale is 1 inch = 20 feet and the

(D) Let m equal the miles driven during

length in the scale drawing is 2 inches, so

Dalia’s rental. The total cost, c, can be

the actual length is 40 feet.

expressed as an equation.

960 ÷ 40 = 24

c = 40 + m

The actual width is 24 feet.

Dalia spent a total of $60, which included
a 20% off coupon. Find the cost before

Let x equal the width of the scale drawing.

the coupon by dividing the final cost ($60)
by the percentage paid (80%):

1 in.
x in.
=
20 f t
24 f t
x =

60
60
=
= 75
80%
0.80

24
1
=1
20
5

Use $75 as the total cost to find m.
40 + m = 75
72.

(H) There are five odd numbers in the

m = 35

range 1 through 9: 1, 3, 5, 7, and 9.
Dalia drove 35 miles.
So the proportion of odd numbers in the
5
range 1 through 9 is
.
9
The expected number of odd values in the
sequence from the computer program is
5
300 i
= 166.66 .
9
So the best prediction for the number of
odd numbers in the sequence is 167.
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74.

75.

(H) Start with a proportion to determine

(C) First write an equation based on the

the total number of red candies in the

rule described in the item. Let x be the

bag.

previous number in the sequence and y be
the number in the sequence. The ninth

2
r
=
5
25

number in the sequence is 63.
2x + 1 = y

2
(25) = r
5

Determine the 10th number in the
10 = r

sequence, y, by making x = 63 .

There are currently 10 red candies out of

2(63) + 1 = y

25 candies in the bag. After 5 red candies

126 + 1 = y

are removed, there would be 5 red
candies left in the bag and 20 total

127 = y

candies.
Determine the 8th number in the

The probability of randomly drawing a red
5
1
candy would then be
.
=
20
4

sequence, x, by making y = 63 .
2x + 1 = 63
Subtract one from both sides of the
equation.
2x + (1 − 1) = 63 − 1
2x = 62
2x
62
=
2
2
x = 31

Response continued
on next page
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Determine the 7th number in the

77.

sequence, x, by making y = 31 .

(A) The original piece of wood is 4
long.

1
feet
2

2x + 1 = 31
The shorter piece is x feet long, and it
2x + (1 − 1) = 31 − 1

must be less than half the length of the
original piece of wood.

2x = 30
2x
30
=
2
2

1
1
Since half of 4
is 2
it follows that
2
4
1
x <2 .
4

x = 15

The shorter piece of wood cannot be 0
feet long, so it follows that 0 < x.

Subtract the 7th number in the sequence
This gives the compound inequality
1
0 < x <2 .
4

from the 10th number.
127 − 15 = 112
The difference is 112.

76.

(G) The highest and lowest scores are
discarded: 8.2 and 9.0.
To find the mean, add the remaining
scores and then divide that sum by the
total number of remaining scores.
8.9 + 8.5 + 8.4 + 8.6 + 8.8 = 43.2
43.2 ÷ 5 = 8.64
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78.

79.

(F) The area of the shaded region, in

(A) The highest temperature was 86° F.

square units, is the area of the triangle
F =

created by the shaded and unshaded

9
C + 32
5

regions minus the area of the triangle
created by the unshaded region.

86 =

9
C + 32
5

The area of the triangle created by the
shaded and unshaded regions is

Subtract 32 from both sides of the

200 square units.

equation:

1
1
1
bh = (20)(20) = (400) = 200
2
2
2

86 − 32 =

The area of the triangle created by the

54 =

9
C − 32
5

9
C
5

unshaded region is 75 square units.
Multiply both sides of the equation by

1
1
1
bh = (10)(15) = (150) = 75
2
2
2

5
9

⎛ 5⎞
⎛ 5⎞⎛ 9 ⎞
54 ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⎜ C ⎟
⎝ 9⎠⎝ 5 ⎠
⎝ 9⎠

Subtract to find the area of the shaded
region.

30 = C

200 − 75 = 125

The lowest temperature was 68° F.
F =

68 =

9
C + 32
5
9
C + 32
5

Response continued
on next page
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68 − 32 =

36 =

9
C
5

82.

(E) These facts are given:
• N is the midpoint of MQ .

9
C
5

• MN has a length of x centimeters.
• MP has a length of y centimeters.

⎛ 5⎞
⎜⎝ ⎟⎠ (36) = C
9

Use the first two facts to determine that
MQ has a length of 2x centimeters

20 = C

PQ = MQ − MP = 2x − y .

The difference, in degrees Celsius, is 30
minus 20.
83.

30 − 20 = 10

(B) To find the area of a parallelogram,
multiply the length of a side by the
altitude for that side.

80.

(F) If x is odd, then the two even

One property of parallelograms is that

numbers closest to x are ( x − 1) and

opposite sides are the same length.

( x + 1) . Find the sum of these two

So the bottom side of the parallelogram is

expressions.

30 feet long and has an altitude of

( x − 1) + ( x + 1) = 2x
81.

20 feet.
Therefore, the area of the parallelogram,

(B) The question asks for the amount of

in square feet, is A = bh = 30 × 20 = 600 .

the public debt per person, so divide the
total public debt by the number of people.
3,600,000,000,000
=
250,000,000
3,600,000,000,000
=
250,000,000
360,000
= 14,400
25
The amount of the public debt per person
is about $14,400.
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84.

(H) Let t represent the number of loaves

85.

(C) First, find the total number of students

of bread produced on Tuesday.

who took the quiz.

First, determine the number of loaves of

9 + 7 + 4 + 5 + 3 = 28

bread produced on Tuesday, t, using the

Multiply each quiz score by the number of

number of loaves produced on

students who received that score. Add

Wednesday, t + 100 , the number

those products together to find the total

produced on Thursday, t − 50 , and the

number of points scored.

total number produced on these three
days, 230.

(60 × 9) + (70 × 7) + (80 × 4) +

t + t + 100 + t − 50 = 230

(90 × 5) + (100 × 3) = 2,100

t + t + t + 100 − 50 = 230

To find the mean quiz score, divide the
total number of points by the number of

3t + 50 = 230

students who took the quiz.
3t + (50 − 50) = 230 − 50

2,100 ÷ 28 = 75

3t = 180
(3 ÷ 3)t = 180 ÷ 3
t = 60
Next, determine the number of loaves of
bread produced on Wednesday, t + 100 ,
when t = 60 .
t + 100 = 60 + 100 = 160
The number of loaves of bread produced
on Wednesday is 160.
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86.

87.

(E) Use the properties of equations to

(A) The reciprocal of

1
is added to the
4

solve the inequality for x .

reciprocal of 3.

x +4 ≥3

4
1
12
1
13
+
=
+
=
1
3
3
3
3

Subtract 4 from both sides of the
inequality.

The reciprocal of this sum is

3
.
13

x +4−4 ≥3−4
x ≥ −1

88.

(E) Nura’s poster is square, so all the side
lengths are 13 inches. The area is

The graph of x ≥ −1 will have a point at
−1 and will include all values that are

A = s 2 = 13 2 = 169

greater than, to the right of, −1 . The
greater than or equal sign is used, which

Latrice’s poster is square, so all the side

indicates that the solution includes −1 . So

lengths are 15 inches.

the point at −1 will be solid. Option E is

A = 15 2 = 225

the correct answer.

Subtract to determine the difference
between the areas.
225 − 169 = 56
The difference, in square inches, is 56.
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89.

90.

(B) The unit rate for cups of oats per cup
of water can be found by dividing the

⎛
⎞
(H) ⎜ 3 − 1 ⎟ x = 1 + 2
⎝5
2⎠
4
2
Rewrite with equivalent fractions with like

number of cups of oats by the number of

denominators.

cups of water.

⎛3×2
1×5⎞
1×3
2×4
−
+
⎜⎝
⎟x =
5×2
2 × 5⎠
4×3
3×4

2
3
1
3
4

⎛ 6
5 ⎞
3
8
−
+
⎜⎝
⎟x =
10
10 ⎠
12
12

13
The denominator can be rewritten as
.
4
2
3
The quotient
can be rewritten as
13
4

⎛ 1 ⎞
11
⎜⎝
⎟x =
10 ⎠
12
Multiply both sides of the equation by 10.

2
4
8
×
=
.
3
13
39

⎛ 1 ⎞
⎛ 11 ⎞
10 ⎜
x = 10 ⎜
⎟
⎝ 12 ⎟⎠
⎝ 10 ⎠

Therefore, the unit rate for cups of oats
8
per cup of water is
.
39

x =

91.

110
12

(A) The increase in sales tax percentage is
7.5% − 7.0% = 0.5%
0.5% of $200 is
(0.5%)(200) = (0.005)(200) = 1
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92.

(F) (−8) − 12 + (−17) − (−31) − 24

93.

(B) First, use the information given in the
table and properties of equations to

Simplify negatives inside the first absolute

determine the value of k.

value brackets.

8k + 30 + 30 − 2k + k + 5 = 100

−8 − 12 − 17 + 31 − 24

8k − 2k + k + 30 + 30 + 5 = 100
Simplify the first absolute value.

7k + 65 = 100

−6 − 24

7k + (65 − 65) = 100 − 65

Calculate the absolute values.

7k = 35

6 − 24

k =5

Perform the final subtraction.

Then determine the percentage of cell
phones sold that were blue by finding the

6 − 24 = −18

value of the expression 30 − 2k (given in
the table) when k = 5 .
30 − 2k = 30 − 2(5) = 30 − 10 = 20
The percentage of cell phones sold that
were blue is 20%.
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94.

96.

(E) First, find the distance between X and

(G) Surface area is found by calculating

Z by adding the distance between X and Y

the area of each side, including the base,

to the distance between Y and Z.

and adding them all together.

1+2 = 3

The base of the pyramid measures
10 inches on each side, so the area of the

Since the distance between X and Z is 3 ,
1
the midpoint between X and Z is 1 .
2

base is
10 × 10 = 100

1
, and
2
the distance between X and Y is 1 . The
The midpoint between X and Z is 1

Each triangular face has a base of
10 inches and a height of 12 inches, so

distance between Y and the midpoint of X
1
1
and Z is 1 − 1 =
.
2
2

95.

the area of each face is
1
× 10 × 12 = 60
2

(B) Subtract to determine the amount of

There are 4 triangular faces (because the

the increase.

square base has 4 edges, each of which
will have a triangular face). So the total

1.35 − 1.25 = 0.10

surface area of the pyramid is the sum of

Divide the increase by the original price.

the areas of 4 triangles and 1 square.

0.10 ÷ 1.25 = 0.08

(4 × 60) + 100 = 240 + 100 =
340 square inches

Multiply the quotient by 100 to express
the decimal answer as a percent.
97.

0.08 × 100 = 8

(B) Use the percent increase expression to
find the answer:
new price − original price
original price
6.75 − 6.25
0.50
=
= 0.08 = 8%
6.25
6.25
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98.

(G) If the mean number of points for the

101. (C) If 5 gallons are added to the tank per

first four games is 7, the total number of

minute for 45 minutes, then 5 × 45 = 225

points earned in those games is 28.

gallons are added to the tank.

4 × 7 = 28

The tank started with 75 gallons of water
in it. After the 45 minutes, it contains

If the mean number of points for all five

75 + 225 = 300 gallons, assuming no loss

games is 8, the total number of points

of water.

earned is 40.

The tank has a capacity of 500 gallons,
300
= 0.6 .
and
500

5 × 8 = 40
To find the number of points in the fifth

Rewrite decimal 0.6 as a percent.

game, find the difference between 40 and

0.6 =

28.

6
60
=
= 60%.
10
100

40 − 28 = 12

1
yards of
4
ribbon, and ribbon costs $5.00 a yard.

102. (H) Each strap requires 1
99.

(B) First, find the amount, in dollars, that
Lian paid for each orange. There are 4

1

bags with 8 oranges each.

ribbon for each strap costs $6.25.

4 × 8 = 32

Misha wants to make 2 straps.

Divide the total cost by the total number

6.25 × 2 = 12.50 , so the cost of the ribbon
for 2 straps is $12.50.

of oranges to get the cost per orange.
11.52 ÷ 32 = 0.36
Multiply to find the cost of 42 oranges.
0.36 × 42 = 15.12

100. (H)

1
5
5
25
×5 =
×
=
= 6.25 , so the
4
4
1
4

⎛ 1,000 ⎞
3.6
3,600
×⎜
= 200
⎟ =
0.018 ⎝ 1,000 ⎠
18
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105. (C) There is a proportional relationship

103. (B) The graph represents a proportional
relationship, which means the y-intercept

between the number of miles hiked, y,

of the graph is (0, 0).

and the number of days, x.

⎛
5⎞
This means that the point ⎜1, ⎟
⎝
4⎠
represents the unit rate for this situation.

y
17
=
x
3
y =

In this situation, x represents the number

17
x
3

of questions answered correctly, and y
represents the number of points received.

So the equation y =
relationship.

Therefore, for each question answered
5
1
correctly, the student receives
, or 1 ,
4
4
points.

106. (E) The distance from Carolyn’s house to
1
1
the grocery store is 3 + 2
miles.
=5
2
2

104. (E) In the survey, 45 out of 200 adults

Carolyn walked 1

reported reading the online version of the
Waskegon Bulletin, and there are 25,000

still had 5

adults living in Waskegon. Set up a

home.

proportion to find the number of adults

2
miles back, so she
3

1
2
miles left to walk
−1
2
3

who read the online version.

5 1 − 1 2 = 11 − 5 =
2
3
2
3

45
x
=
200
25,000

33
10
23
5
−
=
= 3
6
6
6
6

x =

(45)(25,000)
200

17
x describes the
3

So Carolyn has 3 5 miles left to walk
6
home.

= ( 45)(125) = 5,625

Rounded to the nearest 100, this number
is 5,600.
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109. (B) Rewrite the mixed numbers so that

107. (C) Set up a proportion to solve.

they all have equivalent denominators.

1
in.
x in.
4
=
1
1 yr
yr
3

1

1

1
1
=
x
4
3

10

1 ⎛− 1 ⎞ ⎛− 3 ⎞
+⎜ 5 ⎟ −⎜ 2 ⎟
2 ⎝
3⎠ ⎝
4⎠

10

⎛
6
4 ⎞ ⎛− 9 ⎞
+ ⎜ −5
⎟
⎟ −⎜ 2
12 ⎝
12 ⎠ ⎝
12 ⎠

5
1
=
x
4
3

Subtracting a negative is the same as

⎛ 3⎞⎛ 5⎞
⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ = x
1
4

10

15
= x
4

Group the whole numbers together and

3

adding.
6
4
9
−5
+2
12
12
12

the fractions together.

3
= x
4

10

108. (F) 3 (0.01) − 3 (0.1) = 0.03 − 0.3 = − 0.27

6
4
9
−5
+2
12
12
12
⎛ 6
4
9 ⎞
−
+
⎟
12
12
12 ⎠

(10 − 5 + 2) + ⎜⎝
7

11
12

110. (G) Find 5% of 350.

(5%)(350) = (0.05)(350) = 17.5
350 + 17.5 = 367.50
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111. (B) The probability of the event is 0.05,

113. (C) To find the midpoint of a segment,

which equals 5%, which is less than 50%.

subtract the value on the right from the
value on the left and then divide by 2.

Option A:

Then add the result to the value on the
left of the segment.

An event that is likely has a probability
over 50%.

Find the midpoint of PQ .

( )

Option B:

1 − −3 = 4

An event that is unlikely has a probability

4÷2 =2

less than 50%.

( )

2 + −3 = −1

Option C:

Find the midpoint of QR .

An event that is impossible has a 0%
probability.

7−1 = 6

Option D:

6÷2 =3

An event that is neither likely nor unlikely

3+1 = 4

has a 50% probability.
The distance between −1 and 4 on the
number line is 5 units.
112. (G) Divide the number of cups of blue
paint by the number of cups of red paint
114. (F) 48 dollars ÷ 16 cups = 3 dollars per

to find the constant of proportionality.

cup

1.5
6
=
= 1.5
1
4

12 dollars ÷ 4 cups = 3 dollars per cup

Multiply to find the value of y.

The constant is the cost per cup
(3 dollars).

11 × 1.5 = 16.5
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Answer Key for Sample Form A
1. C

14. H

27. B

40. E

53. C

66. H

79. A

92. F

105. C

2. E

15. C

28. G

41. C

54. E

67. A

80. F

93. B

106. E

3. C

16. H

29. D

42. G

55. D

68. G

81. B

94. E

107. C

4. E

17. A

30. E

43. B

56. E

69. D

82. E

95. B

108. F

5. C

18. G

31. A

44. E

57. B

70. H

83. B

96. G

109. B

6. E

19. D

32. F

45. D

0.4– .58

71. A

84. H

97. B

110. G

7. A

20. G

33. A

46. E

150 .59

72. H

85. C

98. G

111. B

8. F

21. D

34. H

47. D

2.5 .60

73. D

86. E

99. B

112. G

9. D

22. F

35. C

48. E

5.5 .61

74. H

87. A

100.H

113. C

10. H

23. D

36. H

49. D
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Identifying Information
Turn to Side 1 of the answer sheet.
Notify the proctor immediately if you are ill or should not be taking this test. Do not sign the
statement or begin the test. Return your answer sheet to the proctor.
Line 1: Read the statement and sign your name in the space following the word “signature.” Do not print your
name.
Line 2: Print today’s date, using the numbers of the month, the day, and the year.
Line 3: Print your birth date with the number of the month first, then the number of the day, then the last
two digits of the year. For example, a birth date of March 1, 2005, would be 3-1-05.
Grid 4: Print the letters of your first name, or as many as will fit, in the boxes. Write your name exactly as you
did on the application. If you have a middle initial, print it in the box labeled “MI.” Then print the letters of your
last name, or as much as will fit, in the boxes provided. Below each box, fill in the circle that contains the same
letter as the box. If there is a space or a hyphen in your name, fill in the circle under the appropriate blank or
hyphen.
Make dark marks that completely fill the circles. If you change a mark, be sure to erase the first mark
completely.
Grid 5: Carefully copy the order in which you ranked the specialized high schools on your Test Ticket onto
Grid 5. If Grid 5 is not marked correctly, your admission to a specialized high school will be affected because
your admission is based on the score you achieve and the order in which you rank your school preferences in this
grid. The school choices indicated on your answer sheet are final.
Fill in one and only one circle for each school for which you wish to be considered. You may make as
few as one or as many as eight choices. To increase your chances of being assigned to one of the specialized
high schools, you are encouraged to make more than one choice. You must fill in a first choice school. Do not fill
in a school more than once. Do not fill in the same school for each choice. Fill in only one circle in a row and only
one circle in a column.
Grid 6: Complete the grid with your date of birth. Print the first three letters of the month in the first box, the
number of the day in the next box, and the year in the last box. Then fill in the corresponding circles.
Grid 7:
1. Print the name of the school where you are now enrolled in the space at the top of the grid.
2. In the boxes marked “SCHOOL CODE,” print the six-digit code that identifies your school and fill in the circle
under the corresponding number or letter for each digit of the school code. (You can find your school code on
your Test Ticket. If it is not there, tell the proctor, and the proctor will get the school code for you.)
3. If you attend a private or parochial school, fill in the circle marked “P.”
Grid 8: Print your student ID number in Grid 8. You can find your student ID number on your Test Ticket. In the
boxes, print your nine-digit student ID number. Below each box, fill in the circle containing the same number as
in the box.
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Grid 9: In most cases, Grid 9 is already filled in for you. If it is not, copy the letter and numbers shown in the
upper-right corner of your test booklet into the boxes. Below each box, fill in the circle containing the same letter
or number as the box.
Now review Side 1 to make sure you have completed all lines and grids correctly. Review each column to see that
the filled-in circles correspond to the letters or numbers in the boxes above them.
Turn your answer sheet to Side 2. Print your test booklet letter and numbers, and your name, first name first, in
the spaces provided.

Marking Your Answers
Mark each of your answers on the answer sheet in the row of circles corresponding to the question number printed
in the test booklet. Use only a Number 2 pencil. If you change an answer, be sure to erase it completely. Be
careful to avoid making any stray pencil marks on your answer sheet. Each question has only one correct answer.
If you mark more than one circle in any answer row, that question will be scored as incorrect.
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You can use your test booklet or the provided scrap paper to take notes or solve questions; however, your answers
must be recorded on the answer sheet in order to be counted. You will not be able to mark your answers on
the answer sheet after time is up, and answers left in the test booklet will not be scored.
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Planning Your Time
You have 180 minutes to complete the entire test. How you allot the time between the English Language
Arts and Mathematics sections is up to you. If you begin with the English language arts section, you may go
on to the Mathematics section as soon as you are ready. likewise, if you begin with the Mathematics section, you
may go on to the English language arts section as soon as you are ready. If you complete the test before the
allotted time (180 minutes) is over, you may go back to review questions in either section.
Be sure to read the directions for each section carefully. Each question has only one correct answer. choose the
best answer for each question. when you finish a question, go on to the next, until you have completed the last
question. Your score is determined by the number of questions you answer correctly. Answer every question,
even if you may not be certain which answer is correct. Don’t spend too much time on a difficult question.
come back to it later if you have time. If time remains, you should check your answers.
Students must stay for the entire test session.
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Sample Test, Form B
1 — English languagE aRts
57 QUESTIONS

REVISING/EDITING
QUESTIONS 1-9 (PART A AND PART B)
REVISING/EDITING PART A
DIRECTIONS: Read and answer the following questions. You will be asked to recognize and correct
errors so that the sentences or short paragraphs follow the conventions of standard written English.
You may write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of the
sentences or paragraphs, while being mindful of time, before marking the best answer for each
question.
1.

Which revision corrects the error in sentence structure in the paragraph?
The land on Earth has not always been separated into the seven continents, at one time a
massive supercontinent, known as Pangaea, covered one-third of Earth’s surface.
Additionally, the supercontinent was surrounded by ocean waters called Panthalassa, much of
which were in Earth’s Southern Hemisphere. Geologists believe that the supercontinent split
apart over millions of years because of the movement of the tectonic plates that form
Earth’s crust. In fact, experts predict that over the next 250 million years the movement of
the plates will cause the seven continents to merge into a supercontinent again.
A. continents. At
B. surface; additionally,
C. Panthalassa. Much
D. crust, in fact,
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2.

Which sentence contains an error in its construction and should be revised?
(1) Walking dogs, cleaning kennels, hand-feeding newborn kittens, and supporting the petadoption process, the animal shelter is looking for volunteers to help with a variety of tasks.
(2) Working at the animal shelter is a great way for young people, especially those who
aspire to care for and protect animals, to gain valuable work experience. (3) In addition to
hands-on training with animal care, volunteers will learn important job skills, such as
punctuality, responsibility, and personal initiative. (4) Caring for animals can also help
volunteers develop empathy, which is the awareness and understanding of the feelings
of others.

E. sentence 1
F. sentence 2
G. sentence 3
H. sentence 4

3.

Which edit should be made to correct the sentence?
The Colosseum in Rome, Italy which is considered one of the “new” Seven Wonders of the
World, is the largest amphitheater ever built and once could hold up to 50,000 spectators.

A. Delete the comma after Rome.
B. Insert a comma after Italy.
C. Delete the comma after World.
D. Insert a comma after built.

FORM B
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

3
147

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
FORM B

4.

How should this sentence be revised?
To promote their club, a bake sale will be sponsored by members of the debate team on
Wednesday.
E. To promote their club, on Wednesday a bake sale will be sponsored by members of the
debate team.
F. On Wednesday, to promote their club, a bake sale will be sponsored by members of the
debate team.
G. To promote their club, members of the debate team will sponsor a bake sale on Wednesday.
H. Members of the debate team, on Wednesday to promote their club, will sponsor a bake sale.
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REVISING/EDITING PART B
DIRECTIONS: Read the text below and answer the questions following it. You will be asked to
improve the writing quality of the text and to correct errors so that the text follows the conventions of
standard written English. You should reread relevant parts of the text, while being mindful of time,
before marking the best answer for each question.

The Free College Debate
(1) A college degree has become an essential tool in an increasingly competitive job market.
(2) Yet, the price of higher education, at both private and public universities, continues to rise.
(3) Helping students cover the cost of attending college is an important issue.
(4) Many people agree that a college education should be a financially realistic option for those who
aspire to obtain a degree. (5) For example, in 2017, the New York State legislature passed a bill
creating a program to cover the tuition costs for nearly one million students. (6) The state of
Tennessee also has a program that offers all students scholarships and mentoring services if they
attend one of the state’s community colleges. (7) Proponents generally believe that these programs
are a step in the right direction for making college affordable for students who would have had to
take out loans or who would have decided not to pursue higher education at all.
(8) On the other hand, some people oppose bills like the ones in New York and Tennessee because
they believe “free” college programs are unsustainable. (9) In order to implement these types of
programs, a state pays the college on behalf of the students using funds from the state’s budget,
which primarily comes from state taxes. (10) As more students choose to attend college, more
funds will be needed to cover the costs. (11) Additionally, many students do not finish college
within four years because they switch majors or because they have to work. (12) Critics believe
that these circumstances will inevitably lead to an increase in taxes, a decline in the quality of the
education offered by the schools, or both. (13) They think narrower college-affordability efforts that
target the students who need the most support, such as first-generation college students, may be
more effective and viable solutions.
(14) Faculty and students at higher-education institutions can work to keep costs down. (15) In
light of increased access to computers, mobile devices, and the Internet, there are more
opportunities for students to take courses online, thus reducing the need for and cost of maintaining
physical classrooms. (16) Additionally, colleges should account for experience by allowing students
to demonstrate their knowledge in order to avoid having to pay to sit through classes on subjects
they have already mastered. (17) Similarly, college-bound high school students need to be
prepared for college-level work so that they do not have to spend money on remedial classes.
(18) The solutions to the problems associated with rising college costs are not simple. (19) Passing
legislation that boosts college affordability will take time, input from experts with different ideas,
and careful planning.
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5.

Which sentence should replace sentence 3 to best state the topic of the passage?
A. Several states have implemented scholarship programs that allow students to attend public
universities and community colleges at a very low tuition rate or for free.
B. Determining the most effective way to make college affordable is a complex issue, and there
are differing opinions about how to approach the problem.
C. Higher-education institutions should reduce the cost of a college education by finding ways to
help students avoid paying for unnecessary classes and materials.
D. The main concern related to the issue of college affordability is that helping students cover
tuition could affect the quality of the education they receive.

6.

Read this sentence.
Some note that several states have made their community or state colleges low-cost or free
for students with limited resources.
Where should the sentence be added to best support the ideas in the second paragraph
(sentences 4–7)?
E. at the beginning of the paragraph (before sentence 4)
F. between sentences 4 and 5
G. between sentences 5 and 6
H. between sentences 6 and 7

7.

Which sentence presents information that shifts away from the topic of the third paragraph
(sentences 8–13) and should be deleted?
A. sentence 10
B. sentence 11
C. sentence 12
D. sentence 13
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8.

Which phrase should be added before sentence 14 to best transition to the ideas in the fourth
paragraph (sentences 14–17)?
E. Because college affordability is a complicated issue,
F. With so many opinions about how to make college affordable,
G. Until college becomes more affordable,
H. Although some college affordability programs have been successful,

9.

Which concluding sentence should be added after sentence 19 to support the topic of
the passage?
A. The increasing use of technology in college classrooms and the financial support from tuition
scholarship programs will make colleges more affordable for many students.
B. Statewide tuition scholarship programs will make college more affordable for many students,
but these programs may lead to new problems.
C. Until the problems associated with the rising cost of college are solved, many students will
pursue other options after graduating high school.
D. When the issue of college affordability is resolved, students will be able to make decisions
about pursuing higher education without cost being the deciding factor.
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REaDINg COmpREhENSION
QUESTIONS 10–57
DIRECTIONS: Read each of the following six texts, and answer the related questions. You may write
in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of each text, while
being mindful of time, before marking the best answer for each question. Base your answers only on
the content within the text.
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Massachusetts: Lowell National Historical Park
1

During the first half of the 19th century, Lowell, Massachusetts, quickly transformed itself from a
farm town to a bustling industrial city. In time, Lowell became a model of industry, gaining global
recognition for its state-of-the-art technology, innovative canal and dam system, mill architecture,
boardinghouses, churches, and ethnic neighborhoods. Young Yankee1 women, immigrant families,
and European tourists all flocked to Lowell to find work at one of the many textile mills, or visit
the industrious city that was becoming a popular tourist destination. As one Scottish traveler
observed during his visit to America, “Niagara2 and Lowell are the two objects I will longest
remember in my American journey, the one the glory of American scenery, the other of American
industry.” Today, Lowell National Historical Park welcomes visitors to enjoy the sights of Lowell and
learn about the history of one of America’s most significant industrial cities.

2

The Boston merchants who founded Lowell in 1821 and named it after Francis Cabot Lowell chose
to locate the town along Massachusetts’s Merrimack River to take advantage of the kinetic energy
offered by the Pawtucket waterfalls. Over six miles of canals powered the waterwheels of Lowell’s
mills, whose massive five- and six-story brick buildings dominated the city’s landscape. . . . The
most recognized of these buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in 1821, the
Suffolk or Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company established in
1835, and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838. By the 1850s, 40 textile mills
employing over 10,000 workers stretched for about a mile along the river. . . .

3

The city’s female workforce was significant in the history of Lowell. From the early to mid-1800s,
women left the constricted lifestyle of small rural towns and rural areas for independent industrial
city life. Most were young single Yankee girls, who were tired of the limited opportunities offered
by their domestic work.3 Women found that Lowell’s mills offered monthly wages for their services
and provided them room and board. Although these women gained economic independence in
Lowell, the mill boardinghouse keepers constantly supervised their social activities, for which they
hardly had any time, considering their daily 12- to 14-hour work schedules. At the end of the day,
the factory bell signaled the “mill girls” to return to their boardinghouses. They were expected to
adhere to the strict code of conduct respecting curfew and attending church.

4

Yankee “mill girls” continued to dominate the Lowell workforce until the 1840s, when the city
began to find it difficult to compete with the growing industrial development in other New England
communities. As profits fell, the mill industry cut wages. These wage cuts, deteriorating working
conditions, and long workdays led the “mill girls” to protest and organize strikes. When their
demands went unheard, the women left Lowell, and immigrant groups replaced them in the
workforce. Despite the low wages and unhealthy work conditions, immigrants were eager to find
work.

5

The immigrants replacing the Yankee “mill girls” during the 1840s were predominantly Irish
Catholics, who traveled to America during the Great Potato Famine. Although Lowell received an
influx of Irish families during this time, the Irish were a part of the city’s history from its birth,
1Yankee:

native to New England

2

Niagara: a town in northwestern New York State well known as the location of Niagara Falls, a
series of waterfalls on the Canadian border

3domestic

work: household duties like cooking and cleaning
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and before the “mill girls” arrived, they built Lowell’s historic canals, mills, and boardinghouses.
Initially, Lowell’s Protestant community was slow to welcome Irish immigrants, but the hostility
between Yankee Protestants and Irish Catholics eventually disappeared. Irish immigrants
dominated the industrial scene until the Civil War, when other immigrant groups began to work in
the city mills.
6

Like the Irish, the French-Canadians, Greeks, Poles, Portuguese, Russian Jews, and Armenians
who came to work in Lowell’s mills faced long work hours, low wages, and poor living conditions in
the city’s crowded tenements. By the time Lowell’s industry declined, the city had become an
ethnic melting pot, where each group claimed its own distinct neighborhood, like the Irish
immigrants’ “New Dublin” or “Acre,” and the French-Canadians’ “Little Canada.” The city officially
began to close down its mills in the 1920s and ’30s after Lowell’s outdated mills could no longer
compete against the state-of-the-art cotton mills in other communities and working conditions
continued to decline as Lowell’s companies stopped reinvesting in their mills. . . . Despite a brief
resurgence during World War II, the city shut down its last surviving mill by the mid-1950s.
From “Massachusetts: Lowell National Historical Park”—Public Domain/National Park Service

10. Read this sentence from paragraph 1.
As one Scottish traveler observed during his visit to America, “Niagara and Lowell
are the two objects I will longest remember in my American journey, the one the
glory of American scenery, the other of American industry.”
The author most likely includes the quotation from the Scottish traveler in order to
E. suggest that people around the world saw the direct contribution of nature and industry to
the United States.
F. compare the natural and industrial attractions in the United States at that time.
G. convey the idea that the United States offered both natural and industrial attractions.
H. imply that the natural resources in the United States contributed to the development
of industry.
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11. Which sentence from paragraph 2 best supports the idea that Lowell became “a bustling
industrial city” (paragraph 1)?
A. “The Boston merchants who founded Lowell in 1821 and named it after Francis Cabot Lowell
chose to locate the town along Massachusetts’s Merrimack River to take advantage of the
kinetic energy offered by the Pawtucket waterfalls.”
B. “Over six miles of canals powered the waterwheels of Lowell’s mills, whose massive five- and
six-story brick buildings dominated the city’s landscape.”
C. “The most recognized of these buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in
1821, the Suffolk or Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company
established in 1835, and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838.”
D. “By the 1850s, 40 textile mills employing over 10,000 workers stretched for about a mile
along the river.”

12. Read this sentence from paragraph 3.
From the early to mid-1800s, women left the constricted lifestyle of small rural
towns and rural areas for independent industrial city life.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the passage?
E. It provides a transition from a description of the mills to a description of the workforce in
those mills.
F. It indicates a shift in tone from positive and hopeful to negative and dissatisfied with working
conditions at the mill.
G. It summarizes a challenge that led many women to leave their hometown and seek work in
urban areas.
H. It begins a comparison of the mill workforce between the mid-1800s and the late 1800s.

13. Read this sentence from paragraph 5.
Although Lowell received an influx of Irish families during this time, the Irish
were a part of the city’s history from its birth, and before the “mill girls” arrived,
they built Lowell’s historic canals, mills, and boardinghouses.
How does this sentence contribute to the development of ideas in the passage?
A. It implies that Lowell was founded by early Irish immigrants.
B. It emphasizes the important role Irish immigrants played in Lowell’s history.
C. It suggests that the new Irish immigrants were readily accepted into the community.
D. It highlights the working relationship between the mill girls and the new Irish immigrants.
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14. Which sentence best summarizes the mill girls’ experience as the dominant workforce in Lowell?
E. The mill girls were eager to leave their domestic duties and small towns behind, so they went
to work in the mills of Lowell.
F. Originally, the mill girls were satisfied to work in Lowell, but as they left their jobs at the
Lowell mills, immigrants arrived to fill the empty positions.
G. Young women left home to work in the Lowell mills, but the mill girls soon became
dissatisfied with the working conditions and rigid boardinghouse rules.
H. The mill girls embraced city life when they came to work in Lowell’s mills, but when their
protests about unfavorable working conditions went unanswered, they left.

15. A central idea that Lowell was “one of America’s most significant industrial cities” (paragraph 1)
is conveyed in the passage primarily through a description of the
A. canals, mills, and boardinghouses that were built by immigrants.
B. mill girls and immigrants who comprised Lowell’s workforce.
C. development of the mills and the workforce established to support them.
D. cultural diversity of the people who lived in the area.

16. The reason Lowell lost its status as an industrial leader is best illustrated through the
E. description of poor living and working conditions.
F. explanation for why some immigrant groups struggled to live together.
G. comparison with other mills that used modern methods.
H. information about the mills opening temporarily during World War II.
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Excerpt from A Tramp Abroad
by Mark Twain
1

Now and then, while we1 rested, we watched the laborious ant at his work. I found nothing new in
him—certainly nothing to change my opinion of him. It seems to me that in the matter of intellect
the ant must be a strangely overrated bird. During many summers now I have watched him, when
I ought to have been in better business, and I have not yet come across a living ant that seemed
to have any more sense than a dead one. I refer to the ordinary ant, of course; I have had no
experience of those wonderful Swiss and African ones which vote, keep drilled armies, . . . and
dispute about religion. Those particular ants may be all that the naturalist paints them, but I am
persuaded that the average ant is a sham.

2

I admit his industry, of course; he is the hardest working creature in the world—when anybody is
looking—but his leather-headedness is the point I make against him. He goes out foraging, he
makes a capture, and then what does he do? Go home? No; he goes anywhere but home. He
doesn’t know where home is. His home may be only three feet away; no matter, he can’t find it.
He makes his capture, as I have said; it is generally something which can be of no sort of use to
himself or anybody else; it is usually seven times bigger than it ought to be; he hunts out the
awkwardest place to take hold of it; he lifts it bodily up in the air by main force, and starts—not
toward home, but in the opposite direction; not calmly and wisely, but with a frantic haste which
is wasteful of his strength; he fetches up against a pebble, and, instead of going around it, he
climbs over it backwards, dragging his booty after him, tumbles down on the other side, jumps up
in a passion, kicks the dust off his clothes, moistens his hands, grabs his property viciously, yanks
it this way, then that, shoves it ahead of him a moment, turns tail and lugs it after him another
moment, gets madder and madder, then presently hoists it into the air and goes tearing away in
an entirely new direction; comes to a weed; it never occurs to him to go around it. No; he must
climb it, and he does climb it, dragging his worthless property to the top—which is as bright a
thing to do as it would be for me to carry a sack of flour from Heidelberg to Paris by way of
Strasburg steeple; when he gets up there he finds that that is not the place; takes a cursory
glance at the scenery, and either climbs down again or tumbles down, and starts off once
more—as usual, in a new direction. At the end of half an hour he fetches up within six inches of
the place he started from, and lays his burden down. Meantime, he has been over all the ground
for two yards around, and climbed all the weeds and pebbles he came across. Now he wipes the
sweat from his brow, strokes his limbs, and then marches aimlessly off, in as violent a hurry as
ever. He traverses a good deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his same booty
again. He does not remember to have ever seen it before; he looks around to see which is not the
way home, grabs his bundle, and starts. He goes through the same adventures he had before;
finally stops to rest, and a friend comes along.

3

Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble acquisition, and
inquires where he got it. Evidently the proprietor does not remember exactly where he did get it,
but thinks he got it “around here somewhere.” Evidently the friend contracts to help him freight it
home. Then, with a judgment peculiarly antic (pun not intentional), they take hold of opposite
ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite directions. Presently
they take a rest, and confer together. They decide that something is wrong, they can’t make out
1

we: the author and his fictional travel companion
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what. Then they go at it again, just as before. Same result. Mutual recriminations follow.
Evidently each accuses the other of being an obstructionist. They warm up, and the dispute ends
in a fight. They lock themselves together and chew each other’s jaws for a while; then they roll
and tumble on the ground till one loses a horn or a leg and has to haul off for repairs. They make
up and go to work again in the same old insane way, but the crippled ant is at a disadvantage;
tug as he may, the other one drags off the booty and him at the end of it. Instead of giving up, he
hangs on, and gets his shins bruised against every obstruction that comes in the way. By and by,
when that grasshopper leg has been dragged all over the same old ground once more, it is finally
dumped at about the spot where it originally lay. The two perspiring ants inspect it thoughtfully
and decide that dried grasshopper legs are a poor sort of property after all, and then each starts
off in a different direction to see if he can’t find an old nail or something else that is heavy
enough to afford entertainment and at the same time valueless enough to make an ant want to
own it. . . .
4

Science has recently discovered that the ant does not lay up anything for winter use. . . . He does
not work, except when people are looking, and only then when the observer has a green,
naturalistic look, and seems to be taking notes. This amounts to deception, and will injure him for
the Sunday schools. He has not judgment enough to know what is good to eat from what isn’t.
This amounts to ignorance, and will impair the world’s respect for him. . . . He cannot stroll
around a stump and find his way home again. This amounts to idiocy, and once the damaging fact
is established, thoughtful people will cease to look up to him. It is strange beyond comprehension
that so manifest a humbug as the ant has been able to fool so many nations and keep it up so
many ages without being found out.
From A TRAMP ABROAD by Mark Twain—Public Domain

17. The phrase “those wonderful Swiss and African ones which vote, keep drilled armies, . . . and
dispute about religion” in paragraph 1 shows that the author
A. believes that the behavior of the ants is reflected in other living creatures.
B. acknowledges that his observations of a few do not necessarily apply to all.
C. knows that disproving a commonly held belief is challenging.
D. accepts that there are flaws in his interpretation of the behavior of the ants.

18. In paragraph 2, how do the words “grabs,” “yanks,” and “tearing away” contribute to the
meaning of the excerpt?
E. They highlight the ant’s belief that his work is important.
F. They illustrate that the ant is more efficient working on his own.
G. They indicate the speed with which the ant completes his tasks.
H. They emphasize the ant’s anxious efforts to be productive.
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19. Read this sentence from paragraph 2.
At the end of half an hour he fetches up within six inches of the place he started
from, and lays his burden down.
How does the sentence contribute to the development of the central idea of the excerpt?
A. It reveals that the ant is aware of the purposelessness of his efforts and that he does not
enjoy his work.
B. It highlights how little the ant accomplishes despite the great amount of effort he exerts.
C. It suggests that the ant has an industrious attitude and does not easily give up.
D. It emphasizes that the ant does not thoughtfully consider how difficult it would be to carry his
capture for such a long period of time.

20. The description at the end of paragraph 2 of the ant repeating his actions conveys the idea that
E. mistakes are necessary in order to make progress.
F. rushing to reach a goal may lead to an undesirable outcome.
G. breaking out of a familiar pattern of events is difficult.
H. industriousness and foolishness is an unfortunate combination.

21. Which sentence from paragraph 2 best supports the idea that sheer “leather-headedness”
(paragraph 2) amounts to “ignorance” and “idiocy” (paragraph 4)?
A. “He goes out foraging, he makes a capture, and then what does he do?”
B. “He lifts it bodily up in the air by main force,”
C. “When he gets up there he finds that that is not the place;”
D. “Now he wipes the sweat from his brow, strokes his limbs, and then marches aimlessly off, in
as violent a hurry as ever.”

22. How does the presence of the friend in paragraph 3 influence the first ant’s behavior?
E. The friend distracts the ant from finding the correct path home.
F. The friend inspires the ant to consider a new approach to the situation.
G. The friend encourages the ant to continue his worthless efforts.
H. The friend tries to prevent the ant from finishing his task.
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23. Which of the following best explains the author’s fascination with the ants?
A. “During many summers now I have watched him, when I ought to have been in better
business, and I have not yet come across a living ant that seemed to have any more sense
than a dead one.” (paragraph 1)
B. “I admit his industry, of course; he is the hardest working creature in the world—”
(paragraph 2)
C. “Science has recently discovered that the ant does not lay up anything for winter use.”
(paragraph 4)
D. “It is strange beyond comprehension that so manifest a humbug as the ant has been able to
fool so many nations and keep it up so many ages without being found out.” (paragraph 4)

24. Read this sentence from paragraph 3.
Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble
acquisition, and inquires where he got it.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the excerpt?
E. It indicates a shift to the realization that the ants place great importance on an item that has
little value.
F. It emphasizes a shift from an analysis of the actions of the individual ant to an interpretation
of the interaction between ants.
G. It introduces a transition to the idea that specific observations about one ant allow for
generalizations about all ants.
H. It provides a transition to the observation that the ant’s friend is just as purposeful in his
efforts toward a futile ending as the first ant is.

25. The central idea that “the average ant is a sham” (paragraph 1) is conveyed mainly through the
A. comical descriptions of the inability of the ants to accomplish the task at hand.
B. comparison between ants from other countries and the ants being observed.
C. keen observations that the level of intelligence of ants is mostly overstated.
D. conclusion that ants value objects that are of little practical use to them.
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Using Fire to Keep a Prairie Healthy
1

Inside the 40,000-acre Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve in northern Oklahoma, herds
of bison roam on the scenic land that is home to hundreds of different species of plants and
animals. While one of the greatest threats to the prairie is wildfire, the use of controlled fires is
actually an effective way to protect this idyllic landscape.

2

Fires that are started by lightning or other natural circumstances are inevitable, and the results
can be disastrous. However, hundreds of years ago the American Indian people who inhabited the
Great Plains area between Minnesota and Texas realized that these fires could also be helpful. The
bison in the area seemed to prefer grazing on tender new grass on the recently burned land
rather than on grass in the unburned areas. The American Indian people began to deliberately
burn areas of land for bison to graze on, which enticed the herds away from the people’s crops.

3

Today conservationists at the Tallgrass Prairie Preserve and farmers in the Great Plains continue to
use controlled burns for land management. Intentionally burning a portion of land can
dramatically improve the quality of the vegetation that regrows there. The fires burn away weedy
undergrowth and help limit the overcrowding of shrubs and trees in the burn area, creating less
competition for water and nutrients. Additionally, the process of burning excess plant matter adds
nitrogen, an essential element for plant growth, to the soil.

4

One common target of controlled burns at the preserve and the surrounding area is the invasive
red cedar tree. A single red cedar tree can consume up to 40 gallons of water per day, taking this
vital resource away from other plant life. These tall trees also cast shade that prevents sunlight
from reaching the plants beneath them. The fast-growing red cedar trees tend to crowd out
prairie grasses, the primary food source for wild and domestic animals that make the prairie their
home. An imbalance in one component of the prairie’s ecosystem affects the entire web of life.
Controlled burns help maintain this ecosystem’s delicate balance.

5

Of course, these controlled fires are intended to burn only a portion of an area. A total burn,
which is a risk with an uncontrolled wildfire, would destroy all wildlife as well as the crops farmers
plant for income. The key to using controlled fires is knowing which areas of land to burn and
when. Conservation experts at the preserve employ the “patch-burn” approach, meaning they
rotate which portion of land is burned each year. They study the land to find out which areas
would most benefit from being burned, and then they arrange about a dozen burns over one-third
of the land. This patch burning contains the fire within a specific area and allows animals in the
burn area to safely relocate. The following year, conservationists will burn a different section of
the preserve, while the land burned the previous year regrows healthier than before.

6

Researchers have tracked and studied the variety of plant species and animals that live on the
preserve, and their studies show that the patch-burn approach has restored biodiversity to the
area by promoting the growth of species that were at risk of being crowded out. The patch-burn
system is so successful that the conservationists at the preserve provide training to prairie
farmers about conducting controlled burns on their own land. Burning land to make it healthy may
seem counterintuitive, but strategic controlled fires have helped the prairie sustain life for
hundreds of years and, with careful management, will continue to do so.
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OVERVIEW OF THE PATCH-BURN METHOD
By using a patch-burn method, conservationists and farmers can reduce the risk of unintentional
fires and control where grazing animals, such as bison, roam.

Unburned Area

Stream

Recently Burned Area
Previously Burned Area

The unburned area is overrun with weeds and has the greatest risk of catching fire.
The previously burned area is cleared of weeds, and young trees and crops grow freely and
thrive.
The recently burned area has been cleared of all plants. Bison prefer to eat the fresh grass that
will begin to grow in the recently burned area, and they will generally remain in that area until
newer, fresher grass is available elsewhere.
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26. According to the passage, how did fires started by natural causes prompt American Indians to
begin practicing controlled burns?
E. by drawing animals in to the area to feed on the new growth sprouting from the burned land
F. by destroying tall trees and reducing the shade that had hindered the growth of
planted crops
G. by burning off excess vegetation and increasing the availability of nutrients for the
remaining plants
H. by causing changes to the bison’s migration habits as bison herds fled from the wildfires on
the prairie

27. Targeting red cedar trees in controlled burns affects the animals that live on the prairie mostly by
A. ensuring that the animals’ main food source has the conditions needed for it to thrive.
B. endangering the animals that live near the trees scheduled for removal.
C. making sure that the water supply for the animals is sufficient.
D. reducing the animals’ natural source of shade and protection from the elements.

28. Read this sentence from paragraph 6.
The patch-burn system is so successful that the conservationists at the preserve
provide training to prairie farmers about conducting controlled burns on their
own land.
The author includes this sentence to show that
E. the conservationists are better qualified to lead preservation efforts than farmers are.
F. the conservationists are eager to involve others in the preservation of the prairie.
G. the conservationists’ efforts will restore the original beauty and biodiversity of the region.
H. the conservationists’ training program should serve as a model for other conservation
organizations.

FORM B
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

20
164

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
FORM B

29. Which details from the passage best convey the central idea that using the patch-burn method is
an effective way to protect and manage prairie land?
A. the explanation that conservationists use the alternating burn pattern of the patch-burn
method in order to allow the animals in the area to avoid the fire
B. the information that conservationists evaluate which land would most benefit from a
controlled burn before applying the patch-burn method
C. the information that conservationists have determined that the patch-burn method has
promoted the growth of species that were at risk of being crowded out
D. the explanation that conservationists are able to control the fire in the patch-burn method by
arranging separate burns across the designated portion of land

30. Which sentence supports the idea that farmers and people who manage land may be concerned
about using fire as a way to benefit the land?
E. “While one of the greatest threats to the prairie is wildfire, the use of controlled fires is
actually an effective way to protect this idyllic landscape.” (paragraph 1)
F. “The American Indian people began to deliberately burn areas of land for bison to graze on,
which enticed the herds away from the people’s crops.” (paragraph 2)
G. “This patch burning contains the fire within a specific area and allows animals in the burn
area to safely relocate.” (paragraph 5)
H. “The following year, conservationists will burn a different section of the preserve, while the
land burned the previous year regrows healthier than before.” (paragraph 5)

31. Read this sentence from paragraph 6.
Burning land to make it healthy may seem counterintuitive, but strategic
controlled fires have helped the prairie sustain life for hundreds of years and,
with careful management, will continue to do so.
The words “counterintuitive” and “strategic” in the sentence convey the idea that
A. the safest methods are sometimes the least effective at solving complex challenges.
B. thorough investigation of uncommon methodologies can lead to beneficial results.
C. detailed planning can ensure that a potentially destructive action has a positive impact.
D. plans that entail a certain amount of risk almost always result in success.
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32. With which statement would the author most likely agree?
E. It is important to explain the purposes and the risks of controlled burns to the people living
near a proposed burn area.
F. It is necessary to thoroughly examine a particular region in order to plan and execute a
successful controlled burn.
G. Monitoring animals’ reactions after a controlled burn on the prairie is a minor part of
scientists’ research.
H. Conservationists should consider the helpful aspects of invasive species before executing a
controlled burn.

33. How do the diagram and its text provide additional support for the topic presented in
the passage?
A. by depicting how the landscape in a given area changes as the patch-burn method is applied
B. by indicating that patch-burn fires are best suited for use in areas with certain features
C. by revealing that the patch-burn method is used primarily on uninhabited areas of land
D. by comparing the size of the area burned by the patch-burn method with that of
unburned areas
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Cross-Purposes

5

What I am is built: concrete and steel.
I defy gravity. I am what every athlete
wants: to remain at the apex of the leap,
up in the air. And yet I am useful, too:
cars, trucks, people, even trains
make their way across my broad back.
Swallows and ospreys1 nest in my trusses.

10

15

20

What you are is an accident,
what happens to rain when rain gives in
to Earth’s gravitational pull.
You are some tears dribbling from a mountain’s
eye, running down the pavements
of small towns, into the cities, to the sea.
You are the path of least resistance.

25

30

35

What I am is motion. I am water, and I am older
than anything else you know. No human
built me. I am gravity’s best friend; I pool
and flow wherever gravity takes me.
I am the blood flowing in the runner’s chest,
and I catch everything: from the hills,
the mountains. It all washes down through me.

What I am is power. You, of course,
have none: you are a static lump, an artifact
slowly decaying. But my regal flow
nourishes grasses, permits empires to rise.
Those who made you will break you,
in time, replacing you with yet another
clumsy structure. I have seen. I know.

“Clumsy”? Being rebuilt makes me
a friend of time, does it not? And it means
that I have siblings—those “clumsy” structures,
my sisters and brothers.
We stitch across the rip you make.
We are steel thread to the human needle.
We bind you up. We sew you.
And I sow into you; in every cranny
of your superstructure my vapors cling.
They bring out your softness, your rust.
1ospreys:

large birds
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Boast your best, and boast better yet.
I am listening to the bright hum
of the wind in your wires. Because I am,
above all else, patient. I will wait for you.

34. How does the similar construction of the sentence in line 1 and the sentence in line 8 contribute
to the meaning of the poem?
E. It introduces the intended permanence of the structure and the ever-changing fluidity of
the water.
F. It shows that the structure can bridge the gap caused by the water.
G. It suggests that the inflexible structure has more limitations than the adaptable water does.
H. It contrasts the stability of the structure with the instability of the water.

35. Read lines 2–4 and lines 12–14 from the poem.
I am what every athlete
wants: to remain at the apex of the leap,
up in the air.
I am the blood flowing in the runner’s chest,
and I catch everything: from the hills,
the mountains.
How do the lines contribute to the development of a central idea of the poem?
A. They establish that both the structure and the water have endurance and control.
B. They highlight that both the structure and the water are powerful and impressive.
C. They suggest that the structure and the water are unaware of how similar they are.
D. They reveal that the structure and the water are surprised that they are interrelated.

36. The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32 conveys the idea
that the
E. forms water can take are less diverse than the types of structures that exist.
F. number of human-made structures is rapidly increasing.
G. water passes under many similar-looking structures as it flows.
H. structure is powerful because it is one of many.
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37. The comparison to sewing in lines 33–35 helps show that the structure
A. enhances the beauty of the natural landscape.
B. brings people together more effectively than nature does.
C. provides clear boundaries for natural environments.
D. serves as a means for people to overcome an obstacle created by nature.

38. The last stanza (lines 36–42) conveys a central idea of the poem by
E. demonstrating that both the structure and the water depend on each other to fulfill
their functions.
F. implying that a stronger structure would be able to resist the degradation caused by
the water.
G. revealing that the passage of time will render both the structure and the water obsolete.
H. suggesting that the water will eventually weaken the structure and will continue to exist after
the structure is gone.

39. Read lines 41–42 from the poem.
Because I am,
above all else, patient. I will wait for you.
Which of the following supports what is implied in these lines?
A. “I am older / than anything else you know.” (lines 8–9)
B. “No human / built me.” (lines 9–10)
C. “It all washes down through me.” (line 14)
D. “Those who made you will break you,” (line 26)
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40. How does the poet develop the points of view of the structure and the water?
E. by giving an account of a discussion between them about the future of human civilization
F. by narrating a debate they have over their impact on the environment
G. by illustrating the unique power they each possess over nature
H. by using personification to allow them to debate who is more important

41. How does the form of the poem contribute to its meaning?
A. The use of an equal number of lines in each stanza emphasizes that both speakers are
equally important.
B. The use of italics in some of the stanzas indicates the increasing tension between the
structure and the water.
C. The alternating positions of the stanzas highlight the opposing points of view of the speakers.
D. The lack of a regular rhyme scheme or meter reflects the way the water changes the
structure and the way the water itself changes.
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Zitkala-Sa (Gertrude Simmons Bonnin) was a Native American writer, musician, teacher, and
political activist who was raised on the Yankton Sioux Reservation in South Dakota. In 1900 she
published “Impressions of an Indian Childhood” (the term Indian was commonly used at the time
to refer to Native American people) to expose readers to what life is like on a reservation.

Excerpt from “Impressions of an Indian Childhood”
by Zitkala-Sa
1

Soon after breakfast Mother sometimes began her beadwork. On a bright, clear day, she pulled
out the wooden pegs that pinned the skirt of our wigwam1 to the ground, and rolled the canvas
part way up on its frame of slender poles. Then the cool morning breezes swept freely through
our dwelling, now and then wafting the perfume of sweet grasses from newly burnt prairie.

2

Untying the long tasseled strings that bound a small brown buckskin2 bag, my mother spread
upon a mat beside her bunches of colored beads, just as an artist arranges the paints upon his
palette. On a lapboard she smoothed out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from
a beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade, she trimmed the
buckskin into shape. Often she worked upon small moccasins for her small daughter. Then I
became intensely interested in her designing. With a proud, beaming face, I watched her work. In
[my] imagination, I saw myself walking in a new pair of snugly fitting moccasins. I felt the
envious eyes of my playmates upon the pretty red beads decorating my feet.

3

Close beside my mother I sat on a rug, with a scrap of buckskin in one hand and an awl in the
other. This was the beginning of my practical observation lessons in the art of beadwork. From a
skein3 of finely twisted threads of silvery sinews my mother pulled out a single one. With an awl
she pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the white sinew. Picking up the tiny beads
one by one, she strung them with the point of her thread, always twisting it carefully after
every stitch.

4

It took many trials before I learned how to knot my sinew thread on the point of my finger, as I
saw her do. Then the next difficulty was in keeping my thread stiffly twisted, so that I could easily
string my beads upon it. My mother required of me original designs for my lessons in beading. At
first I frequently ensnared many a sunny hour into working a long design. Soon I learned from
self-inflicted punishment to refrain from drawing complex patterns, for I had to finish whatever
I began.

5

After some experience I usually drew easy and simple crosses and squares. These were some of
the set forms. My original designs were not always symmetrical nor sufficiently characteristic, two
faults with which my mother had little patience. The quietness of her oversight made me feel
strongly responsible and dependent upon my own judgment. She treated me as a dignified little
individual as long as I was on my good behavior; and how humiliated I was when some boldness
of mine drew forth a rebuke from her!
1wigwam:

hut with an arched framework of poles covered with bark, mats, or animal hides

2

buckskin: leather made from the skin of a male deer

3skein:

coiled length of yarn or other thread loosely wound on a reel
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6

In the choice of colors she left me to my own taste. I was pleased with an outline of yellow upon a
background of dark blue, or a combination of red and myrtle-green. There was another of red with
a bluish-gray that was more conventionally used. When I became a little familiar with designing
and the various pleasing combinations of color, a harder lesson was given me. It was the sewing
on, instead of beads, some tinted porcupine quills, moistened and flattened between the nails of
the thumb and forefinger. My mother cut off the prickly ends and burned them at once in the
centre fire. These sharp points were poisonous, and worked into the flesh wherever they lodged.
For this reason, my mother said, I should not do much alone in quills until I was as tall as my
cousin Warca-Ziwin.

7

Always after these confining lessons I was wild with surplus spirits, and found joyous relief in
running loose in the open again. Many a summer afternoon a party of four or five of my
playmates roamed over the hills with me. We each carried a light sharpened rod about four feet
long, with which we pried up certain sweet roots. When we had eaten all the choice roots we
chanced upon, we shouldered our rods and strayed off into patches of a stalky plant under whose
yellow blossoms we found little crystal drops of gum. Drop by drop we gathered this nature’s
rock-candy, until each of us could boast of a lump the size of a small bird’s egg. Soon satiated
with its woody flavor, we tossed away our gum, to return again to the sweet roots.
From “Impressions of an Indian Childhood” by Zitkala-Sa—Public Domain

A BRIEF HISTORY OF BEADWORK IN SOUTH DAKOTA
Date

Event

1500s

The Dakota use beads made from bones,
shells, stones, and animal teeth.
European traders bring glass beads to North
America.

Late 1600s

The Dakota begin trading with the French in
Minnesota.

1830s

The Dakota begin using glass beads in
clothing, artwork, and decorations in place of
Native-made beads.

1862–1865

The Dakota are expelled from their homelands
in Minnesota as a result of the U.S.-Dakota
War.

1900s–1920s

The Dakota create items to sell outside their
community.
Source: MNopedia
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42. In paragraph 1, the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the perfume of
sweet grasses” affect the tone of the excerpt by suggesting
E. the sadness that the author feels reflecting upon her former way of life.
F. the enthusiasm with which the author approached her work indoors.
G. the fond feelings that the author has toward her childhood experiences.
H. the mix of emotions that the author feels toward her work and her mother.

43. The phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” in paragraph 2 suggests that
A. beadwork is a true form of art.
B. color is a source of artistic inspiration.
C. all artistic activities begin with a series of steps.
D. the beadworker tries to imitate art.

44. The author’s use of sequence in paragraphs 1 and 2 contributes to the development of ideas in
the excerpt by
E. listing the many steps that are involved in the process of beading in order to explain its
difficulty and complexity.
F. conveying the importance of following the steps of the beading process in a precise order to
work most efficiently.
G. emphasizing the time required to fully prepare for and execute the many large and small
tasks in the activity of beading.
H. detailing each step in preparation for beading in order to highlight the author’s enthusiasm
for the work.

45. The details in paragraph 3 convey a central idea of the excerpt by suggesting that
A. the author was interested in the work because she knew her mother was making something
for her.
B. the author had difficulty learning through observation but wanted to help her mother.
C. the author was determined to behave according to her mother’s standards and sought
her approval.
D. the author had great admiration for her mother’s precision and mastery of her craft.
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46. Which sentence best summarizes the process of beading that is described in the excerpt?
E. Take a buckskin bag full of beads and spread them out on a mat in different colors like a
paint palette; take a double sheet of buckskin and smooth it out on a table; take a sinew and
awl and thread the beads onto the buckskin in a desired pattern.
F. Cut the double sheet of buckskin into a shape; take a skein of sinew and pierce the buckskin
with an awl; thread the sinew with beads of many different colors in a simple or complex
pattern; twist the sinew to keep it tight after every stitch into the buckskin.
G. Arrange the beads into groups of colors on a mat; smooth out a double sheet of buckskin and
cut it to shape; take a single thread of sinew; pierce the buckskin with an awl; thread the
buckskin with the sinew and string it with beads, carefully twisting after every stitch.
H. Gather beads, buckskin, sinew, and awl and place them on a mat; cut the buckskin into the
desired shape; decide on a pattern for the beads and create it using the sinews and the awl;
thread the beads onto the sinew in the desired pattern and twist it tight.

47. The idea that mastering moccasin design and creation requires experience is best illustrated in
the excerpt through
A. the information about the advanced technique of incorporating porcupine quills into a design.
B. the descriptions of the special materials that must be used to make decorated moccasins.
C. the descriptions of the various color combinations that make an attractive moccasin design.
D. the example of the author successfully and independently using a sharpened rod.

48. How does the author distinguish her point of view from that of her mother?
E. by describing their techniques for knotting sinew thread (paragraph 4)
F. by describing their approaches to beadwork design (paragraph 5)
G. by stating her mother’s instructions on working with quills (paragraph 6)
H. by stating her mother’s ideas about activities after lessons (paragraph 7)
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49. Read this sentence from paragraph 7.
Always after these confining lessons I was wild with surplus spirits, and found
joyous relief in running loose in the open again.
Which sentence best describes how this sentence fits into the overall structure of the excerpt?
A. It introduces a shift from the author’s demanding relationship with her mother to her more
relaxed relationships with friends.
B. It signals a change from the challenging aspects of life on the reservation to the advantages
of living on the prairie.
C. It highlights a contrast between the focus and control required while working and the
freedom of having fun outside.
D. It concludes the progression of events in the narrative by describing the sequence of events
at the end of the author’s day.

50. The table after paragraph 7 expands upon a central idea in the excerpt because it shows that
E. the craft that the author was learning was a tradition that endured through many generations
and changes.
F. the author’s family incorporated traditional materials into their craft as a way of resisting the
influence from European traders.
G. the uniqueness of the cultural tradition that the author learned as a child was eventually
recognized in Europe.
H. the author was able to incorporate color into her craftwork as a result of trade with
other peoples.

FORM B
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

32
176

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
FORM B

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c

FORM A

CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

5

177

FORM B

Excerpt from “Niagara Falls”
by Rupert Brooke
1

The real secret of the beauty and terror of the Falls is not their height or width, but the feeling of
colossal power and of unintelligible disaster caused by the plunge of that vast body of water. If
that were taken away, there would be little visible change, but the heart would be gone.

2

The American Falls do not inspire this feeling in the same way as the Canadian. It is because they
are less in volume, and because the water does not fall so much into one place. By comparison
their beauty is almost delicate and fragile. They are extraordinarily level, one long curtain of
lacework and woven foam. Seen from opposite, when the sun is on them, they are blindingly
white, and the clouds of spray show dark against them. With both Falls the colour of the water is
the ever-altering wonder. Greens and blues, purples and whites, melt into one another, fade, and
come again, and change with the changing sun. Sometimes they are as richly diaphanous1 as a
precious stone, and glow from within with a deep, inexplicable light. Sometimes the white
intricacies of dropping foam become opaque and creamy. And always there are the rainbows. If
you come suddenly upon the Falls from above, a great double rainbow, very vivid, spanning the
extent of spray from top to bottom, is the first thing you see. If you wander along the cliff
opposite, a bow springs into being in the American Falls, accompanies you courteously on your
walk, dwindles and dies as the mist ends, and awakens again as you reach the Canadian tumult.
And the bold traveller who attempts the trip under the American Falls sees, when he dare open his
eyes to anything, tiny baby rainbows, some four or five yards in span, leaping from rock to rock
among the foam, and gambolling beside him, barely out of hand’s reach, as he goes. One I saw in
that place was a complete circle, such as I have never seen before, and so near that I could put
my foot on it. It is a terrifying journey, beneath and behind the Falls. The senses are battered and
bewildered by the thunder of the water and the assault of wind and spray; or rather, the sound is
not of falling water, but merely of falling; a noise of unspecified ruin. So, if you are close behind
the endless clamour, the sight cannot recognise liquid in the masses that hurl past. You are dimly
and pitifully aware that sheets of light and darkness are falling in great curves in front of you. Dull
omnipresent foam washes the face. Farther away, in the roar and hissing, clouds of spray seem
literally to slide down some invisible plane of air.

3

Beyond the foot of the Falls the river is like a slipping floor of marble, green with veins of dirty
white, made by the scum that was foam. It slides very quietly and slowly down for a mile or two,
sullenly exhausted. Then it turns to a dull sage green, and hurries more swiftly, smooth and
ominous. As the walls of the ravine close in, trouble stirs, and the waters boil and eddy. These are
the lower rapids, a sight more terrifying than the Falls, because less intelligible. Close in its bands
of rock the river surges tumultuously forward, writhing and leaping as if inspired by a demon. It is
pressed by the straits into a visibly convex form. Great planes of water slide past. Sometimes it is
thrown up into a pinnacle of foam higher than a house, or leaps with incredible speed from the
crest of one vast wave to another, along the shining curve between, like the spring of a wild beast.
Its motion continually suggests muscular action. The power manifest in these rapids moves one
with a different sense of awe and terror from that of the Falls. Here the inhuman life and strength
are spontaneous, active, almost resolute. . . . A place of fear.
1

diaphanous: sheer, translucent
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One is drawn back, strangely, to a contemplation of the Falls, at every hour, and especially by
night, when the cloud of spray becomes an immense visible ghost, straining and wavering high
above the river, white and pathetic and translucent. The Victorian lies very close below the surface
in every man. There one can sit and let great cloudy thoughts of destiny and the passage of
empires drift through the mind; for such dreams are at home by Niagara. I could not get out of
my mind the thought of a friend, who said that the rainbows over the Falls were like the arts and
beauty and goodness, with regard to the stream of life—caused by it, thrown upon its spray, but
unable to stay or direct or affect it, and ceasing when it ceased. In all comparisons that rise in the
heart, the river, with its multitudinous waves and its single current, likens itself to a life, whether
of an individual or of a community. A man’s life is of many flashing moments, and yet one stream;
a nation’s flows through all its citizens, and yet is more than they. In such places, one is aware,
with an almost insupportable and yet comforting certitude, that both men and nations are hurried
onwards to their ruin or ending as inevitably as this dark flood. Some go down to it unreluctant,
and meet it, like the river, not without nobility. And as incessant, as inevitable, and as unavailing
as the spray that hangs over the Falls, is the white cloud of human crying. . . . With some such
thoughts does the platitudinous2 heart win from the confusion and thunder of a Niagara peace
that the quietest plains or most stable hills can never give.

4

From LETTERS FROM AMERICA by Rupert Brooke—Public Domain

2

platitudinous: clichéd, common

51. The central idea that the Falls communicate a feeling of “unintelligible disaster” (paragraph 1) is
conveyed in paragraph 2 through a description of
A. the glow of the precious stones visible within the water.
B. the dynamic flow of the colors that are visible in the water.
C. the sudden appearance and disappearance of rainbows.
D. the sounds associated with a sense of falling.

52. Read this sentence from paragraph 2.
They are extraordinarily level, one long curtain of lacework and woven foam.
What is the effect of comparing the American Falls to a “long curtain of lacework and
woven foam”?
E. It demonstrates the timelessness of the American Falls.
F. It conveys the secretive nature of the American Falls.
G. It illustrates the elegant uniformity of the American Falls.
H. It communicates the intense strength of the American Falls.
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53. Read this sentence from paragraph 3.
These are the lower rapids, a sight more terrifying than the Falls, because
less intelligible.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the excerpt?
A. It signals a change from the positive aspects of the Falls to the negative aspects.
B. It indicates a progression from the literal description of the water to a discussion of
timeless truths.
C. It reinforces a shift from the qualities of the Falls to the qualities of the river.
D. It introduces a contrast between the obvious and the hidden features of the rapids.

54. Which sentence from the excerpt best supports the idea that the essence of the Falls lies in their
emotional impact?
E. “If that were taken away, there would be little visible change, but the heart would be gone.”
(paragraph 1)
F. “By comparison their beauty is almost delicate and fragile.” (paragraph 2)
G. “One is drawn back, strangely, to a contemplation of the Falls, at every hour, and especially
by night, when the cloud of spray becomes an immense visible ghost, straining and wavering
high above the river, white and pathetic and translucent.” (paragraph 4)
H. “A man’s life is of many flashing moments, and yet one stream; a nation’s flows through all
its citizens, and yet is more than they.” (paragraph 4)

55. Read this sentence from paragraph 4.
There one can sit and let great cloudy thoughts of destiny and the passage of
empires drift through the mind; for such dreams are at home by Niagara.
The sentence most contributes to the development of ideas in the excerpt by
A. suggesting that viewing the Falls can be a life-changing experience.
B. showing that the cliffs of the Falls are a good place for self-examination.
C. emphasizing that the grandeur of the Falls seems impossible to grasp.
D. highlighting the type of reflection that is inspired by a visit to the Falls.

FORM B
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

36

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c

180

FORM B

56. In paragraph 4, the idea that human life and history travel toward the same ending is illustrated
mainly through
E. the discussion of how the rainbows visible in the Falls are like the art and beauty created
by humankind.
F. the comparison between the movement of water in the Falls and the human experience.
G. the inclusion of details that show that every observer’s experience with the Falls is different.
H. the acknowledgment that contemplating the Falls at night sparks an awareness of
humankind’s destiny.

57. With which statement would the author of this excerpt most likely agree?
A. A sense of ease and assurance comes with accepting one’s fate.
B. No matter where one’s path goes in life, one will always have regrets.
C. The best way to overcome fear is to recognize it and then defy it.
D. Reason will die out with humanity, but art will remain immortal.
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PART 2 — MATheMATics
57 QUESTIONS
IMPORTANT NOTES
(1) Formulas and definitions of mathematical terms and symbols are not provided.
(2) Diagrams other than graphs are not necessarily drawn to scale. Do not assume any relationship in
a diagram unless it is specifically stated or can be determined from the information given.
(3) Assume that a diagram is in one plane unless the question specifically states that it is not.
(4) Graphs are drawn to scale. Unless stated otherwise, you can assume relationships according to
appearance. For example, lines on a graph that appear to be parallel can be assumed to be
parallel. This is also true for concurrent lines, straight lines, collinear points, right angles, etc.
(5) Reduce (simplify) all fractions to lowest terms.
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GRID-IN QuESTIONS
QUESTIONS 58–62
DIRECTIONS: solve each problem. On the answer sheet, write your answer in the boxes at the top
of the grid. start on the left side of each grid. Print only one number or symbol in each box. Under
each box, fill in the circle that matches the number or symbol you wrote above.
• Do not fill in a circle under an unused box.
• Do not leave a box blank in the middle of an answer.

(

60.

)

3 2x + 5 − 2x
5

58.

13 cm

After the expression above is simplified,

3 cm

what is the coefficient of x expressed as

6 cm

a decimal?
8 cm
The figure above shows a scale drawing of
a garden, where 1 centimeter represents
2.5 meters. What is the perimeter of the
59.

actual garden in meters?

Two number cubes have sides labeled 1
through 6. Both number cubes are rolled.
How many different outcomes will have a
sum of 6?
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61.

62.

At one location, the temperature increased
from −7° F to 4º F between 5:00 a.m.

The figure below is a triangular prism. The
lateral sides are rectangles.

and 9:00 a.m. By 11:00 a.m., the

8 in.

temperature was 3.5 times greater than
the 9:00 a.m. temperature. What was the
total increase in temperature between

2 in.

5:00 a.m. and 11:00 a.m., in degrees
Fahrenheit?

4 in.

What is the volume of the figure, in cubic
inches?
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MulTIplE ChOICE QuESTIONS
QUESTIONS 63–114

DIRECTIONS: Solve each problem. Select the best answer from the choices given. Mark the letter
of your answer on the answer sheet. When you are solving problems, you can write in the test
booklet or on the scrap paper given to you.
63.

64.

This graph shows y, the weight of a pole

The number line shows points E, F, G,

of length x.

Weight (ounces)

y

and H.

Weight of Pole

E
–7

16
12
8
4
O

F
–5

–3

G
–1 0 1

H
3

5

7

Which point represents the sum of

(

)

2.5 + − 4.5 ?

(1, 4)
1 2 3 4
Length (feet)

x

E. point E
F. point F
G. point G

What is represented by the point with

H. point H

coordinates (1, 4)?
A. The unit rate is 4 ounces per foot.
B. The y-intercept is 4.
C. A pole 4 feet long weighs 1 ounce.
65.

D. The length increases 4 feet for each
1 ounce of weight.

9 = 3y
, where x ≠ 0 and y ≠ 0 ,
2x
8
what is the product of x and y ?
If

A. 4
B. 6
C. 12
D. 16
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66.

68.

A car dealership is having a sale where all

In a sports league each team has 36

cars have a 12% discount. What is the

players and 3 coaches. There are also a

discounted price of a car that originally

number of team assistants. The ratio of
1
team assistants to players is
. What is
6
the ratio of coaches to assistants?

cost $15,600?
E. $13,728
F. $14,300
G. $14,400

1
4
1
F.
2
2
G.
3
5
H.
6
E.

H. $15,588

67.

42 ÷ 21 =
3
2
15
28
13
B. 1
15
1
C. 2
3
1
D. 3
3
A.

69.

Lena is building a fence. She will need to
dig holes to help support the posts that
hold up the fence. The holes need to have
1
a depth of 3
feet below the ground.
3
Each post is 10 feet long. What is the
height of the part of the post that is above
the ground?
2
feet
A. 6
3
1
feet
B. 7
3
C. 10 feet
1
feet
D. 13
3
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72.

p + 2r = r (p + 1) + 1

70.

Claire is running on a circular track. She
has already run 650 meters. Each lap

In the equation above, if r = 2 , what is

around the track is a distance of

the value of p ?

120 meters. Her goal is to run at least
2,500 meters in all. How many more laps

E. 0

does she need to complete in order to

F. 1

reach her goal?

G. 2

E. 5

H. 3

F. 6
G. 15
H. 16
71.

Karen reads at the rate of 60 pages per
day. Martina reads 25 percent more pages
per day than Karen. If the two students
73.

begin 1,500-page reading assignments

A company with 200 employees grew in

on the same day, how many days sooner

size by 25% between 2005 and 2010. The

will Martina complete the assignment

company grew again by 10% between

than Karen?

2010 and 2015. What was the total
number of employees in 2015?

A. 4
B. 5

A. 235

C. 7

B. 260

D. 15

C. 270
D. 275
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74.

76.

A bowl contains 12 green candies, 4
yellow candies, and some red candies. The

stations for different lengths of races. The

probability of choosing a green candy at

table below shows the data she collected.

random is twice as great as the probability

WATER STATIONS IN RACES

of choosing a red candy at random. What
is the probability of choosing a yellow
candy at random?
2
E.
11
2
F.
9
1
G.
4
3
H.
11

75.

Serena was studying the number of water

Length of Race
(mi)

Number of
Water Stations

3

2

12

8

18

12

Which equation represents the
relationship between the length of the
race, x miles, and the number of water
stations, y ?
2x
E. y =
3
3x
F. y =
2

A seller at an Internet site reports that

G. y = x + 6

99.7% of his sales have resulted in
satisfied customers. Based on the report,

H. y = x − 1

what fraction of the sales have resulted in
unsatisfied customers?
1
997
3
B.
1,000
3
C.
997
1
D.
300
A.
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77.

Centerville will hold a vote on whether to

− 1 , − 49, − 1 , −1
49
7

78.

build a new park. The town council
surveyed a random sample of 200

Which number shown above is the

residents to determine whether they

greatest?

would be in favor of building this park.
The table shows the results of the survey.

1
E. −
49

SURVEY RESULTS
Opinion

Number of
Residents

Yes

142

No

38

Undecided

20

F. − 49
1
G. −
7
H. −1

The mayor estimates that half the
undecided voters will vote in favor of
building the park. Based on the survey

79.

results, if the mayor is correct, how many
of the 24,100 voters will be in favor of

What decimal is equivalent to 13 ?
−11
A. −1.18

building the park?

B. −1.118

A. 17,111

C. −1.18

B. 18,316

D. −1. 81

C. 19,401
D. 19,521

80.

Each loaf of bread a baker makes requires
1 ounce of salt. How many loaves can be
5
made if 40 ounces of salt are used?
E. 8
F. 20
G. 45
H. 200
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81.

What is the value of

⎛ 5
6⎞
⎜⎝1 − 1 ⎟⎠
7
7
⎛ 4
6⎞
⎜⎝ 3 − 3 ⎟⎠
7
7

83.
?

are equivalent to 8 plunks, rounded to the
nearest hundredth?
A. 1.33

1
A. −
2
1
B. −
7
1
C.
7
1
D.
2

B. 6.00
C. 7.25
D. 10.67

84.
82.

If 1 sind = 0.75 plunks, how many sinds

Simplify:
8 x − (7 + 2.5 x) + 2

Which number line represents the values
of x that satisfy the inequality

E. 5.5 x − 9

−5 ≤ 1 − 3x ≤ 4 ?

F. 5.5 x − 5
G. 10.5 x − 9

E.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

3

F.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

3

G.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

H. 10.5x − 5

85.

3

Kim can repair 3 bicycles every 4 hours.
At this rate, how long will it take her to

H.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

repair 5 bicycles?

3

A. 6 hr
B. 6 hr 40 min
C. 6 hr 45 min
D. 7 hr 15 min
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86.

87.

Jar Q contains 12 balls, and Jar R contains
8 balls. The probability of drawing a yellow
1
ball at random from Jar Q is
. The
3
probability of drawing a yellow ball at
3
random from Jar R is
. All the balls are
4
poured into an empty jar, Jar S. What is

GIA’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

12

Raisins

9

the probability of drawing a yellow ball at

Gia and her friends counted the numbers

random from Jar S?

of pretzels and raisins in their bags of
snack mix. The table above shows the
numbers in Gia’s bag. Which other snack

1
4
1
F.
3
1
G.
2
4
H.
7
E.

mix bag has a ratio of pretzels to raisins in
the same proportional relationship as
Gia’s bag?
A.

B.

C.

ADELE’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

6

Raisins

18

CARL’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

15

Raisins

12

ISABEL’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

18

Raisins

15

D. TREVON’S BAG OF SNACK MIX
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88.

89.

90.

If y = 4x, what is the value of

If x = − 4 , what is the sum of x and 10%

3y + 2 (3y + 5) − x in terms of x ?

of x ?

E. 8 x + 10

E. − 4.4

F. 32 x + 10

F. −3.6

G. 35 x + 10

G. 0.4

H. 36 x + 10

H. 4.4

91.

Two circular plates have the dimensions

The volume of a cube is 512 cubic
centimeters. What is the length, in

shown.

centimeters, of one side of this cube?

A. 8

18 in.

12 in.

2
B. 42
3
1
C. 85
3
D. 128

What is the difference between the areas
of the two plates, in square inches?
A. 6π
B. 9π
C. 45π
D. 180π
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92.

94.

The high temperature on Monday was

Raoul gave two musical performances.

x° F. On Tuesday, the high temperature

His second performance occurred 86 days

was 84° F, which was a 5% increase from

after his first performance. If Raoul’s

Monday’s high temperature. On

second performance was on a Tuesday,

Wednesday, the high temperature was

on what day of the week was his first

10% lower than it was on Monday. How

performance?

much lower was the high temperature

E. Sunday

on Wednesday than the high temperature

F. Monday

on Monday?

G. Wednesday

E. 4.0° F

H. Thursday

F. 8.0° F
G. 8.4° F
H. 8.8° F
95.

Michael received a check for $213 for
working 20 hours at his part-time job. The
amount on the check was his total pay

93.

The integers ( n − 1) , n, and ( n + 1) are

after $32 in taxes was deducted. What

factors of 168. What is the greatest

was Michael’s hourly pay rate before taxes

possible value of n?

were deducted?

A. 3

A. $9.05

B. 7

B. $10.65

C. 14

C. $12.25

D. 84

D. $21.35
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98.

96.

A bag contains 2 green, 4 blue, and 3
yellow disks. Alana selects 4 disks from
the bag at random, one at a time, without

20 cm

replacing them. What is the probability
40 cm

that she selects all 4 blue disks?
50 cm

8
2,187
1
F.
126
256
G.
6,561
16
H.
9
E.

What is the total surface area, in
square centimeters, of the closed
box shown above?
E. 3,800
F. 5,600
G. 7,600
H. 40,000

99.

97.

Jevon earns 1 % per year on the money
2
in his savings account. Which expression
is not another way to write 1 % ?
2

The value of a particular car decreases at
a constant rate. If the car is worth

0.005
100
1
B.
2
100
5
C.
1,000
1
D.
200
A.

$15,000 three years after its original
purchase date and $10,000 five years
after its original purchase date, what was
the value of the car on its original
purchase date?
A. $18,000
B. $20,000
C. $22,500
D. $25,000
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100. A community garden had 50 members in

102. A box contains a total of 30 paper clips

2001. In each of the next three years, the

with colors in the ratio

number of members increased by 40%

red:white:blue = 2:5:3. Suppose that one

over the number of members from the

paper clip of each color is removed from

previous year. How many members were

the box and not replaced. What is the

there in 2004? (Round to the nearest

probability that the next paper clip chosen

whole number.)

will be blue?

E. 70

5
27
2
F.
7
8
G.
27
3
H.
10
E.

F. 98
G. 110
H. 137

101. Which inequality is equivalent to
6x − 20 < 5x − 2 (5 − 3x ) ?
103. The least positive integer evenly divisible

A. x < 16

by the first 6 positive integers is 60. What

5
B. x <
2

is the least positive integer evenly
divisible by the first 8 positive integers?

C. x < −2

A. 1,680

D. x > −2

B. 840
C. 480
D. 420
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104. Three different colors of paint are

106. Suppose that w, x, y, and z are integers,

available to paint the window frame,

none of which are zero. Under which set

the door, and the wall of a house. If

2
3
of conditions would the product x y z w

no two parts of the house may be painted

always be positive?

the same color, how many different ways

E. x is positive and w is positive.

are there to paint the three parts of

F. x is negative and w is negative.

the house?

G. y is negative and z is negative.
H. x and y are negative, and z and w are
positive.

E. 3
F. 6
G. 9
H. 27

107. Chris has 1 red shirt, 2 white shirts, and 3
black shirts. Chris picks a shirt at random.
Without putting the first shirt back, he

105.

picks a second shirt at random. What is
N

the probability that the first shirt is black
and the second shirt is red?

Y
9 cm
M

10 cm

P

X

9 cm

6 cm

1
12
1
B.
10
1
C.
5
7
D.
10
A.

Z

Triangle MNP is similar to triangle XYZ,
and MN = NP. What is the perimeter of
triangle MNP?
A. 25 cm
B. 30 cm
C. 36 cm
D. 40 cm
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108. Rita used 125 small solid cubes to build a

109.

large solid cube. The measure of each
edge of the small cubes equals 1 inch.
6

What is the measure of each edge of the
2

large cube, in inches?

3

E. 5

4

5

A

F. 25

B

G. 41.33
H. 125

Five numbered balls are placed in two
boxes as shown in the figure above.
Davina picks one ball at random from
Box B and places it in Box A. Then Yusuf
picks one ball from Box A without looking.
What is the probability that Yusuf will pick
a ball with an odd number?
2
9
1
B.
3
2
C.
5
2
D.
3
A.
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112. Typically, an amusement park sells 3

110. Which graph represents the solution to
x +1 ≥ 2 ?

times as many tickets on Sunday as on
any weekday, and 4 times as many
tickets on Saturday as on Sunday. If the

E.

–3

–2

–1

0

1

2

number of tickets sold on Saturday and

3

Sunday totaled 30,000, how many
F.

G.

H.

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

tickets are expected to be sold on the
following Monday?
E. 2,000
F. 2,500
G. 3,000
H. 4,285

111. A rectangular kitchen floor is 12 feet long
and 7.5 feet wide. It will be covered
completely with new square tiles
measuring 0.75 foot on each side. How
many tiles will cover the floor?
A. 68
B. 78
C. 120
D. 160
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114. If x and y are both negative integers

113. A rectangular field had a length of
80 meters and a width of 50 meters.

with x < y, which expression has the

The field was recently enlarged, with

least value?

the length increased by 15% and the

E. x 2 y

width increased by 10 meters. By

xy 2

what percentage was the area of the

F.

field increased?

G. − x 2 y

A. 26.5%

H. − xy 2

B. 35%
C. 38%
D. 42.5%

THIS IS THE END OF THE TEST.
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S AMPLE TEST – ENGLISH LANGUAGE ARTS
FORM B 
EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
REVISING/EDITING
PART A
REVISING/EDITING PART A
1.

The question asks for the revision that corrects the error in sentence structure in the paragraph.
A. CORRECT. The first sentence of the paragraph is a run-on because both clauses—“The land
on Earth has not always been separated into the seven continents” and “at one time a
massive supercontinent, known as Pangaea, covered one-third of Earth’s surface”—are
independent clauses. Independent clauses are complete sentences, and two complete
sentences should not be combined with just a comma. The revision is correct because it
separates the two sentences by placing a period where it is needed after “continents” and by
capitalizing the word “At.”
B. Incorrect. While adding a semicolon after “surface” can be considered a correct way to
separate the independent clauses “at one time a massive supercontinent, known as Pangaea,
covered one-third of Earth’s surface” and “Additionally, the supercontinent was surrounded by
ocean waters called Panthalassa, much of which were in Earth’s Southern Hemisphere,” this
change does not address the sentence structure error in the paragraph (the run-on
sentence). The use of a period separating the independent clauses (complete sentences) is
correct as is.
C. Incorrect. Adding a period after “Panthalassa” would separate the dependent clause “much of
which were in Earth’s Southern Hemisphere” from its subject: “ocean waters called
Panthalassa.” The dependent clause cannot stand on its own because it shares elements with
the main clause. A dependent clause is not a complete sentence and must be joined with an
independent clause. The clause beginning with “much of which” is an adjective for “ocean
waters.” Changing the comma to a period creates a new error (a sentence fragment) and
does not address the existing sentence structure error at the beginning of the paragraph (the
run-on sentence).
D. Incorrect. Removing the period after “crust” would create a run-on sentence because the
period is needed to separate two complete sentences—“Geologists believe that the
supercontinent split apart over millions of years because of the movement of the tectonic
plates that form Earth’s crust” and “In fact, experts predict that over the next 250 million
years the movement of the plates will cause the seven continents to merge into a
supercontinent again.” A comma after “crust” would combine these sentences into a run-on,
creating a new error in the sentence without fixing the existing sentence structure error (the
run-on sentence) at the beginning of the paragraph.
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2.

The question asks for the identification of the sentence in the paragraph that has an error in its
construction and should be revised.
E. CORRECT. Sentence 1 contains a structural error. The sentence begins with a list of
modifying phrases: “Walking dogs, cleaning kennels, hand-feeding newborn kittens, and
supporting the pet-adoption process.” As written, this list modifies the closest noun phrase,
“the animal shelter,” which is illogical because the list describes tasks at the animal shelter,
not the shelter itself. The list should follow the word “tasks” at the end of the sentence, so
that it is closer to the word that it modifies.
F. Incorrect. Sentence 2 does not contain structural errors. The phrase “especially those who
aspire to care for and protect animals” in sentence 2 correctly modifies “young people.”
G. Incorrect. Sentence 3 does not contain structural errors. The structure of sentence 3 allows
the words “In addition to hands-on training with animal care” to correctly modify “volunteers
will learn.”
H. Incorrect. Sentence 4 does not contain structural errors. The phrase “which is the awareness
and understanding of the feelings of others” in sentence 4 correctly modifies the word
“empathy.”

3.

The question asks for the correction needed for an error in the sentence.
A. Incorrect. When a name has more than one element, a comma is used to separate the
elements for clarity.
B. CORRECT. The sentence needs a comma to set off the clause “which is considered one of the
‘new’ Seven Wonders of the World,” because the clause is not essential to the meaning of the
sentence (nonrestrictive clause). This option is correct because it places a comma where it is
needed, after “Italy,” to set off the nonrestrictive clause that follows.
C. Incorrect. This edit would remove the comma at the end of the nonrestrictive clause, which
should be set off by commas at the beginning and the end.
D. Incorrect. A comma after “built” would separate the dependent clause “and once could hold
up to 50,000 spectators” from the subject of the main clause. The dependent clause uses the
subject from the main clause, so it must stay connected.

4.

The question asks for the correct revision of the sentence in the box.
E. Incorrect. The revisions do not fix the error that “to promote their club” modifies “a bake
sale.”
F. Incorrect. The revisions do not fix the error that “to promote their club” modifies “a bake
sale.”
G. CORRECT. The revision is correct because it includes the phrase “to promote their club”
clearly modifying “members of the debate team.”
H. Incorrect. While the revision clarifies that “to promote their club” relates to the “members of
the debate team,” the rest of the sentence is poorly written because the insertion of “on
Wednesday to promote their club” in the middle of the sentence interrupts the main clause,
“Members of the debate team will sponsor a bake sale.”
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REVISING/EDITING PART B

REVISING/EDITING PART B

The Free College Debate
5.

The question asks which sentence should replace sentence 3 to best state the topic of the
passage.
A. Incorrect. Although this sentence mentions that “several states have implemented
scholarship programs,” it does not clearly introduce the topic of the passage, which is
differing opinions about and approaches to solving the problem of the cost of college.
B. CORRECT. This sentence best replaces sentence 3 because it clearly states the topic of
“determining the most effective way to make college affordable.” It also provides an
introduction to the “differing opinions” of proponents, who believe that states should provide
low-cost or free tuition, and opponents, who believe that such state programs are
“unsustainable” (sentence 8).
C. Incorrect. This sentence mentions the role of higher-education institutions in helping “reduce
the cost of a college education” for students, which is a idea discussed in sentences 14 and
15 in the passage. Although the sentence provides details to support the topic of the passage
by referring to “ways to help students avoid paying for unnecessary classes and materials,” it
does not state the topic, which is differing opinions about and approaches to solving the
problem of the cost of college.
D. Incorrect. Even though this sentence mentions “college affordability,” it is primarily focused
on a problem that is related to, but different from, the issue discussed in the passage. The
passage is concerned with “the price of higher education” (sentence 2), not how tuition rates
“affect the quality of the education [students] receive.”

6.

The question asks where the sentence should be added to best support the ideas in the second
paragraph (sentences 4–7).
E. Incorrect. Sentence 4 introduces the main idea of the second paragraph (making college “a
financially realistic option for those who aspire to obtain a degree”) and should not be
preceded by the added sentence, which focuses more narrowly on the specific ways that
some states are implementing that idea.
F. CORRECT. The added sentence provides a proposed solution to the issue stated in
sentence 4, that “a college education should be a financially realistic option.” Sentence 5 is
an example of the programs discussed in the added sentence.
G. Incorrect. Sentences 5 and 6 offer examples of state governments providing “low-cost or
free” tuition. The added sentence introduces this idea in the second paragraph and should
come before these specific examples are provided as evidence.
H. Incorrect. Sentence 6 provides an example of the state government of Tennessee providing
“low-cost or free” tuition, and sentence 7 further explains the opinion of those in favor of
such programs (“a step in the right direction for making college affordable”). However, the
ideas in sentences 6 and 7 follow from and support the idea in the added sentence.
Therefore, the added sentence should be placed in the paragraph before sentences 6 and 7,
which help elaborate its idea.
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7.

The question asks which sentence presents information that shifts away from the topic of the
third paragraph (sentences 8–13) and should be deleted.
A. Incorrect. Sentence 9 explains that scholarship funding comes “from the state’s budget,
which primarily comes from state taxes.” Sentence 10 logically follows the idea in sentence 9
by explaining that “as more students choose to attend college, more funds will be needed to
cover the costs.” Therefore, sentence 10 should not be deleted, because it does not shift
away from the topic of the paragraph.
B. CORRECT. Sentence 10 makes the claim that “as more students choose to attend college,
more funds will be needed to cover the costs.” Sentence 11 shifts away from this topic by
focusing on how switching majors or working affects students’ ability to finish college, rather
than on the additional funds that will be needed for scholarship programs. Therefore,
sentence 11 should be deleted.
C. Incorrect. Sentence 9 states that scholarship program funding comes “from the state’s
budget, which primarily comes from state taxes.” Sentence 10 points out that “as more
students choose to attend college, more funds will be needed to cover the costs.”
Sentence 12 elaborates on the critics’ opinions discussed in sentences 8–10. It reflects the
belief that the “circumstances” described in sentences 9 and 10 “will inevitably lead to an
increase in taxes, a decline in the quality of the education offered by the schools, or both.”
Thus, sentence 12 should not be deleted, because it does not shift away from the topic of the
paragraph.
D. Incorrect. Sentence 13 refers back to the “critics” mentioned in sentence 12 and expands on
the critics’ concern about increased taxes mentioned in sentence 12 by stating that “narrower
college-affordability efforts . . . may be more effective and viable solutions.” Therefore,
sentence 13 should not be deleted because it logically follows the ideas in sentence 12 and
serves as a concluding sentence for the paragraph.
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8.

The question asks which phrase should be added before sentence 14 to best transition to the
ideas in the fourth paragraph (sentences 14–17).
E. Incorrect. Sentence 13 summarizes the viewpoint of opponents, who believe that targeted
approaches to funding education “may be more effective and viable solutions,” and
sentence 14 serves to introduce how “faculty and students at higher-education institutions
can work to keep costs down.” Affordability is “a complicated issue,” but the use of the word
“Because” suggests that the ideas that follow in sentences 14–17 will explain a cause-andeffect relationship. However, sentences 14–17 discuss ways faculty and students should work
together to keep the cost of college down while waiting for a long-term solution to the
problem, not a causal relationship.
F. Incorrect. Sentences 4–13 provide information about the viewpoint of proponents, who
believe that “a college education should be a financially realistic option for those who aspire
to obtain a degree” (sentence 4), and opponents, who believe free college programs are
“unsustainable” (sentence 8). Although the phrase in this option mentions “opinions,” it
indicates that the fourth paragraph will discuss why the number of opinions makes
affordability a debatable issue. Instead, the fourth paragraph discusses ways faculty and
students can help keep costs down until a solution is reached.
G. CORRECT. Sentence 13 summarizes the viewpoint of opponents, who believe that targeted
approaches to funding education “may be more effective and viable solutions,” while
proponents “generally believe that these [government] programs are a step in the right
direction for making college affordable” (sentence 7). However, sentences 14–17 offer three
possible solutions that could alleviate the problem in the meantime. Therefore, the phrase in
this option should be added before sentence 14 to best transition to the ideas in the fourth
paragraph because it suggests that until the issue of affordability is resolved, alternatives are
available to help make a college education more affordable.
H. Incorrect. This phrase mentions “college affordability,” a topic discussed in the fourth
paragraph. However, the ideas introduced in the phrase do not logically lead into the ideas
discussed in sentences 14–17, because the phrase mentions “programs [that] have been
successful,” and the paragraph states that “faculty and students at higher-education
institutions can work to keep costs down” (sentence 14) and that colleges “should account for
experience by allowing students to demonstrate their knowledge in order to avoid having to
pay to sit through classes on subjects they have already mastered” (sentence 16). Use of the
words “can” and “should” in these sentences indicates that the actions or programs
mentioned in the paragraph have not been completed.
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9.

The question asks which concluding sentence should be added after sentence 19 to support the
topic of the passage.
A. Incorrect. Although sentence 15 cites “increased access to computers, mobile devices, and
the Internet” and states that “there are more opportunities for students to take courses
online, thus reducing the need for and cost of maintaining physical classrooms,” the primary
topic discussed throughout the passage is that state and federal governments, not faculty
and students, must resolve the issue of college affordability. Therefore, the sentence should
not be added after sentence 19, because it does not support the topic.
B. Incorrect. Sentence 5 presents the example of the New York State legislature, which “passed
a bill creating a program to cover the tuition costs for nearly one million students.”
Sentence 12 states that critics of this type of program believe that certain circumstances “will
inevitably lead to an increase in taxes” or other issues such as low-quality education.
However, the idea that these types of programs may lead to new problems is not thoroughly
discussed in the passage. Therefore, the sentence should not be added after sentence 19,
because it does not support the topic.
C. Incorrect. Although sentence 7 states that scholarship programs are helpful “for students
who would have had to take out loans or who would have decided not to pursue higher
education at all,” the passage does not state that many students will stop pursuing higher
education until the affordability issues are solved. In fact, sentence 14 states that there are
ways faculty and students can “work to keep costs down.” Therefore, the sentence should not
be added after sentence 19, because it does not support the topic.
D. CORRECT. The sentence in this option should be added after sentence 19 to support the
topic because it acknowledges that the issue of college affordability discussed throughout the
passage is not “resolved” but that when it is, students will be able to make decisions about
attending college without concerns about cost. Sentence 18 states that “the solutions to the
problems associated with rising college costs are not simple,” and sentence 19 adds that
“passing legislation that boosts college affordability will take time,” ideas, and planning.
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READING COMPREHENSION

READING COMPREHENSION

Massachusetts: Lowell National Historical Park
10. The question asks why the author includes the quotation from the Scottish traveler in
paragraph 1 of the passage.
E. Incorrect. While it is likely that people outside the United States recognized that both the
natural landscape and the bustling industry were significant, the quotation from the Scottish
traveler is meant to convey the variety of the types of attractions in the U.S., not to make a
general statement about their contribution.
F. Incorrect. The Scottish traveler mentions both “American scenery” and “American industry” in
the quotation, but the intent is to highlight that they are each points of interest. The
quotation does not provide a comparison of the two attractions.
G. CORRECT. The quotation emphasizes the idea that the United States offers different
attractions. The Scottish traveler highlights the two places in the United States that he will
most remember: first, the beautiful natural formation of Niagara Falls (“ ‘the glory of
Americanscenery’ ”) and second, the industrial city of Lowell (“ ‘the glory . . . of American
industry’ ”).
H. Incorrect. The Scottish traveler mentions both “American scenery” and “American industry” in
the quotation but does not imply that the natural resources contributed to the development
of industry.

11. The question asks for the sentence in paragraph 2 that best supports the idea that Lowell
became “a bustling industrial city” (paragraph 1).
A. Incorrect. While the sentence provides details on when the town of Lowell was founded and
the natural features of the area, it does not support the idea that the city became “a bustling
industrial city.”
B. Incorrect. Although this sentence indicates that the mill buildings were a noticeable feature of
the city and provides details on how the mills worked, it does not specifically show that
Lowell had become “a bustling industrial city.”
C. Incorrect. While this sentence lists some recognizable mill buildings along the river and notes
when their associated businesses were established, it does not support the idea that Lowell
was “a bustling industrial city.”
D. CORRECT. This sentence indicates that within only a few decades of the city’s founding, it
experienced massive industrial growth, with “40 textile mills employing over 10,000
workers,” supporting the idea that Lowell became “a bustling industrial city.”
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12. The question asks which statement best describes how the sentence in paragraph 3 fits into the
overall structure of the passage.
E. CORRECT. The sentence in paragraph 3 provides a transition from the overall description of
the city and the mills to a description of the women who made up the workforce in the mills.
The idea that women left domestic life in favor of working in the mills is important in the
passage, and the sentence serves to connect that idea to the previous discussion about the
mills.
F. Incorrect. While the mill girls’ dissatisfaction with their working conditions is addressed later
in the passage (“These wage cuts, deteriorating working conditions, and long workdays led
the ‘mill girls’ to protest and organize strikes” [paragraph 4]), the sentence in paragraph 3
does not indicate a shift in tone from positive to negative. The sentence provides a transition
to the discussion of the women who worked in the mills.
G. Incorrect. Although the sentence in paragraph 3 mentions that women became interested in
working in the mills because of the “constricted lifestyle of small rural towns,” structurally the
sentence does not function as a summary because, instead of expanding on the idea of the
difficulties or challenges of life in small rural towns and rural areas, the paragraph goes on to
describe the advantages and disadvantages of life in the city for these women.
H. Incorrect. The sentence in paragraph 3 focuses on the choices women made to leave rural
towns to work in the city in the early to mid-1800s, not the mid-1800s to the late 1800s. The
sentence does not create a comparison between the workforce in the mid-1800s and that in
the late 1800s.

13. The question asks how the sentence in paragraph 5 contributes to the development of ideas in
the passage.
A. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not imply that Lowell was founded by early
Irish immigrants. The sentence explains how Irish immigrants had been settling in Lowell
since the city was established and that they contributed to the construction of the city, which
allowed it to become an industrial center several decades later.
B. CORRECT. The sentence from paragraph 5 shows that early Irish immigrants were critical to
the success of Lowell as an industrial city. This information supports the development of the
idea that the work of Irish immigrants and immigrants from other places is an important
element in the historical significance of industry in Lowell.
C. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not suggest that new Irish immigrants were
readily accepted into the community. Paragraph 5 states that “initially, Lowell’s Protestant
community was slow to welcome Irish immigrants, but the hostility between Yankee
Protestants and Irish Catholics eventually disappeared.”
D. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not highlight the relationship between the
mill girls and the new Irish immigrants. Paragraph 4 explains how the mill girls left Lowell,
and paragraph 5 states that the mill girls were replaced by “predominantly Irish Catholics,
who traveled to America during the Great Potato Famine” but does not discuss a relationship
between them.

207

14. The question asks for the sentence that best summarizes the mill girls’ time as the dominant
workforce in Lowell.
E. Incorrect. While the passage explains that mill girls were initially eager to leave the domestic
duties of life in rural areas, the summary sentence does not address the details about the mill
girls’ time working in the mills or the changes that led the mill girls to leave the industry.
F. Incorrect. Mill girls initially found satisfaction in the mill work and lifestyle, and when they did
leave, immigrants filled the empty jobs. This summary sentence, however, does not address
the details about the mill girls’ time as the primary workforce in Lowell or the circumstances
that led them to leave their jobs in the mid-1800s.
G. Incorrect. Mill girls did leave home to work in the Lowell mills, and they did grow dissatisfied
over time, but this summary sentence does not include details about the mill girls’ actions to
improve the working conditions.
H. CORRECT. This sentence summary best captures the mill girls’ experience as outlined in
paragraphs 3 and 4. The sentence concisely summarizes both the women’s initial excitement
about the opportunity to live independently (“Women found that Lowell’s mills offered
monthly wages for their services and provided them room and board” [paragraph 3]) and
their eventual inability to secure better working conditions (“When their demands went
unheard, the women left Lowell, and immigrant groups replaced them in the workforce”
[paragraph 4]).

15. The question asks which description conveys the central idea that Lowell was “one of America’s
most significant industrial cities” (paragraph 1).
A. Incorrect. While the passage does state that the city’s canals, mills, and boardinghouses were
built by early immigrants from Ireland, these details do not contribute to the development of
the overall idea that Lowell was a significant industrial city.
B. Incorrect. The details about the women and immigrants who worked in the mills is important
to the passage, but these details alone do not show that Lowell was a significant industrial
city.
C. CORRECT. The details throughout the passage about the development of the mills and the
people who worked in them convey the significance of Lowell in early American industry.
Paragraph 2 shares details about the businesses that started in the early 1800s and
contributed to the development of industry in the region (“The most recognized of these
buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in 1821, the Suffolk or
Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company established in 1835,
and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838”). Then paragraphs 3–6 provide
specific details about the people who worked in the mills at different points in time.
D. Incorrect. Although the passage references Lowell’s culturally diverse community (“Young
Yankee women, immigrant families, and European tourists all flocked to Lowell to find work at
one of the many textile mills” [paragraph 1]), these groups alone are not what marked Lowell
as a significant industrial city.
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16. The question asks for the reason that best illustrates why Lowell lost its status as an industrial
leader.
E. Incorrect. While the passage discusses the “long work hours, low wages, and poor living
conditions in the city’s crowded tenements” (paragraph 6) in Lowell, these details highlight
the living and working conditions of immigrant groups. The author does not state that poor
living and working conditions are the reason Lowell lost its status as a “model of industry.”
F. Incorrect. Paragraph 5 in the passage acknowledges that there was some tension between
the different ethnic and religious groups in Lowell, but this idea is not what led to Lowell’s
decline as a “model of industry.”
G. CORRECT. When Lowell was initially established, the mills in the city thrived because of their
advanced manufacturing methods (“gaining global recognition for its state-of-the-art
technology, innovative canal and dam system, [and] mill architecture” [paragraph 1]).
However, manufacturing technology changed and improved over time, and many mill owners
chose to close the mills rather than modernize them, resulting in Lowell’s loss of status as a
“model of industry” (“The city officially began to close down its mills in the 1920s and ’30s
after Lowell’s outdated mills could no longer compete against the state-of-the-art cotton mills
in other communities” [paragraph 6]).
H. Incorrect. The details about the temporary revival of the mills during World War II do not
show why Lowell is no longer considered a “model of industry.” The mills were used briefly
during wartime because of an increased need for supplies, but this use of the mills was shortlived.
Excerpt from A Tramp Abroad
17. The question asks what the inclusion of the phrase from paragraph 1, which highlights the
behavior of ants from different parts of the world, shows about the author.
A. Incorrect. In the excerpt, the author is comparing different species of ants with one another
and not with other living creatures.
B. CORRECT. The phrase from paragraph 1 is meant to acknowledge that while the author
believes that “the ordinary ant” is foolish, his observations in the excerpt do not apply to
other types of ants.
C. Incorrect. Although the author suggests that disproving a commonly held belief about the
behavior of ants from different parts of the world is challenging, the author does not directly
express this opinion in the excerpt.
D. Incorrect. While the author suggests in the excerpt the idea that his conclusions drawn about
the ants’ behavior are flawed, the reference to Swiss and African ants is meant to show that
those ants are an exception.
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18. The question asks for an explanation of how the words “grabs,” “yanks,” and “tearing away”
(paragraph 2) contribute to the meaning of the excerpt.
E. Incorrect. Although the ant’s actions suggest that he believes he has an important job to
complete, the words used in the paragraph focus on the ant’s movements rather than on his
beliefs.
F. Incorrect. The ant’s inability to make progress while transporting the grasshopper leg by
himself demonstrates the ant’s inefficiency (“At the end of half an hour he fetches up within
six inches of the place he started from” [paragraph 2]).
G. Incorrect. The ant does not complete his tasks, despite moving in a hurried and determined
way (“not calmly and wisely, but with a frantic haste which is wasteful of his strength”
[paragraph 2]).
H. CORRECT. These words convey sudden movements as the ant becomes more upset in his
efforts to transport the grasshopper leg.

19. The question asks how the sentence, which states that the ant ends up only six inches from his
original starting point, contributes to the central idea of the excerpt.
A. Incorrect. While the author recognizes the pointlessness of the efforts, the ant never
becomes aware that his efforts are purposeless.
B. CORRECT. The sentence explains how the idea in the sentence supports the central idea that
“the average ant is a sham” (paragraph 1) by emphasizing his lack of progress and wasted
effort.
C. Incorrect. The ant ending up only six inches from his starting point suggests pointless effort,
not an industrious or productive attitude.
D. Incorrect. The emphasis of the sentence is on the ant’s wasted effort, not the difficulty and
time involved, which the ant never realizes or evaluates.
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20. The question asks which idea the description at the end of paragraph 2 conveys about the
repetition of the ant’s actions.
E. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant “goes through the
same adventures” to no avail, does not convey the idea that mistakes are necessary in order
to make progress.
F. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant runs away in a
“violent” hurry and “traverses a good deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his
same booty again . . . not remember[ing] to have ever seen it before,” does not convey the
idea that rushing to meet a goal may lead to an undesirable outcome, because the last line in
paragraph 2 refers to the ant’s repetitive actions as an adventure (“He goes through the
same adventures he had before”).
G. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant repeatedly “stumbles
on his same booty again,” does not convey the idea that breaking out of a familiar pattern of
events is difficult, because the industrious ant “does not remember” (paragraph 2) and is
thus unaware that he is repeating his actions.
H. CORRECT. The description at the end of paragraph 2 says that the ant “traverses a good
deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his same booty again. He does not
remember to have ever seen it before; he looks around to see which is not the way home,
grabs his bundle, and starts. He goes through the same adventures he had before,” thus
indicating that the ant is both industrious and foolish in his actions.

21. The question asks for a sentence from the excerpt that best supports the idea that the ant’s
“leather-headedness” (paragraph 2), or the ant’s stubborn determination to engage in foolish
and worthless actions, amounts to “ignorance” and “idiocy” (paragraph 4).
A. Incorrect. Although this sentence asks about what the ant does after “he makes a capture”
(paragraph 2), this rhetorical question remains unanswered and the sentence does not best
demonstrate how the ant’s stubborn determination in engaging in foolish and worthless
actions amounts to “ignorance” and “idiocy.”
B. Incorrect. While this sentence indicates what the ant does after “he makes a capture”
(paragraph 2), the sentence does not best demonstrate how the ant’s stubborn determination
in engaging in foolish and worthless actions amounts to “ignorance” and “idiocy,” because it
describes typical ant behavior, in which there is nothing inherently foolish until it is applied
stubbornly in the wrong direction (“he lifts it bodily up . . . and starts—not toward home, but
in the opposite direction; not calmly and wisely, but with a frantic haste which is wasteful of
his strength” [paragraph 2]).
C. CORRECT. In the sentence, the ant realizes he is in the wrong place only after wasting effort
and strength. “He cannot stroll around a stump and find his way home again. This amounts
to idiocy” (paragraph 4). Thus, this sentence best demonstrates how the ant’s stubborn
determination in engaging in foolish and worthless actions amounts to “ignorance” and
“idiocy.”
D. Incorrect. Even though this sentence uses the word “aimlessly” to suggest an element of
foolishness, the sentence describes the physical aftermath of the ant’s exertions, but without
the context of those exertions, it cannot be said to show “leather-headedness” or “ignorance”
and “idiocy.”
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22. The question asks how the second ant, a friend, influences the first ant.
E. Incorrect. The first ant does not know where his home is (paragraph 2: “He doesn’t know
where home is. His home may be only three feet away; no matter, he can’t find it”).
F. Incorrect. While the friend offers to help the first ant (paragraph 3: “Evidently the friend
contracts to help him freight [the grasshopper leg] home”), he does not inspire a new
approach to resolving the situation.
G. CORRECT. The friend’s complimentary remark about the grasshopper leg serves to
encourage the first ant to continue his efforts to drag the useless object home (paragraph 3:
“Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble acquisition”).
H. Incorrect. While the friend does make it difficult for the first ant to transport the grasshopper
leg, the friend is not intentionally trying to prevent the first ant from reaching home
(paragraph 3: “Then, with a judgment peculiarly antic [pun not intentional], they take hold of
opposite ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite
directions”).

23. The question asks for the text from the excerpt that best explains why the author finds the
behavior of the ants fascinating.
A. Incorrect. The quoted text provides details that reflect the author’s basic interest, but this
observation does not extend to the level of fascination.
B. Incorrect. Although the author states “I admit his industry” and acknowledges that ants are
hardworking, the author does not explain in the quoted text why he finds the behavior of the
ants fascinating.
C. Incorrect. The quoted text provides details that would reflect a basic interest and observation
but that do not extend to fascination.
D. CORRECT. The author’s purpose in describing the excessively foolish actions of the ants is to
prove his argument that in spite of what people have long believed, ants are completely
lacking in intelligence. The author’s use of the phrase “beyond comprehension” in the quoted
text shows the author’s fascination with the difference between public opinion and observed
truth.
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24. The question asks for an explanation of how the sentence from paragraph 3, which highlights the
second ant’s interest in the grasshopper leg, fits into the structure of the excerpt.
E. Incorrect. The idea that the ant seeks out worthless items is established in paragraph 2 (“it is
generally something which can be of no sort of use to himself or anybody else”) and in
paragraph 3 (“valueless enough to make an ant want to own it”), but the sentence does not
indicate a shift to a realization that the ants place great importance on an item that has little
value.
F. CORRECT. This statement best describes how the sentence from paragraph 3 fits into the
overall structure of the excerpt because the sentence emphasizes a shift from paragraph 2,
which analyzes the actions of the first ant alone, to paragraph 3, which comments on the
interaction between the two ants and the ensuing efforts of the two ants together as they
“take hold of opposite ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in
opposite directions” (paragraph 3).
G. Incorrect. While the author states in paragraph 3 that the ants “take hold of opposite ends of
that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite directions” and they “go
to work again in the same old insane way,” this statement does not best describe how the
sentence from paragraph 3 fits into the overall structure of the excerpt, because the sentence
does not create a transition to the idea that specific observations allow for a generalization
about all ants.
H. Incorrect. Although the author states in paragraph 3 that “the friend contracts to help him
freight [the grasshopper leg] home,” the author does not suggest that the ants’ actions are
purposeful. Rather, the author describes their actions and their “judgment [as] peculiarly
antic” (paragraph 3). Thus, the statement does not best describe how the sentence from
paragraph 3 fits into the overall structure of the excerpt, because the sentence does not
provide a transition to the observation that the ant’s friend is just as purposeful in his efforts
toward a futile ending as the first ant is.

25. The question asks how the central idea that “the average ant is a sham” (paragraph 1) is mainly
conveyed in the excerpt.
A. CORRECT. The excerpt focuses on the author’s humorous explanation of the ineffective
struggles of two ants to accomplish a task, and the excerpt concludes with the statement
that ants are not as smart as people think: “the ant has been able to fool so many nations”
(paragraph 4).
B. Incorrect. The reference to ants in other locations is a detail mentioned only in paragraph 1
and is not directly related to the central idea mentioned in the question.
C. Incorrect. While the narrator does observe the ants, the observations made are highly
opinionated and not characterized as especially insightful or perceptive.
D. Incorrect. Although paragraph 2 states that the ant seeks out objects that are “generally
something which can be of no sort of use to himself or anybody else,” this reference is not
the main way that the author conveys the premise that ants are a sham or false.

213

Using Fire to Keep a Prairie Healthy
26. The question asks how observing the effects of the fires started by natural causes prompted
American Indians to begin practicing controlled burns.
E. CORRECT. In paragraph 2, the author states that American Indians observed bison “grazing
on tender new grass on the recently burned land rather than on grass in the unburned
areas.” These observations prompted the practice of controlled burns as a means of enticing
“the herds away from the people’s crops.”
F. Incorrect. Although the author mentions in paragraph 4 that the primary targets of a
controlled burn are red cedar trees and that “these tall trees also cast shade that prevents
sunlight from reaching the plants beneath them,” this detail supports why conservationists
use controlled burns today, not what initially prompted the use of controlled burns.
G. Incorrect. While the author states in paragraph 3 that “the process of burning excess plant
matter adds nitrogen, an essential element for plant growth, to the soil” and that
“intentionally burning a portion of land can dramatically improve the quality of the vegetation
that regrows there,” these details do not explain the initial observations that prompted
American Indians to practice controlled burning.
H. Incorrect. The author mentions in paragraph 2 that the bison “seemed to prefer grazing on
tender new grass on the recently burned land rather than on grass in the unburned areas”
and that the availability of this new grass “enticed the herds away from the people’s crops.”
While these details show that the use of controlled burns influenced the behavior of the
bison, the author does not suggest that the bison changed their migration habits in order to
flee wildfires.

27. The question asks how targeting red cedar trees in controlled burns affects the animals that live
on the prairie.
A. CORRECT. According to information in paragraph 4, targeting invasive red cedar trees with
controlled burns affects animals that live on the prairie by ensuring that these trees do not
“crowd out prairie grasses, the primary food source for wild and domestic animals that make
the prairie their home.” The paragraph also states that each red cedar tree consumes “up to
40 gallons of water per day, taking this vital resource away from other plant life.” Removing
red cedars thus increases the amount of water available to the prairie grasses and helps
maintain favorable conditions for the animals’ main source of food.
B. Incorrect. Although the author mentions the potential danger to wildlife from an uncontrolled
burn in paragraph 5, the author emphasizes that patch burning “allows animals in the burn
area to safely relocate.” Therefore, the animals that live near trees scheduled for removal are
not endangered by the controlled burns.
C. Incorrect. In paragraph 4, the author states that “a single red cedar tree can consume up to
40 gallons of water per day, taking this vital resource away from other plant life.” However,
the author does not suggest that reducing the number of red cedar trees through controlled
burns ensures a sufficient water supply for animals that live on the prairie.
D. Incorrect. In paragraph 4, the author states that “these tall trees also cast shade that
prevents sunlight from reaching the plants beneath them.” However, the author does not
suggest that using controlled burns to eliminate red cedar trees reduces a natural source of
shade for prairie animals. The red cedar trees are invasive; therefore, the author does not
consider them a “natural” part of the prairie ecosystem.
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28. The question asks what the author intends to show by using the second sentence in paragraph 6
in the passage.
E. Incorrect. Although the author refers to the conservationists as “experts” in paragraph 5 and
states that conservationists “provide training to prairie farmers” (paragraph 6), the second
sentence in paragraph 6 does not imply that the conservationists are better qualified to lead
preservation efforts than farmers are. Instead, the sentence shows that conservationists
believe that prairie farmers are capable of performing the controlled burns that contribute to
overall conservation efforts.
F. CORRECT. The conservationists are eager to involve others in the preservation of the prairie,
because “studies show that the patch-burn approach has restored biodiversity to the area by
promoting the growth of species that were at risk of being crowded out” and that the process
has “helped the prairie sustain life for hundreds of years” (paragraph 6). The second
sentence in paragraph 6 describes how conservationists are sharing their knowledge about
preservation techniques with people who live on the prairie.
G. Incorrect. Although the author points out in paragraph 6 that “studies show that the patchburn approach has restored biodiversity to the area by promoting the growth of species that
were at risk of being crowded out,” the idea that controlled burns may help restore the
original biodiversity of the prairie is not the focus of the second sentence in paragraph 6,
which notes only that conservationists are providing training to farmers about controlled
burns.
H. Incorrect. The author mentions in paragraph 6 that the patch-burn system has been
“successful” and suggests in the last sentence of the paragraph that the use of controlled
burns will continue to benefit the prairie ecosystem. These details imply that this system will
continue to be used and may even become more widespread. However, the second sentence
in paragraph 6 merely describes a patch-burn training program that already exists and does
not suggest that this program should serve as a model for other organizations.
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29. The question asks which details from the passage best convey the central idea that using the
patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
A. Incorrect. The author explains in paragraph 5 that “patch burning contains the fire within a
specific area and allows animals in the burn area to safely relocate.” This explanation conveys
two supporting ideas: the patch-burn method is controllable, and patch-burn fires do not
pose a threat to animals. However, this explanation does not address the broader central idea
that the patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
B. Incorrect. In paragraph 5, the author states that “the key to using controlled fires is knowing
which areas of land to burn and when.” The author then provides information about how
conservation experts “study the land to find out which areas would most benefit from being
burned.” However, these details convey supporting ideas rather than the central idea that
using the patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
C. CORRECT. In paragraph 3, the author states that “fires burn away weedy undergrowth and
help limit the overcrowding of shrubs and trees in the burn area, creating less competition for
water and nutrients.” Also, in paragraph 6, the author states that patch burning “has restored
biodiversity to the area by promoting the growth of species that were at risk of being
crowded out.” These details directly convey the central idea that using the patch-burn
method is an effective way to protect and manage prairie land.
D. Incorrect. The author explains in paragraph 5 how conservationists “arrange about a dozen
burns over one-third of the land,” which helps show how the patch-burn method is applied by
conservationists. However, this is a supporting detail that conveys the idea that the burns are
deliberately set and carefully controlled. This detail does not convey the central idea that
using the patch-burn method is an effective way to manage and protect prairie land.

30. The question asks which sentence supports the idea that farmers and people who manage land
may be concerned about using fire as a way to benefit the land.
E. CORRECT. The sentence from paragraph 1 supports the idea that farmers and people who
manage land may be concerned about using fire as a way to benefit the land because it
acknowledges that “one of the greatest threats to the prairie is wildfire.”
F. Incorrect. Although the sentence from paragraph 2 relates how American Indians “began to
deliberately burn areas of land for bison to graze on” and to protect people’s crops, the
sentence does not support the idea that farmers and people who manage land may be
concerned about using fire as a way to benefit the land. Instead, it focuses on the cause-andeffect relationship between bison and newly burned areas.
G. Incorrect. The sentence from paragraph 5 provides details about how “patch burning contains
the fire” and “allows animals in the burn area to safely relocate,” but it does not adequately
support the idea that farmers and people who manage land may be concerned about using
fire as a way to benefit the land, because it does not mention that wildfires can be a threat to
the prairie.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 5 does explain how “conservationists will burn
a different section of the preserve” in order to rotate the process year after year so that the
burned land has time to regrow, the sentence does not support the idea that farmers and
people who manage land may be concerned about using fire as a way to benefit the land
because it does not mention the potential for total burns.
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31. The question asks which idea the words “counterintuitive” and “strategic” convey in the last
sentence in paragraph 6 in the passage.
A. Incorrect. Though the author states in paragraph 6 that conservationists have used safe and
“strategic” methods, those methods have not been ineffective, since “the patch-burn system
is so successful that the conservationists at the preserve provide training to prairie farmers
about conducting controlled burns on their own land” (paragraph 6). Therefore, the words
“counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea
that the safest methods are sometimes the least effective at solving complex challenges.
B. Incorrect. Although the author points out in paragraph 6 that researchers’ studies have
shown “that the patch-burn approach has restored biodiversity to the area by promoting the
growth of species that were at risk of being crowded out,” the author does not suggest that
the methodologies conservationists used to conduct the patch burns are uncommon, since
the methods were used by “the American Indian people [who] began to deliberately burn
areas of land for bison to graze on” (paragraph 2). Therefore, the words “counterintuitive”
and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea that thorough
investigation of uncommon methodologies can lead to beneficial results.
C. CORRECT. In paragraph 1, the author states that “one of the greatest threats to the prairie
is wildfire,” so the idea of conducting controlled burns suggests risk and runs “counter,” or
contrary, to people’s common expectations, or “intuition,” about the dangers of fires. Thus,
the words “counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 convey the
idea that detailed planning can ensure that a potentially destructive action has a positive
impact.
D. Incorrect. The author states in paragraph 6 that “the patch-burn system is so successful that
the conservationists at the preserve provide training to prairie farmers.” This statement
supports the idea of the action being “strategic” in order to achieve success. However, the
statement does not suggest that because the process is “counterintuitive,” or unexpected, it
involves a certain amount of risk to achieve that success. Therefore, the words
“counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea
that plans that entail a certain amount of risk almost always result in success.
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32. The question asks with which statement the author of the passage would most likely agree.
E. Incorrect. In paragraph 5, the author states that “patch burning contains the fire within a
specific area and allows animals in the burn area to safely relocate,” and paragraph 6 states
that conservationists “provide [important] training to prairie farmers about conducting
controlled burns on their own land.” However, the author does not explicitly take a position
about the importance of explaining the purposes and the risks of controlled burns to the
people living near a proposed burn area. Therefore, the evidence in the passage does not
strongly suggest that the author would agree with this statement.
F. CORRECT. In paragraph 5, the author points out that conservationists “study the land to find
out which areas would most benefit from being burned, and then they arrange about a dozen
burns over one-third of the land” and “rotate which portion of land is burned each year” so
that animals, such as bison, can “safely relocate.” Therefore, the author would most likely
agree that it is necessary to thoroughly examine a particular region in order to plan and
execute a successful controlled burn.
G. Incorrect. The author of the passage would be unlikely to agree that monitoring animals’
reactions after a controlled burn on the prairie is a minor part of scientists’ research. In
paragraph 5, the author explains that patch burning “allows animals in the burn area to
safely relocate” and that conservationists “burn a different section of the preserve” each year
to ensure that animals have an abundant area to graze while other areas are being burned.
H. Incorrect. According to the information in paragraph 4, conservationists commonly target
invasive red cedar trees because they are tall trees that “crowd out prairie grasses, the
primary food source for wild and domestic animals that make the prairie their home.” Since
the focus is on the harm that the invasive red cedar can cause, the author would be unlikely
to agree that conservationists should consider the helpful aspects of invasive species before
executing a controlled burn.
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33. The question asks how the diagram and its text provide additional support for the topic
presented in the passage.
A. CORRECT. The text of the diagram states that “by using a patch-burn method,
conservationists and farmers can reduce the risk of unintentional fires and control where
grazing animals, such as bison, roam.” By showing the pattern of controlled burns and the
resulting bison migration in a given area, the diagram depicts how the landscape changes as
the patch-burn method is applied.
B. Incorrect. Although the text mentions areas “where grazing animals, such as bison, roam,”
the diagram does not depict distinctive features of the land such as trees or brush and
therefore does not indicate that patch-burn fires are best suited for use in areas with certain
features.
C. Incorrect. While the text mentions “grazing animals, such as bison” and the diagram shows
the bison grazing in only one area, the diagram and its text do not indicate that the patchburn method is used on uninhabited land.
D. Incorrect. While the areas of land depicted in the diagram do indicate that the sizes of the
areas differ, the text provided does not compare the sizes of the areas burned by the patchburn method with those of unburned areas or indicate that this factor is important in
reducing the risk of uncontrolled fires or controlling “where grazing animals, such as bison,
roam.”
Cross-Purposes
34. The question asks how the similarity in the construction of lines 1 and 8 contributes to the
meaning of the poem.
E. CORRECT. In line 1, the first speaker asserts, “What I am is built: concrete and steel,” and
in line 8 the second speaker states, “What I am is motion. I am water, and I am older.” The
similarities in the construction of these lines contribute to the meaning of the poem by
establishing each speaker’s defining feature.
F. Incorrect. The focus of the lines is defining the speakers’ individuality, not how one speaker
resolves a problem created by the other.
G. Incorrect. The structure is not stating in line 1 that it is limited because it was built to stand
in place; on the contrary, the structure is stating that this sense of purpose and permanence
is its strength.
H. Incorrect. Although in these lines the first speaker asserts “I am . . . built: concrete and
steel” (line 1) and the second speaker asserts “I am . . . motion” (line 8), the construction of
these lines does not contrast the stability and instability of the speakers. Rather, each
speaker highlights its own features.
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35. The question asks how lines 2–4 and 12–14 contribute to the development of a central idea in
the poem.
A. Incorrect. Although the phrases “remain[ing] at the apex of the leap” in line 3 and “I catch
everything” in line 13 suggest the idea of endurance and control, the lines do not establish
that both the structure and the water have endurance and control, because the water also
states, “I pool / and flow wherever gravity takes me” (lines 10–11).
B. CORRECT. The lines “I am what every athlete / wants” (lines 2–3) and “I am the blood
flowing in the runner’s chest” (line 12) communicate that each speaker is an object of
admiration and a powerful force.
C. Incorrect. The lines describe opposing characteristics: the structure’s description conveys
stillness—remaining “up in the air” (line 4)—while the water’s description conveys
movement—“flowing in the runner’s chest” (line 12).
D. Incorrect. The first speaker states, “I am what every athlete / wants” in lines 2–3, and the
second speaker states, “I am the blood flowing in the runner’s chest” in line 12. The
similarity of these metaphors may seem to suggest interrelationship, but the structures do
not reveal surprise that they are interrelated.

36. The question asks which idea the use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in
lines 31–32 conveys in the poem.
E. Incorrect. Although in line 29 the structure refers to itself as “being rebuilt” or taking on new
forms, this idea is expressed to reinforce the idea that the structure’s presence is eternal (“a
friend of time,” line 30). The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in
lines 31–32 does suggest that a variety of structures exist, but no comparison is drawn to
suggest that the varieties of structures are more diverse than the forms of water.
F. Incorrect. While the use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32
conveys the idea that structures can be replicated by being built, it does not convey the idea
that the number of human-made structures is rapidly increasing.
G. Incorrect. Although in line 33 the structure states, “We stitch across the rip you make,”
suggesting that water passes under structures, the use of the words “siblings” and “my
sisters and brothers” in lines 31–32 does not convey the idea that the structures that the
water passes under are similar-looking.
H. CORRECT. The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32
conveys the idea that the structure is powerful because it is one of many and because these
structures “stitch across the rip” (line 33) that water makes.
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37. The question asks what the comparison in lines 33–35 shows about the structure.
A. Incorrect. Although the structure states in line 33 that structures like itself “stitch across the
rip” water makes, which may seem to suggest that the structures restore beauty to a ruined
landscape, the language in the lines is used only to suggest that the structure is a tool used
to unify the physical landscapes that humans inhabit.
B. Incorrect. While the water states that it enables “empires to rise” (line 25), implying that it is
needed for society to thrive, the structure never expresses the idea that it serves the purpose
of bringing people together through its existence.
C. Incorrect. Although the phrases “We stitch across” (line 33) and “We bind you up” (line 35)
suggest the existence of boundaries, the comparisons made in lines 33–35 do not help show
that the structure provides clear boundaries for natural environments.
D. CORRECT. The speaker states, “We are steel thread to the human needle” (line 34), which
illustrates that the structure and others like it are tools used by humans to “bind . . . up”
(line 35) or overcome “the rip” (line 33) that the water creates in the earth.

38. The question asks how the last stanza conveys a central idea in the poem.
E. Incorrect. Although in the last stanza the water states, “my vapors cling. / They bring out
your softness, your rust,” the water does not depend on the structure; instead, the water
destroys it over time. The structure depends on the power of water for its ability to fulfill its
function.
F. Incorrect. The last stanza refers to the opposing speaker (the structure) and not to any other
structure.
G. Incorrect. While in the last two lines of the poem the water states, “Because I am, / above all
else, patient. I will wait for you,” implying that the water can withstand the ravages of time,
the phrase “your softness, your rust” (line 38) indicates that the structure cannot. Therefore,
the last stanza does not reveal that the passage of time will render both the structure and
the water obsolete.
H. CORRECT. In lines 36–38, the water describes how its “vapors cling” to the structure,
bringing out the structure’s “softness” and “rust,” destroying the structure over time. Also, in
line 42, the water says it is “patient” and “will wait for” the structure, suggesting that the
speaker will be around long after the structure is gone.
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39. The question asks how the implication in lines 41–42 is supported by other lines in the poem.
A. CORRECT. The words “patient” and “wait” in line 42 suggest that the water has the ability to
outlast the structure, because the water doesn’t weaken as it ages.
B. Incorrect. Although the statement “No human / built me” in lines 9–10 suggests that the
speaker existed prior to humans, which may seem to support the idea of endurance in line
42, this answer is incorrect because in lines 41–42 the speaker is referring to outlasting the
structure, not humans.
C. Incorrect. While the statement “It all washes down through me” in line 14 suggests that
everything in the natural world is interrelated, the water sets itself apart from the humanmade structure because it asserts that it will outlast the other structure and is “above all
else, patient” (line 42).
D. Incorrect. In line 26, the water’s knowledge does not make its ability to wait any stronger—
rather, its seemingly unending lifespan does.

40. The question asks how the poet develops the two points of view.
E. Incorrect. While the poem relates how the water views the structure as “an artifact / slowly
decaying” in lines 23–24 and the structure refers to itself as “a friend of time” in line 30, the
poet does not give an account of a discussion about the future of human civilization between
the structure and the water in the poem.
F. Incorrect. While the speakers do discuss their impact on the environment, there is no
narrator speaking for them.
G. Incorrect. Although the structure states it is made of “concrete and steel” (line 1) and is a
“steel thread to the human needle” (line 34), only the water claims to possess power over
nature, stating that “all washes down through me” (line 14) and “what I am is power” in
line 22.
H. CORRECT. The poet develops the speakers’ points of view by personifying (giving human
characteristics to something nonhuman such as an object or animal) the structure and the
water, allowing them to debate by criticizing each other and declaring their own importance.

41. The question asks how the form of the poem contributes to its meaning.
A. Incorrect. The number of lines in each stanza does not emphasize the importance of the two
speakers.
B. Incorrect. Italics are used mainly to designate the voice of the second speaker (the water).
C. CORRECT. The alternating positions of the stanzas create the appearance of a conversation
in which the speakers share their opposing points of view.
D. Incorrect. The lack of rhyme scheme or meter is intended to create a conversational tone
rather than reflect the changes the water causes or experiences.
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Excerpt from “Impressions of an Indian Childhood”
42. The question asks how the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” affect the tone of paragraph 1 in the excerpt.
E. Incorrect. Although the author describes in paragraph 1 the setting of her childhood
experiences, the positive wording of the phrases the author uses in the paragraph (“swept
freely” and “perfume of sweet grasses”) does not suggest a tone of sadness the author feels
when she reflects on her former way of life.
F. Incorrect. Although the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” used in paragraph 1 create a positive tone, the phrases do not
suggest an enthusiasm for the author’s work but rather an appreciation of the peaceful
beauty of her childhood.
G. CORRECT. In paragraph 1, the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” are used to describe where the author’s childhood experiences
took place. The phrases create a tone of fondness and evoke a feeling of happiness through
their lyrical sensory detail: “swept freely” suggests a sense of joyful possibility, while
“perfume,” “sweet,” and “cool” convey delight.
H. Incorrect. Although the author describes her mother’s beadwork lessons as “confining” in
paragraph 7, the phrases in paragraph 1 do not suggest that the author feels conflicting or
mixed emotions toward her work and her mother. Instead, the phrases convey a positive tone
by affectionately describing the author’s childhood home.

43. The question asks what the phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” in
paragraph 2 suggests in the excerpt.
A. CORRECT. In paragraph 2, by comparing the way her mother arranges the beads to the way
a painter “arranges the paints upon his palette,” the author emphasizes that her mother
approaches her craft just as a painter does, thus suggesting that beadwork is a true form of
art.
B. Incorrect. Although the author mentions “bunches of colored beads” in paragraph 2, this
detail does not provide enough evidence for the idea that color inspires beadworkers. The
phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” indicates the connection of
beadwork to other forms of art in general, not necessarily to the specifics of color as a source
of inspiration.
C. Incorrect. In paragraph 2, the author describes her mother “untying the long tasseled
strings” and then spreading “upon a mat beside her bunches of colored beads.” However, the
phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” does not suggest that all
artistic activities begin with a series of steps. There is no mention in the passage of any other
artistic activities involving multiple initial steps.
D. Incorrect. In paragraph 2, the author describes how her mother “spread upon a mat beside
her bunches of colored beads” as the first step in the artistic process described in the
passage. Therefore, the comparison between the mother’s process and a painter arranging
paints on a palette suggests that the mother is creating art, not imitating it. There is no
indication that the mother is copying a technique she has seen in other art forms.
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44. The question asks how the author’s use of sequence in paragraphs 1 and 2 contributes to the
development of ideas in the excerpt.
E. Incorrect. In paragraph 2, the author does list the steps her mother takes in preparation to
do beadwork, such as “untying the long tasseled strings” of the bag of beads, spreading the
beads beside her on a mat, and using “a long, narrow blade” to trim the buckskin into shape.
However, the language used to describe this sequence does not indicate that preparing to
work with beads is difficult or complex.
F. Incorrect. Although the author’s description of untying the bag of beads, spreading the beads
upon a mat, smoothing out a sheet of buckskin, and trimming the buckskin into shape in
paragraph 2 indicates that the mother follows a certain routine, it does not place any
emphasis on working most efficiently by following the steps of the beading process in a
precise order.
G. Incorrect. In paragraph 2, the author describes her mother “untying the long tasseled strings
that bound a small brown buckskin bag,” “spread[ing them] upon a mat beside her bunches
of colored beads,” “smooth[ing] out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from
a beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade” to trim the
buckskin. Although these descriptions do outline the steps in her process for creating
beadwork, they do not emphasize the time required to do so, since the author does not
mention in the excerpt how long it took her mother to fully prepare for and complete the
large and small tasks in the activity of beading.
H. CORRECT. In paragraph 1, the author describes how the morning begins with her mother
rolling up the canvas of the wigwam and allowing the breeze to come in. In paragraph 2, the
author uses sensory language and precise sequencing to describe the way her mother
prepares the beading materials by untying “the long tasseled strings that bound a small
brown buckskin bag,” spreading the “bunches of colored beads” beside her, and smoothing
out “a double sheet of soft white buckskin.” This combination of sequence and sensory
language highlights the author’s enthusiasm for beadwork by emphasizing that the author
pays close attention to her mother’s preparations.
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45. The question asks how the details in paragraph 3 convey a central idea of the excerpt.
A. Incorrect. In paragraph 2, the author mentions how her mother “worked upon small
moccasins for her small daughter” and when she did, the author “became intensely
interested in her [mother’s] designing.” However, in paragraph 3, the author is interested in
her mother’s work mainly as part of her “lessons in the art of beadwork,” not because she
knew her mother was making something for her.
B. Incorrect. In paragraph 3, the author receives “practical observation lessons in the art of
beadwork” and describes how “from a skein of finely twisted threads of silvery sinews my
mother pulled out a single one” and “pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the
white sinew.” The author describes the process in such detail that she provides no indication
that she had difficulty learning through observation. The author also does not give any
indication in the paragraph that she wanted to help her mother; she was there merely to
observe and learn.
C. Incorrect. Although the author refers to her beading lessons with her mother as “practical
observation lessons in the art of beadwork” and indicates that she sat “close beside” her
mother while observing her beadwork, the author provides no indication in the paragraph
that she was determined to behave according to her mother’s standards or that she sought
her mother’s approval.
D. CORRECT. In paragraph 3, the author describes her mother’s artistry and craftsmanship by
using language such as “skillfully threaded,” “picking up the tiny beads one by one,” and
“twisting it carefully after every stitch.” These close observations indicate that the author
greatly admired her mother’s mastery of her craft and the precision that went into every
detail of her work.
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46. The question asks which sentence best summarizes the process of beading that is described in
the excerpt.
E. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes how at the beginning of the process
her mother “smoothed out a double sheet of soft white buckskin” on a lapboard
(paragraph 2) and how she strings the beads into a pattern. However, this sentence does not
describe the steps that take place between the preparation and the stringing of the beads.
Thus, this sentence does not best summarize the beading process.
F. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes the process her mother uses to string
the beads with “the point of her thread, always twisting it carefully after every stitch”
(paragraph 3). While this sentence includes some of the steps in the beading process, it does
not describe the preparation that must take place before beginning the task, namely
spreading the beads and the buckskin out on a table. Thus, this sentence does not best
summarize the beading process.
G. CORRECT. This sentence best summarizes the process of beading that is described in the
excerpt because it includes details about each step in the process. In paragraph 2, the author
explains how her mother “spread upon a mat beside her bunches of colored beads” and how
“on a lapboard she smoothed out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from a
beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade, she trimmed the
buckskin into shape.” The author continues her description in paragraph 3, stating, “From a
skein of finely twisted threads of silvery sinews my mother pulled out a single one. With an
awl she pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the white sinew. Picking up the
tiny beads one by one, she strung them with the point of her thread, always twisting it
carefully after every stitch.”
H. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes the process her mother uses as she
“smoothed out a double sheet of soft white buckskin” (paragraph 2) on a lapboard before
stringing the beads. While this sentence includes most of the steps in the beading process, it
excludes the step of piercing the buckskin. This sentence also provides few details about the
process of beading and uses vague wording to describe each step. Therefore, the sentence
does not best summarize the beading process.
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47. The question asks how the idea that mastering moccasin design and creation requires experience
is best illustrated in the excerpt.
A. CORRECT. In paragraph 6, the author states that when she became more familiar with
elements of design, “a harder lesson was given me.” According to the author, sewing on
porcupine quills is a much more difficult task to master because it requires experience in
handling the poisonous porcupine quills, which is why her mother told her not to “do much
alone in quills” until she was older (paragraph 6). This information best illustrates the idea
that mastering moccasin design and creation requires experience.
B. Incorrect. Although the author provides detailed descriptions of the materials used to make
decorated moccasins (“colored beads” [paragraph 2]; “a skein of finely twisted threads of
silvery sinews” [paragraph 3]; “tinted porcupine quills, moistened and flattened between the
nails of the thumb and forefinger” [paragraph 6]), these descriptions do not illustrate the
experience that is needed to gain mastery of moccasin design and creation.
C. Incorrect. Although the author describes the color combinations she used in making
moccasins (“I was pleased with an outline of yellow upon a background of dark blue, or a
combination of red and myrtle-green. There was another of red with a bluish-gray that was
more conventionally used” [paragraph 6]), this information mainly illustrates the author’s
satisfaction with her moccasin design, not the importance of experience in mastering the
creation and design of moccasins.
D. Incorrect. In paragraph 7, the author tells of using a sharpened rod to spear gum from trees.
She explains that she and her playmates used the rods to “[pry] up certain sweet roots” to
find the gum. The detail of the sharpened rod is from a recollection about the playtime that
followed the “confining lessons” of moccasin making. However, the sharpened rod was not
used to create moccasins.
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48. The question asks how the author distinguishes her point of view from that of her mother.
E. Incorrect. In paragraph 4, the author explains that “it took many trials before I learned how
to knot my sinew thread on the point of my finger, as I saw her do” and that the “difficulty
was in keeping my thread stiffly twisted, so that I could easily string my beads upon it.”
Although this explanation describes the author’s difficulty in performing the same task as her
mother, it does not distinguish her point of view from that of her mother. In fact, they seem
to share the same point of view regarding the importance of the technique the author is
attempting to learn.
F. CORRECT. In paragraph 5, the author distinguishes her point of view from that of her
mother by describing their approaches to beadwork design. In the paragraph, the author
states, “I usually drew easy and simple crosses and squares” and that “my original designs
were not always symmetrical nor sufficiently characteristic, two faults with which my mother
had little patience.” The author also distinguishes her point of view from that her of mother
by stating that “the quietness of [my mother’s] oversight made me feel strongly responsible
and dependent upon my own judgment.”
G. Incorrect. In paragraph 6, the author states, “My mother cut off the prickly ends and burned
them at once in the centre fire. These sharp points were poisonous, and worked into the flesh
wherever they lodged. For this reason, my mother said, I should not do much alone in quills
until I was as tall as my cousin Warca-Ziwin.” Although these instructions explain the
importance of having experience and skill when working with quills, they do not distinguish
the author’s point of view from that of her mother.
H. Incorrect. In paragraph 7, the author describes her beadwork lessons as “confining” and
states that she liked to roam “over the hills” with her playmates after the lessons. However,
she makes no mention of her mother in paragraph 7; the activities and ideas stated there
belong to the author, not the mother.
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49. The question asks which sentence best describes how the sentence from paragraph 7 fits into the
overall structure of the excerpt.
A. Incorrect. Though the author feels humiliated “when some boldness of mine drew forth a
rebuke from” her mother (paragraph 5) and characterizes her lessons with her mother as
“confining” (paragraph 7), the overall passage does not portray a demanding relationship
between the author and the mother. The shift introduced in the sentence from paragraph 7 is
not from one of the author’s relationships to another; it is from work to play.
B. Incorrect. In paragraph 6, the author explains how working with porcupine quills is difficult
because the “sharp points were poisonous, and worked into the flesh wherever they lodged.”
Although this sentence suggests that working with porcupine quills was challenging, the
sentence from paragraph 7 does not signal a change from the challenging aspects of life on
the reservation to the advantages of living on the prairie. Most of paragraph 6 describes the
author’s pleasure in creating designs in different colors.
C. CORRECT. In the sentence from paragraph 7, the author refers to her beadwork lessons as
“confining” and states that after the lessons, she “was wild with surplus spirits” and “found
joyous relief” in being outside and running around. The phrases “surplus spirits” and “joyous
relief” highlight a sense of freedom that stands in strong contrast to the “confining” nature of
the author’s beadwork lessons, which required intense focus and control.
D. Incorrect. In paragraph 7, the author describes how “many a summer afternoon” after her
beadwork lessons, she and her friends used “a light sharpened rod” to gather “sweet roots”
and “little crystal drops of gum.” She then explains that they later “tossed away our gum, to
return again to the sweet roots.” However, the sentence from paragraph 7 does not conclude
the progression of events in the narrative by describing the sequence of events at the end of
the author’s day; the sentence appears at the beginning of paragraph 7 and provides a
contrast with events from the previous paragraph.
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50. The question asks how the table after paragraph 7 expands upon a central idea in the excerpt.
E. CORRECT. The table provides the chronology from the 1500s, when the Dakota created
beadwork using “beads made from bones, shells, stones, and animal teeth,” to the 1830s,
when the Dakota began “using glass beads,” and the 1900s, when they created items to “sell
outside their community.” Thus, the table helps expand on a central idea by showing that the
craft the author was learning is a tradition that has endured through many generations.
F. Incorrect. Although the table shows that the Dakota used “beads made from bones, shells,
stones, and animal teeth” in the 1500s and that by the 1830s began “using glass beads in
clothing, artwork, and decorations in place of Native-made beads,” it does not provide any
information about the type of materials used by the author’s family.
G. Incorrect. While the information included in the table states that “European traders [brought]
glass beads to North America” in the 1500s and that by the 1920s the Dakota created “items
to sell outside their community,” there is no mention of whether the uniqueness of Dakota
beadwork was recognized in Europe.
H. Incorrect. The table indicates that by the late 1600s the Dakota began trading with French
traders from Europe who brought glass beads to the Americas and that by 1830 the Dakota
were “using glass beads in clothing, artwork, and decorations in place of Native-made beads.”
However, the table provides no information about whether this work incorporated color.
Therefore, the table does not show that the author was able to incorporate color into her
craftwork as a result of trade with other peoples.
Excerpt from “Niagara Falls”
51. The question asks for a specific detail from paragraph 2 that conveys the central idea that the
Falls communicate a feeling of “unintelligible disaster” (paragraph 1).
A. Incorrect. Although the author describes the water as “richly diaphanous as a precious stone”
and states that it “glow[s] from within with a deep, inexplicable light” in paragraph 2, the
comparison does not convey the central idea that the Falls communicate a feeling of
“unintelligible disaster” (paragraph 1); rather, the description communicates a feeling of awe.
B. Incorrect. The details in paragraph 2 about the flow of colors in the water are described as an
“ever-altering wonder,” which conveys a sense of beauty, not a sense of disaster.
C. Incorrect. The rainbows in paragraph 2 are described as “vivid” and accompanying someone
“courteously” while he or she walks, which contributes to the idea that the appearance and
disappearance of the rainbows are a pleasant experience and not disastrous.
D. CORRECT. The sound of falling is described in paragraph 2 as “a noise of unspecified ruin,”
so this option is correct because it best connects with the idea of “unintelligible disaster”
mentioned in paragraph 1.
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52. The question asks for the effect of the comparison being made in the sentence in paragraph 2.
E. Incorrect. Neither “lacework and woven foam” (paragraph 2) nor the quality of being
extremely level are related to timelessness.
F. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that “the real secret of the beauty and
terror of the Falls is not their height or width, but the feeling of colossal power,” the purpose
of comparing the American Falls to a “long curtain of lacework and woven foam” in
paragraph 2 is not to explain the secretive nature of the Falls but rather to describe their
beauty and uniformity.
G. CORRECT. The word “lacework” in the sentence from paragraph 2 suggests an elegant piece
of craftsmanship, and the “one long curtain” and “extraordinarily level” aspects of the Falls
mean that the Falls are uniform or consistent.
H. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that the Falls inspire a “feeling of
colossal power,” in paragraph 2 the author describes the American Falls as “delicate and
fragile.” Therefore, the purpose of the comparison in paragraph 2 is not to communicate the
intense strength of the Falls.

53. The question asks for the statement that best describes how the sentence from paragraph 3 fits
into the overall structure of the excerpt.
A. Incorrect. Although in paragraph 2 the author describes the beauty of the Falls as both an
“ever-altering wonder” and an “assault of wind and spray,” in paragraph 3 the author does
not signal a change from the positive aspects of the Falls to the negative aspects. Instead,
the author provides a description of the river and the rapids below the Falls.
B. Incorrect. While the author compares the water of the river to “a slipping floor of marble,
green with veins of dirty white, made by the scum that was foam” in paragraph 3, the
statement that the lower rapids are “more terrifying than the Falls, because less intelligible”
does not indicate a progression from the literal description of the water to a discussion of
timeless truths. Instead, the author is merely describing all aspects of the rapids, both
literally and figuratively.
C. CORRECT. The first sentence of paragraph 3 moves the description “beyond the foot of the
Falls” to “the river” and then the paragraph begins to describe this location in further detail
(“a dull sage green,” “hurries more swiftly,” “smooth and ominous,” “waters boil and eddy”)
before reinforcing this shift by confirming it again with the words “These are the lower rapids,
a sight more terrifying than the Falls.”
D. Incorrect. Although the author states that the waters of the rapids “boil and eddy” and
suggests that the rapids are “less intelligible,” these statements do not introduce a contrast
between the obvious and the hidden features of the rapids. They merely describe a feature
and the sight of the lower rapids.
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54. The question asks for the sentence from the excerpt that best supports the idea that the essence
of the Falls lies in their emotional impact.
E. CORRECT. The first sentence in the excerpt establishes that “the real secret of the beauty
and terror of the Falls” lies in “the feeling of colossal power and of unintelligible disaster.” This
option states that “if that [feeling] were taken away, . . . the heart would be gone,” meaning
that the emotional impact of the Falls is essential.
F. Incorrect. While “delicate” and “fragile” are words that can be connected with certain kinds of
emotions, in the sentence in the option they are connected with physical beauty.
G. Incorrect. While the sentence in the option describes the power of the Falls to engage one in
thought, it does not best support the idea that the essence of the Falls lies in their emotional
impact.
H. Incorrect. The sentence in the option describes thoughts one may have while watching the
Falls and is not focused on the Falls’ emotional impact.

55. The question asks how the sentence from paragraph 4 contributes to the development of ideas in
the excerpt.
A. Incorrect. The sentence focuses on the idea that the Falls are a great place for contemplation
but does not clarify that these thoughts are life-changing.
B. Incorrect. The sentence does not describe focused thoughts of a personal nature; the grand,
sweeping nature of the Falls inspires thoughts of the same caliber as “the passage of
empires.”
C. Incorrect. The sentence is about how the Falls inspire great thoughts but is not about how
difficult it is to grasp the grandeur of the Falls.
D. CORRECT. The description of “cloudy thoughts of destiny and the passage of empires” in the
sentence refers to the types of thoughts a person might have while observing the Falls.
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56. The question asks how the discussion of human life and history is illustrated in paragraph 4 of
the excerpt.
E. Incorrect. In paragraph 4, the author compares the rainbows visible in the Falls to “the arts
and beauty,” which share the rainbows’ dependence on “the stream of life” that is “caused by
it, thrown upon its spray, but unable to stay or direct or affect it, and ceasing when it
ceased.” This comparison does not illustrate the idea that human life and history travel
toward the same ending but rather that art and beauty, like human beings, are unable to
“stay or direct or affect” their ultimate fate.
F. CORRECT. The author concludes in paragraph 4 that the Falls can be compared to people
and history by writing, “both men and nations are hurried onwards to their ruin or ending as
inevitably as this dark flood.”
G. Incorrect. Although in paragraph 4 the author states, “One is drawn back, strangely, to a
contemplation of the Falls” and provides an account of “a friend, who said that the rainbows
over the Falls were like the arts and beauty and goodness, with regard to the stream of life,”
the author does not provide details to show that every observer’s experience with the Falls is
different. Rather, the author explains that “the Victorian lies very close below the surface in
every man” (paragraph 4).
H. Incorrect. While the setting at night does provide a place of contemplation, the author notes
the “dark flood” as the overall illustration of the human experience.

57. The question asks for the statement the author would agree with most.
A. CORRECT. In paragraph 4, the author states that the Falls make a person feel “with an
almost insupportable and yet comforting certitude, that both men and nations are hurried
onwards to their ruin or ending.” Later, the final sentence says, “With some such thoughts
does the platitudinous heart win from the confusion and thunder of a Niagara peace.”
B. Incorrect. Although in paragraph 4 the author states that “one can sit and let great cloudy
thoughts of destiny and the passage of empires drift through the mind; for such dreams are
at home by Niagara” and that “a man’s life is of many flashing moments,” the author does
not suggest that one will always have regrets no matter where one’s path goes in life.
C. Incorrect. While the excerpt discusses fear when experiencing the power of the Falls, the
excerpt does not support the idea that one should defy fear.
D. Incorrect. The excerpt states in paragraph 4 that art is “unable to stay.”
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S AMPLE TEST – MATHEMATICS
FORM B 
EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
58.

(-0.8) First distribute

3
over ( 2 x + 5 ) to
5

60.

figure.

6
x + 3 − 2x.
get the expression
5

Two sides do not have labels. Because the

In order to combine the like terms, first
10
x and then add the
express −2 x as −
5
like terms.

top of the figure measures 13 cm and the

⎛ 10 ⎞
6
4
x + 3 + ⎜−
x⎟ = − x + 3.
⎝
⎠
5
5
5

measures 5 cm ( 13 − 8 ).

bottom shows a length measuring 8 cm,
the horizontal side without a label

Because the left side of the figure

4
The coefficient of x is − .
5

measures 6 cm and the right side shows a
length measuring 3 cm, the vertical side

4
When expressed as a decimal, −
= −0.8.
5

59.

(95) First, find the perimeter of the

without a label measures 3 cm ( 6 − 3 ).
So the total perimeter of the scale

(5) There will be 5 different outcomes

drawing is

with a sum of 6.

13 + 3 + 5 + 3 + 8 + 6 = 38 cm

1+5 = 6

Use the scale to find the perimeter of the

2+4 = 6

actual garden.

3+3= 6

1 cm
38 cm
=
2.5 m
pm

4+2 = 6

p = 2.5 × 38 = 95

5+1 = 6

61.

(21) The 11:00 a.m. temperature is 3.5
times greater than the 9:00 a.m.
temperature. The 9:00 a.m. temperature
was 4° F.
4 × 3.5 = 14
The temperature increased from −7° F at
5:00 a.m. to 14° F at 11:00 a.m., which is
an increase of 21° F.
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62.

65.

(32) The volume of a triangular prism is
found by multiplying the area of the

(C)

3y
9
=
2x
8

9 × 8 = 72

triangular base by the height of the prism.

2x × 3y = 6xy

The area of the triangular base of the
prism is 1 bh = 1 ( 4 )( 8 ) = 16 .
2
2

72 = 6xy

The height of the triangular prism is

12 = xy

2 inches.
Since 72 divided by 6 is 12, the product of

So the volume of the triangular prism, in

x and y equals 12.

cubic inches, is 16 i 2 = 32 .
63.

66.

(A) The x-axis represents the length of

(E)

the pole, in feet, and the y-axis represents

15,600 × 12% = 15,600 × 0.12 = 1,872

the weight of the pole, in ounces.

15,600 − 1,872 = 13,728

The point (1, 4) means that a 1-foot pole
would weigh 4 ounces.
67.

Since the graph is linear, this shows that
for every 1 foot of length, the pole weighs

So the unit rate is 4 ounces per foot.

(

)

(F) Find the sum of 2.5 + − 4.5 .

(

4 2 ÷ 2 1 = 14 ÷ 5 =
3
2
3
2
14
2
28
13
×
=
=1
3
5
15
15

4 additional ounces.

64.

(B)

)

2.5 + − 4.5 = 2.5 − 4.5 = −2
Point B is located at −2 .
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68.

70.

(F) Since the ratio of assistants to players
1
is
, that means
6

(F) First substitute 2 for r in the equation.
p + 2r = r ( p + 1) + 1

1
x
=
6
36

p + 2(2) = 2(p + 1) + 1

36
= x
6

Then solve for p.
p + 2(2) = 2(p + 1) + 1

6 = x
p + 4 = 2p + 2 + 1
There are a total of 6 assistants.
p + 4 = 2p + 3
The ratio of coaches to assistants is then
3
1
.
=
6
2

p + (4 − 3) = 2p + (3 − 3)
p + 1 = 2p

69.

1
3
feet of the post is below ground, then the

(p − p) + 1 = 2 p − p

(A) If each post is 10 feet long and 3

1= p

difference between the two amounts is the
height of the post that is above ground.
10 − 3

The value of p is 1.

1
3

10
10
−
1
3
30
10
20
2
−
=
= 6 feet
3
3
3
3
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71.

72.

(B) First, determine the rate at which

(H) Claire’s goal is to run at least

Martina reads, in pages per day, using the

2,500 meters, and she has already run

rate at which Karen reads, 60 pages per

650 meters.

day.

2,500 − 650 = 1,850

25 =
60 + 60 i
60 + 60 i 0.25 =
100

Claire has at least 1,850 meters left to

60 + 15 = 75

run. Divide by the distance around the
track to find the number of laps she needs

Next, determine the number of days it will

to complete.

take each person to complete the 1,500-

1,850 ÷ 120 ≈ 15.417

page reading assignment.
Karen:

1,500 pages
k days

60 pages

=

Since she wants to run at least

1 day

2,500 meters, round 15.417 up to 16.

60k = 1,500

Claire needs to run 16 laps to meet her
goal.

(60 ÷ 60)k = 1,500 ÷ 60
k = 25 days
Martina:

73.

1,500 pages
m days

=

(D) 2005 to 2010:
25% = 0.25

75 pages
1 day

75m = 1,500

200 × 0.25 = 50

(75 ÷ 75)m = 1,500 ÷ 75

The 50 employees are added to 200. The
new total number is 250.

m = 20 days
2010 to 2015:
Finally, determine the difference between

10% = 0.10

the two numbers of days.

250 × 0.10 = 25

25 − 20 = 5

The 25 employees are added to 250. The

The answer is 5 days.

total number of employees in 2015 is 275.
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74.

76.

(E) The probability of choosing a green

(E) There is a proportional relationship

candy is twice as great as the probability

between the length of the race, x miles,

of choosing a red candy. There are 12

and the number of water stations, y. The

green candies.

constant of proportionality is

12 = 2r

y
2
=
x
3

r = 6
y =

So there are 6 red candies. 12 green
candies + 4 yellow candies + 6 red

2
x
3

Therefore, the equation y =

candies = 22 total candies.

represents this relationship.

2
x
3

There are 4 yellow candies out of a total
of 22 candies. The probability of choosing
77.

a yellow candy is

(B) If half the undecided voters (half of
20) vote in favor of building the park, the

4
2
=
22
11 .

total number of “yes” votes from the
survey will be 152.
142 + 10 = 152

75.

(B) Since 100% means all customers,
There are 24,100 voters, and 200

100% − 99.7% = 0.3%

residents were surveyed. Set up a

Rewrite the percent as a decimal.

proportion to solve.

0.3% = 0.003

152
x
=
200
24,100

Now rewrite the decimal as a fraction.
0.003 =

19
x
=
25
24,100

3
1,000

⎛

⎞

(24,100) ⎜⎝ 19 ⎟⎠
25

18,316 = x
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78.

are all less than zero. Consider the

1
ounce
5
of salt. Therefore, the baker can make 5

absolute value of each number and where

loaves of bread with 1 ounce of salt.

80.

(E) All the numbers are negative, so they

it falls on a number line. The negative

(H) Each loaf of bread requires

Multiply to find the number of loaves that

number closest to 0 will be the greatest.

can be made with 40 ounces of salt.
5 × 40 = 200

The negative number with the greatest
absolute value is − 49 , so it has the least
81.

value.

(D) First, subtract to simplify.
−1
15 −16
7 =
7
7 =
4
6
−2
3 −3
7
7
7

The negative number with the next
greatest absolute value is −1 , so it would
fall next in order from least to greatest.

Follow the process for dividing fractions:

− 49, − 1

⎛ 1⎞ ⎛ 7⎞
7 = 1
−
−
⎜⎝
⎟ ×⎜
⎟ =
7⎠ ⎝ 2⎠
14
2

Compare the absolute values of
− 1 and − 1 .
49
7
1
1
<
49
7
Therefore, the numbers listed from least
to greatest are:
− 49, − 1, − 1 , − 1
7
49
− 1 is the greatest.
49

79.

(C) Calculate the decimal equivalent of
− 13 .
11
− 13 = −1.18181818... = −1.18.
11
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82.

83.

(F) Split the compound inequality into two
inequalities.

(D) Set up a proportion:
1 sind
x sinds
=
0.75 plunk
8 plunks

−5 ≤ 1 − 3x and 1 − 3x ≤ 4

1(8) = 0.75x

For each inequality, subtract 1 from each
side.
−6 ≤ −3x and −3x ≤ 3
For each inequality, divide both sides by
−3. Note that dividing each side of an

8 =

75
x
100

8 =

3
x
4

inequality by a negative number changes
⎛ 4⎞
8⎜ ⎟ = x
⎝ 3⎠

the direction of the inequality.
2 ≥ x and x ≥ −1

32
= x
3

Combining the pieces gives the compound
inequality −1 ≤ x ≤ 2.

10

The solution is that x is greater than or
equal to −1 and less than or equal to 2,

2
= x
3

10.67 ≈ x

so choose the graph with filled circles at
−1 and 2, with the filled segment between
the circles.

84.

(F) 8x − (7 + 2.5x ) + 2
First, distribute −1 over 7 + 2.5x .
8x − 7 − 2.5x + 2
Then combine the like terms.
5.5x − 5
The simplified form of the expression is
5.5x − 5 .
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85.

86.

(B) 3 bicycles every 4 hours = 3 bicycles
every 240 minutes ( 4 × 60 min )

(G) Jar Q contains 12 balls, and the

240 min ÷ 3 bicycles = 80 min per bicycle

probability of drawing a yellow ball at
1
random is
.
3

5 bicycles × 80 min = 400 min

1
4
4
×
=
3
4
12

400 min
20
2
=
hr = 6 hr
60 min/hr
3
3

There are 4 yellow balls in Jar Q.

2
× 60 min = 40 min
3

Jar R contains 8 balls, and the probability
3
of drawing a yellow ball at random is
.
4

6

3
2
6
×
=
4
2
8

2
hr = 6 hr 40 min
3

There are 6 yellow balls in Jar R.
Jar S contains all the balls from Jar Q and
Jar R.
12 + 8 = 20
There are 20 balls in Jar S.
4 + 6 = 10
There are 10 yellow balls in Jar S.
10
10
1
÷
=
20
10
2
The probability of drawing a yellow ball at
1
random from Jar S is
.
2
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87.

90.

(D) The ratio of pretzels to raisins in Gia’s
bag of snack mix, 12:9, is equivalent to

(F) First, determine 10% of x .
0.10 i x = 0.10 i − 4 = 0.10 i 4 = 0.4

the ratio of pretzels to raisins in Trevon’s
bag, 16:12.

Then determine the sum of x and 10% of

12
16
4
=
=
9
12
3

x .
− 4 + 0.4 = −3.6

88.

The sum is −3.6 .

(G) First, substitute 4x for each y in the
expression.
3y + 2 (3y + 5) − x =

91.

(A) The volume of a cube is V = s 3,
where s is the length of one edge.

3(4x) + 2 ⎡⎣3 ( 4x ) + 5 ⎤⎦ − x

So 512 = s 3 , and s =
Then simplify the expression.

If you are not sure how to find the cube

3 ( 4x ) + 2 ⎡⎣3 ( 4x ) + 5 ⎤⎦ − x

(

root, you can estimate.
We know 10 × 10 × 10 = 10 3 = 1,000, so

)

12 x + 2 12 x + 5 − x

3 1,000

12 x + 24 x + 10 − x

= 10 .

Since 512 is less than 1,000, the answer
must be less than 10. The only given

12 x + 24 x − x + 10

option less than 10 is 8. Double-check to
make sure this is correct:

35 x + 10

3

8 = 8 × 8 × 8 = 512 .
The simplified expression is 35x + 10.

89.

3 512 .

(C) The formula for area of a circle is
A = πr 2 .
The radius of a circle is half its diameter.
The diameter is given for each circle.
18 ÷ 2 = 9 , and 12 ÷ 2 = 6
9 2π − 6 2π = ( 81 − 36 ) π = 45π
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92.

94.

(F) The temperature on Tuesday was

(E) The total number of days (86) is

84° F, which was 5% higher than the

divided by the number of days in a week

temperature on Monday.

(7).
86 ÷ 7 = 12 , with a remainder of 2

This can be represented by the equation
84 = 1.05x .

The 2 days are counted back from
Tuesday, so the first performance was on

Dividing both sides of this equation by

a Sunday.

1.05 gives x = 80.
Therefore, the temperature on Monday

95.

was 80° F.

(C) Add the taxes to the amount of the
check to find Michael’s total pay before

Since the temperature on Wednesday was

taxes were deducted.

10% lower than the temperature on

213 + 32 = 245

Monday, the difference between the two
Divide the total pay by the number of

temperatures would equal (10%)(80) = 8.

93.

hours to find the hourly pay rate.
245 ÷ 20 = 12.25

(B) First, determine all possible factors of
168. One method of doing this is to use a
96.

table to list pairs of factors.

A = 2 ( hw + hl + lw ).

Factors of 168
1

168

2

84

3

56

4

42

6

28

7

24

8

21

12

14

(G) To find surface area, use the formula

A = 2 ⎡⎣(20 × 40) + (20 × 50) + (50 × 40) ⎤⎦
A = 2 (800 + 1,000 + 2,000)
A = 2 (3,800)
A = 7,600 sq cm

Then determine the group of three
sequential factors, (n − 1) , n , and
(n + 1) , where n is as large as possible.
This group is 6, 7, and 8, where n = 7 .
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97.

99.

(C) The value of the car decreased $5,000
in two years: $15,000 to $10,000.

(A) Rewrite the percent as a decimal:
1 % = 0.5% = 0.005
2

5,000 ÷ 2 = 2,500

So the correct answer must not equal

Therefore, the value of the car decreases

0.005.

$2,500 each year. After 3 years, the car’s
value decreased $7,500.
So 7,500 + 15,000 = 22,500 .

98.

Option A
0.005
= 0.00005
100

(F) Assuming Alana picks 4 blue disks in a
row, the number of blue disks and the

Option B

total number of disks both decrease by 1
after each selection.

1
2 = 0.5 ÷ 100 = 0.005
100

At the beginning, there are 4 blue disks
out of 9 total disks, so the probability of
4
selecting the first blue disk is
.
9

Option C
5
= 0.005
1,000

The probabilities of selecting blue for the
3 2
1
next three selections are
, , and .
8 7
6

Option D

4
3
2
1
24
1
×
×
×
=
=
9
8
7
6
3,024
126

1 = 0.005
200
Therefore, Option A is the correct answer.
All answer options equal 0.005, except for
Option A.
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101. (D) 6x − 20 < 5x − 2 (5 − 3x )

100. (H) To find out how many members there
were in 2002, calculate 40% of 50 and

Distribute the coefficient −2 on the right-

then add it to 50.

hand side.

50 × 0.40 = 20

6x − 20 < 5x + ( − 2)(5) + ( − 2)( − 3x)

20 + 50 = 70 members
6x − 20 < 5x − 10 + 6x
To find out how many members there

Subtract 6x from both sides.

were in 2003, calculate 40% of 70 and
then add it to 70.

−20 < 5x − 10

70 × 0.40 = 28

Add 10 to both sides.

28 + 70 = 98 members

−10 < 5x

To find out how many members there

Divide both sides by 5.

were in 2004, calculate 40% of 98 and

−2 < x

then add it to 98.
98 × 0.40 = 39.2

which is equivalent to
x > −2

The result is 39.2, which is rounded to 39
to keep members to the nearest whole
number.
39 + 98 = 137 members
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102. (G) The ratio is red:white:blue = 2:5:3.

103. (B) Each option is divisible by 1, 2, 3, 4,

Find the number of each color in a box of

5, and 6.

30 paper clips.

Option A:

2 x + 3x + 5x = 30
1,680 is evenly divisible by the first 8
10x = 30

positive integers.

x =3

Option B:

Red: 2 x = 2(3) = 6

840 is evenly divisible by the first 8
positive integers and is less than 1,680.

White: 5x = 5(3) = 15

Option C:

Blue: 3x = 3(3) = 9

480 is not evenly divisible by 7.

If one paper clip of each color is removed

480 ÷ 7 = 68.57

(3 total), there will be 8 blue paper clips
out of 27 in the box. The probability that

Option D:

the next paper clip chosen will be blue is
8
.
27

420 is not evenly divisible by 8.
420 ÷ 8 = 52.5
Option B (840) is the correct answer.
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104. (F) One method of solving the problem is

106. (G) First analyze the role of each variable

to use a table to represent the sample

2
3
in the expression x y z w .

space. Let the three colors be red, blue,

x 2 will always be a positive number.

and green.

y can be a positive or a negative number.

Window
Color

Door Color

Wall Color

Red

Blue

Green

Red

Green

Blue

Blue

Red

Green

Blue

Green

Red

Next consider each answer option based

Green

Red

Blue

on the possible values of the variables.

Green

Blue

Red

z 3 can be a positive or a negative
number.
w will always be a positive number.

Option E:
There are 6 possible combinations of the

Making x and w positive will not

window color, the door color, and the

necessarily make the value of the

porch color where no two parts are

expression positive; it will depend on the

painted the same color.

values of y and z.
Option F:

105. (D) Similar geometric figures have sides
that are proportional.

Making x and w negative will not
necessarily make the value of the

10
x
=
6
9

expression positive; it will depend on the
values of y and z.

5
x
=
3
9

x =

(5)(9)
3

= 15

Because MN = NP, both unknown sides are
equal to 15. Therefore, the three sides of
MNP are 15, 15, and 10. The perimeter of
a triangle is the sum of its three side
lengths.
15 + 15 + 10 = 40
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Option G:

107. (B) Use the joint probability formula P

2
The expressions x and w will always be

(black shirt first) i P (red shirt second,

positive. Therefore, making the values of

given black shirt first).

y and z negative would result in the
expression yz

3

Initially there are 3 black shirts out of 6

being positive, since a

total shirts, so the probability of picking a
3
black shirt first is
.
6

negative multiplied by a negative is
positive. Thus the given product would
always be positive.

Once a black shirt is picked first, there is 1

Option H:

red shirt out of 5 total shirts remaining.

2
The expressions x and w will always be

So the probability of picking a red shirt

positive. Therefore, making the value of y

second, given that a black shirt was
1
picked first, is
.
5

negative and the value of z positive would
result in the expression yz

3

being

negative, since a negative multiplied by a

Then P (black shirt first) i P (red shirt

positive is negative. Thus the given

second, given black shirt first)
3 1
3
1
=
=
=
i
.
6 5
10
10

product would always be negative.
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110. (E) Since x + 1 ≥ 2 , either x + 1 ≤ −2 or

108. (E) The volume of a cube with a side
length of s is

x + 1 ≥ 2.

V = s3

Solving x + 1 ≤ −2 for x gives x ≤ −3.

Since 125 small cubes were used to build

Solving x + 1 ≥ 2 for x gives x ≥ 1.

the large cube, 125 = s 3.

A filled circle on a number line represents

Each side of the large cube is made up of

“or equal to.” So the correct number line

5 small cubes.

representation has filled circles at −3 and
1, with the number line filled to the left of

125 = 5 3

−3 for “less than” and to the right of 1 for
“greater than.”

Since 5 small cubes make up each edge
of the large cube, and each edge of the

111. (D) The area of the kitchen floor equals

small cube measures 1 inch, the measure

the product of 12 and 7.5.

of each edge of the large cube is

12 × 7.5 = 90

1 × 5 = 5 inches.

The area of each square tile is the product
of 0.75 and 0.75.

109. (A) The probability of Davina picking an
2
odd-numbered ball from Box B is
. If
3
Davina places an odd-numbered ball in

0.75 × 0.75 =

Box A, then the probability of Yusuf

3
3
9
×
=
4
4
16

The number of tiles need to cover the
9
floor is the quotient of 90 and
.
16

picking an odd-numbered ball from Box A
1
is
. The probability of both of these
3
events happening is the product of the

90 ÷

two probabilities.
2
1
2
×
=
3
3
9
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9
16
= 90 ×
= 160
16
9

112. (E) First, determine the number of tickets

113. (C) The original area of the field was

sold on Sunday, x, using the total number

4,000 square meters.

of tickets sold on Saturday and Sunday,

80 × 50 = 4,000

30,000, and the number of tickets sold on
Saturday, 4x.

When the field was enlarged, the length
increased by 15%, so the new length is

30,000 = 4x + x

92 meters.
30,000 = 5x

80 × 15%

6,000 = x

80 × 0.15 = 12

Then determine the number of tickets

80 + 12 = 92

expected to be sold on Monday, y, using
the number of tickets sold on Sunday,

The width increased by 10 meters, so the

6,000.

new width is 60 meters.

6,000 = 3y

50 + 10 = 60

2,000 = y

The new area of the field is 5,520 square
meters.

The number of tickets expected to be sold

92 × 60 = 5,520

on Monday is 2,000.

The percent increase is found by finding
the difference between the two areas and
dividing the increase by the original area.
5,520 − 4,000 = 1,520
1,520 ÷ 4,000 = 0.38 = 38%
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114. (E) Since x and y are both negative
2
2
integers, both x and y are positive.
2
2
Therefore, both x y and xy are
2
2
negative, and both − x y and − xy are

positive.
Because x < y and both x and y are
2
2
negative, y < x and y < x . So

y2 < x2 .
Since y < x and x and y are integers,
xy 2 < x 2 y .
2
2
So x y < xy .

− xy 2 = xy 2 and − x 2 y = x 2 y
Therefore, x 2y < xy 2 < − xy 2 < − x 2y .

Answer Key for Sample Form B
1. A

14. H

27. A

40. H

53. C

66. E

79. C

92. F

105. D

2. E

15. C

28. F

41. C

54. E

67. B

80. H

93. B

106. G

3. B

16. G

29. C

42. G

55. D

68. F

81. D

94. E

107. B

4. G

17. B

30. E

43. A

56. F

69. A

82. F

95. C

108. E

5. B

18. H

31. C

44. H

57. A

70. F

83. D

96. G

109. A

6. F

19. B

32. F

45. D

0.8- .58

71. B

84. F

97. C

110. E

7. B

20. H

33. A

46. G

5 .59

72. H

85. B

98. F

111. D

8. G

21. C

34. E

47. A

95 .60

73. D

86. G

99. A

112. E

9. D

22. G

35. B

48. F

21 .61

74. E

87. D

100. H

113. C

10. G

23. D

36. H

49. C

32 .62

75. B

88. G

101. D

114. E

11. D

24. F

37. D

50. E

63. A

76. E

89. C

102. G

12. E

25. A

38. H

51. D

64. F

77. B

90. F

103. B

13. B

26. E

39. A

52. G

65. C

78. E

91. A

104. F
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GRADE 9 MATHEMATICS SAMPLE QUESTIONS
Blank grids are provided on page 273.
1.

4.

The side length of a certain square
microchip, expressed in scientific notation,
is 1.2 × 10

−3

the points (3, 20) and (11, 5)?

meter. If the area of this

E. 8

microchip is expressed in scientific
notation as b × 10

a

What is the distance, in units, between

F. 15

square meter, what is

G. 17

the value of a ?

H. 23
3 ( x − 4) + 4x = 4 − x + 8 (6 + x )

5.
2.

A company surveyed 800 people about
their use of Soap L and Soap M. The table

What is the solution to the equation

shows the results.

shown above?

SOAP SURVEY

A. x = 8

Use Soap M

Do Not Use
Soap M

Use Soap L

148

252

Do Not Use
Soap L

264

136

B. x = 65
C. no solution
D. infinite number of solutions
6.

Based on the results, of those who do not

Which expression represents a
rational number?

use Soap L, x% use Soap M. What is the
value of x, expressed as a whole number?

E.

3
8

F. π
3.

The values in the table represent a
function. What value of R makes the
function linear?
x

y

−4

2

−1

−1

3

R

252

G.

3

H.

83

7.

Which expression is equivalent to

6

−10

6

2

9.

?

6 × 10

8.

−5

A. The diameter of Cell A is 2 times the
diameter of Cell B.

12

B. The diameter of Cell B is 2 times the
diameter of Cell A.
C. The diameter of Cell A is 20 times the
diameter of Cell B.

linear function?

F.

G.

H.

meter. Which statement

two cells?

Which table best represents a

E.

−8

12

6

D. 6

meter. The diameter of Biological

correctly compares the diameters of these

1

C. 6

−7

Cell B is 3 × 10

8
A. −6

B.

The diameter of Biological Cell A is

x

y

−3

5

−1

3

0

1

D. The diameter of Cell B is 20 times the
diameter of Cell A.
10.

SOCCER DATA
Player

Seasons
Played

Goals
Scored

Isabella

3

5

x

y

−2

7

Porter

6

10

−1

4

Jazmine

4

6

0

3

Colin

1

3

x

y

−4

−17

seasons some players on a soccer team

−3

−12

played versus the number of goals they

1

8

The data in the table show the number of

scored. Which conclusion is supported by
the data?

x

y

−1

3

0

3

2

5

E. There are multiple outliers in the
data set.
F. There is a positive association between
seasons played and goals scored.
G. There is a negative association
between seasons played and
goals scored.
H. There is no association between
seasons played and goals scored.
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11.

12.

13.

What is the value of y when

How many integers, n, satisfy the

0.25 ( y + 8) = 15 ?

condition 5 <

A. 1.75

A. 0

B. 3.25

B. 5.5

C. 28

C. 10

D. 52

D. 11

What is the volume, in cubic inches, of a
beach ball with a diameter of 24 inches?
E. 48π
F. 256π
G. 576π
H. 2,304π
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n < 6?

GRADE 9 MATHEMATICS EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
1.

( − 6) Since the microchip is a square, the

(

area of the microchip is 1.2 × 10
square meter.

(1.2 × 10 )

−3 2

= 1.44 × 10

)

with a consistent slope, m, and a
y-intercept, b. Use the slope formula and

−3 2

the two given ordered pairs to determine
the slope.

−6

m =

So the value of a, the exponent, is −6.

2.

( − 5) A linear function consists of ordered
pairs that make a linear equation true,

( )

= (1.2) × 10
2

3.

−3 2

2 − ( −1)
= 3 = −1
− 4 − ( −1)
−3

Then use the slope and one of the given

(66) First, determine the number of

ordered pairs to determine the

people who do not use Soap L.

y-intercept. The equation is in slopeintercept form.

264 + 136 = 400
Then determine what percentage of those

y = ( −1) x + b

people use Soap M.

2 = ( −1)( − 4) + b

264 = 0.66 = 66%
400

2 = 4+b
−2 = b

Since 66% of the people who do not use

Use the slope and the y-intercept to

Soap L use Soap M, the value of x is 66.

determine the value of R. The equation is
in slope-intercept form.
y = ( −1) x + −2
R = ( −1)( 3) + −2
R = −3 + −2
R = −5
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4.

5.

(G) Use the Pythagorean theorem,
2

A +B

2

2

= C , to find the distance

(D) Use properties of equations to
successively transform the given equation

between the two given points. A right

into simpler forms, until an equivalent

triangle can be drawn in the coordinate

equation of the form x = a , a = a , or

system using the two given points as

a = b (where a and b are different

vertices.

numbers) results.

To determine the lengths of the legs of the

3 ( x − 4) + 4x = 4 − x + 8 (6 + x )

right triangle, find the absolute values of
3x − 12 + 4x = 4 − x + 48 + 8x

the difference between the x-coordinates
and the difference between the

3x + 4x − 12 = 4 + 48 − x + 8x

y-coordinates.

7x − 12 = 52 + 7x

3 − 11 = 8

(7x

− 7x ) − 12 = 52 + (7x − 7x )

20 − 5 = 15
0 − 12 = 52 + 0
Use the lengths of the legs, 8 units and

−12 = 52

15 units, to determine the length of the
hypotenuse, h, which is the distance, in

The simplest form of the given equation is

units, between the two given points.

−12 = 52 , which is not a true statement.

8 2 + 15 2 = h 2

Therefore, there is no solution to the
given equation.

64 + 225 = h 2
289 = h 2
289 = h
17 = h
The length of the hypotenuse is 17 units.
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6.

7.

(E) Since rational numbers have a decimal

(B) Use the properties of integer

expansion that terminates or repeats,

exponents to generate a numerical

determine the decimal expansion of the

expression that is equivalent to the given

number in each option. The option that

expression.

represents a number with a decimal

−

6 10 =
1
= 112
62
6 2 × 6 10
6

expansion that terminates or repeats is a
rational number.

The given expression is equivalent to
1
.
612

Option E:
3 = 0.375
8
Option F
π = 3.14159...
Option G
3 = 1.73205...
Option H
83 = 9.11043...
Option E has a decimal expansion that
terminates; therefore, it is a rational
number. The decimal expansions for the
other options do not terminate or repeat.
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8.

(

the table. If the slope between each pair
of ordered pairs is the same, then the

)

Since the slopes do not match, this is not

function is linear.

a linear function.

Option E:

Option G:

(

Using the ordered pairs −1, 3

( −3, 5) :

)

and

(

−2

3−5
=
= −1
−1 − −3
2

( )

(

(

)

)

)

−3, −12 :

m =

)

(

Using the ordered pairs − 4, − 17 and

Using the ordered pairs 0, 1 and −1, 3 :

( )
( )

−17 − −12
−5
= 5
=
− 4 − −3
−1

(

)

Using the ordered pairs −3, − 12 and

−2
m = 1−3 =
= −2
−
0− 1
1

(1, 8) :

( )

m =
Since the slopes do not match, this is not
a linear function.

−12 − 8
−20
= 5
=
−3 − 1
−4

The slopes match, so this is a linear
function.

Option F:

(

)

Option H:

Using the ordered pairs −2, 7 and

( −1, 4) :

m =

(

m = 4 − 3 = 1 = −1
−1 − 0
−1

the slope, m, between the ordered pairs in

m =

)

Using the ordered pairs −1, 4 and 0, 3 :

(G) Use the slope formula to determine

(

)

(

)

Using the ordered pairs −1, 3 and 0, 3 :

7−4
= 3 = −3
−2 − −1
−1

( )

m = 3−3 = 0 = 0
−1 − 0
−1

Response continued
on next page
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(

)

(

)

Using the ordered pairs 0, 3 and 2, 5 :

9.

−2
m = 3−5 =
=1
−2
0−2

(C) First, translate both cell diameters to
standard form.
6 × 10

Since the slopes do not match, this is not

−7

−8

= 0.0000006

a linear function.

3 × 10

= 0.00000003

Option G is the only linear function and is

Then use division to compare the two

the correct answer.

numbers.
0.0000006 ÷ 0.00000003 = 20
The diameter of Biological Cell A is 20
times the diameter of Biological Cell B.
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10.

11.

(F) First, reorder the ordered pairs so that

(D) Use properties of equations to

the numbers of seasons played, x, are

determine the value of y in the given

increasing.

equation.

(1, 3), (3, 5), (4, 6), (6, 10)

0.25 ( y + 8) = 15

Then examine the numbers of goals

0.25y + 2 = 15

scored, y, to determine whether there is a
pattern.

0.25y = 13

The pattern is that as x increases, so does

0.25y
13
=
0.25
0.25

y. This exemplifies a positive association
between x, the number of seasons played,

y = 52

and y, the number of goals scored.

The value of y in the given equation is 52.
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12.

13.

(H) The formula for the volume of a
4 π r 3.
sphere is V =
3

(C) Since 5 is the square root of 25, and 6
is the square root of 36, the values of n
that satisfy the given condition are all the

Since the diameter of the ball is 24 inches,

integers greater than 25 and less than 36.

the radius is half of that, or 12 inches.

That set of integers is {26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35}. There are 10

3
V = 4 π (12) = 2,304π
3

numbers in the set, so Option C is the
correct answer.

Mathematics 9 Answer Key for Grade
1. –6

6. E

11. D

2. 66

7. B

12. H

3. –5

8. G

13. C

4. G

9. C

5. D

10. F
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GRADE 8 GRID-IN SAMPLE PROBLEMS
DIRECTIONS: Solve each question. You can use the extra grid-in answer sheet on page 273 to record your
answers. Print only one number or symbol in each box. Under each box, fill in the circle that matches the
number or symbol you wrote above. DO NOT FILL IN A CIRCLE UNDER AN UNUSED BOX. DO NOT LEAVE A
BOX BLANK IN THE MIDDLE OF AN ANSWER.

2.

1.

In the figure shown, m∠ WTL = 2(2 x − 1) ,

A landscape architect drew a plan for a
flower bed in a park. The plan is shown.

m∠ L TS = 5 x + 6 , m∠ STR = 11x − 4 , and
m∠ QTR = 3x + 7.

P

Q

T

W

7 in.

R

12 in.
1
inch = 3 feet.
2
What is the actual area of the flower bed,
The plan has a scale of

L

in square feet?

S

What is the measure, in degrees, of
∠PTQ ?
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6.

3 and 0.6,
8
expressed as a decimal?
What is the product of

3.

Sebastian is tossing a coin and spinning a
spinner that has 2 red sections, 3 yellow
sections, and 1 blue section, all the same
size. What is the probability, expressed

7.

as a decimal, that Sebastian randomly
A bookstore manager will randomly select

tosses heads on the coin and spins yellow

2 of 9 different recently arrived books to

on the spinner?

place in a window display. How many
possible pairs of selections are there?
(The order of the two books in the window

Red

display does not matter.)

Yellow

Yellow

8.

What is 7 in decimal form?
8

Blue

Red

4.

Yellow

−6.7, 5 1 , 3.4, −2 3
2
4
What is the sum of the numbers shown
above, expressed as a decimal?

5.

Ivan paid $2.31 in sales tax on an item
with an original price of $42.00. Given the
same sales tax rate, an item with an
original price of $64.00 has a sales tax of
$x. What is the value of x? (Express your
answer as a decimal.)
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10.

pt 3 + p 3t

9.

Olivia is building a frame for a painting.
The painting is 24 inches high and

What is the value of the expression above

18 inches wide. She wants the height of

when p = 3 and t = −2 ?

the framed painting to be 125% of the
height of the painting. The width of the
frame around the painting will be the
same on all sides, as shown in the
diagram. What is x, the width of the
frame, in inches?
x
18 in.

x

24 in.

x
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x

GRADE 8 GRID-IN EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
2.

(51) Angles ∠WTL and ∠QTR are

1.

congruent because they are vertical
angles.

1
inch = 3 feet. Use
2
that scale to find the base, b, and height,
(1512) The scale is

h, of the actual flower bed.

Therefore, m∠WTL = m∠QTR, so

1
2 = 12
3
b

2 (2x − 1) = 3x + 7 .
Distributing 2 gives 4x − 2 = 3x + 7.

1
b = 36
2

Subtracting 3x from both sides gives
x − 2 = 7.

b = 72

x −2 + 2 = 7 + 2

1
2 = 7
3
h

Adding 2 to each side gives x = 9 .

1
h = 21
2

Angles ∠PTQ and ∠L TS are congruent
because they are vertical angles.

h = 42

Therefore, m∠PTQ = m∠L TS = 5x + 6 .
The formula for the area of a triangle is
1
A =
base × height .
2

So m∠PTQ = 5 (9) + 6 = 45 + 6 = 51.

5 1

A =

1
1
bh = (72)(42)
2
2

A =

1
(3,024) = 1,512
2

1 5 1 2
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5.

3.

(3.52) Set up a proportion to solve.
2.31
x
=
42
64
⎞

⎛

(64) ⎜⎝ 2.31 ⎟⎠
42

(0.25) The probability of tossing heads on
1
the coin is 1 out of 2, which is
.
2
The probability of spinning yellow on the
3
1
spinner is 3 out of 6, which is
or
.
6
2

= x

The probability of both of these events
3.52 = x

occurring is the product of the
probabilities.

3

1
1
×
= 0.25
2
2

5 2

0

6.

(0.225)

3
=3÷8
8

2 5

=
0.375

0.375 × 0.6 = 0.225
4.

(-0.55) Convert the fractions to decimals:
−6.7 + 5.5 + 3.4 + (− 2.75 ) =

22 5

−6.7 + 5.5 + 3.4 − 2.75 = − 0.55

– 0
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5 5

8.

(0.875)

7
= 7 ÷ 8 = 0.875
8

7.

(36) When selecting a pair of books, the
order of the books does not matter.
There are 9 books that can be selected for

8 7 5

the first book in the pair.
There are 8 books that can be selected for
the second book in the pair.
Therefore, there are 72 permutations of
books.
However, each pair is repeated twice
because the order in which the books

9.

were selected does not matter.

(3) The painting is 24 inches high. Olivia
wants the height of the frame to be 125%

Since each pair is represented twice,
72
= 36 to show there are 36
divide
2
pairs of books that can be selected.

the height of the painting. The width of
the frame will be the same on all sides.
Multiply the height of the painting by
125% to find the height of the frame, in

3 6

inches.
24 × 1.25 = 30
Since the height of the painting is already
24 inches, that leaves 6 inches of frame
divided by 2 for the top and bottom.
Therefore, x is 3 inches.

3

267

10.

(-78) Substitute the values of p(3) and
t (− 2) and solve.
pt

3

( ) 3 + 3 3 ( −2 ) =

3
+ p t = 3 −2

( )

( )

3 −8 + 27 −2 = −24 − 54 = −78

– 7 8

Answer Key for Grid-In Mathematics
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1. 1512

6. 0.225

2. 51

7. 36

3. 0.25

8. 0.875

4. –0.55

9. 3

5. 3.52

10. –78
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SCHOOL WHERE YOU ARE NOW ENROLLED

8.

Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must ﬁll in a ﬁrst choice school.
• Fill in only one circle in a row and only one circle
in a column.
School choices
indicated on the answer
sheet are ﬁnal.
SCHOOLS
Bronx Science

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Brooklyn Latin

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Brooklyn Tech

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

HS Math, Sci., & Engineering

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

HS American Studies/Lehman

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Queens Sci./York

»1
1
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»

Staten Island Tech
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»
9. BOOKLET LETTER
AND NUMBER

STUDENT ID NUMBER

NAME OF SCHOOL
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC
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12 
2
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13 
3
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14 
4
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15 
5
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16 
6
27
17 
7
28
18 
8
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19 
9
30
10 
20 

31


0
!
2
3
4
5
6
7
8
9

0
!
2
3
4
5
6
7
8
9

—
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66 666
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99 999
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parochial
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only
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—
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6th choice
7th choice
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MI

4th choice
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3rd choice
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دليل القبول في المدارس الثانوية
والمدارس الثانوية المتخصصة
لمدينة نيويورك لعام 2021

schools.nyc.gov/High
schools.nyc.gov/SHS
احصل على آخر التحديثات
وتعرف على الفعاليات

C MySchools.nyc

بحلول  21أكتوبر /تشرين األول

تسجل لخوض تجربة األداء أو امتحان القبول
ّ
للمدارس الثانوية المتخصصة

بحلول  4ديسمبر /كانون األول
قدم طلب االلتحاق بالمدرسة الثانوية
ّ

 | Arabicاللغة العربية

أنقر هنا لقراءة دليل امتحان
القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
لمدينة نيويورك لعام .2021

ً
مرحبا بك في عمليات القبول بالمدرسة الثانوية

يملك التالميذ المقيمون بمدينة نيويورك الذين يقدمون طلبا ً لاللتحاق بالمدارس الثانوية العامة التابعة إلدارة التعليم خيارات أكثر من التالميذ الذين يعيشون
في أي مدينة أخرى في البالد! هناك ما يزيد عن  700برنامج في أكثر من  400مدرسة ثانوية في جميع أرجاء المدينة ،ويمكنك التقديم لاللتحاق بأثني
عشر برنامجا ً باستخدام طلب إلحاق واحد .يمكنك أيضا ً خوض امتحان القبول أو تجربة األداء لتقديم طلب االلتحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة التسع.
تعرَّ ف على الخيارات المتاحة للتالميذ القادمين الجدد في البالد ،الذين يرغبون في الحصول على وحدات كريديت دراسية جامعية ،والذين تجاوزوا سن
الدراسة ويعانون من نقص في وحدات الكريديت الدراسية ،وغير ذلك الكثير.

تعرف على المزيد
ّ

 | schools.nyc.gov/SHS | schools.nyc.gov/Highاحصل على آخر التحديثات والموارد ومعلومات الفعاليات.

 | schools.nyc.gov/Sign-Upاشترك في قائمتنا البريدية للمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة.
دليل القبول في المدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة لمدينة نيويورك لعام  | 2021استخدم هذا الدليل الستكشاف جميع خياراتك للمدرسة الثانوية
العامة بمدينة نيويورك .تعرَّ ف على عمليات القبول في المدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة وتفهم العناصر التي تجعل طلب االلحاق قويًا .ابدأ في
استكشاف المدارس والبرامج.
أنقر هنا لقراءة دليل امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة لمدينة نيويورك لعام .2021

قدم لاللتحاق بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة
ّ

 | C MySchools.nycيمثل موقع ( )MySchoolsدليالً للمدارس العامة بمدينة نيويورك على اإلنترنت وأيضا ً طلب إلحاق شخصي.
يمكنك استخدامه الستكشاف خيارات البرنامج الخاصة بك ،والتسجيل في تجارب األداء لثانوية الغوارديا ()LaGuardia High School
وامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATوالتقديم لاللتحاق بالمدرسة الثانوية.

ديسمبر /كانون األول
احضر فعاليات القبول شخصيا ً أو عبر اإلنترنت هذا الخريف:
تابع موقعنا اإللكتروني للحصول على التواريخ ومزيد من
المعلومات.

قم بالتسجيل لخوض تجربة األداء و/
أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة بحلول:

أكتوبر /تشرين األول 2020

21

قدّم لإللحاق بالمدرسة
الثانوية بحلول:

األحد

29
6
13
20
27

احصل على عرض االلحاق
بالمدرسة الثانوية الخاص بك في:

2020

اإلثنين الثالثاء األربعاء الثالثاء الجمعة السبت

30
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28
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2021

مارس /آذار

احصل على مساعدة
الموجه اإلرشادي بمدرستك | سيقوم موجهِّك اإلرشادي بتوجيهك خالل عملية القبول ،وسيساعدك على إعداد طلب االلتحاق الخاص بك ،وسيدعمك حسب الحاجة
ّ
الستخدام موقع (.)MySchools
 | 718‑935‑2009اتصل بنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول عمليات القبول في المدارس الثانوية.
 | schools.nyc.gov/WelcomeCentersهل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ احصل على الدعم من مركز استقبال العائالت.

حول تصميم الغالف
التلميذة | Isabella Diaz :المع ّلمة | Kerri DeJean :مدير المدرسةMichael Athy :
كل عام تتشارك إدارة التعليم بمدينة نيويورك مع مؤسسة ( )Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museumإلعداد مسابقة لتالميذ المدارس الثانوية
العامة لتصميم الغالف .وقد قامت بتصميم غالف دليل القبول هذا التلميذة  ،Isabella Diazوهي تلميذة في ثانوية ( .)Bayside High Schoolاستلهم تصميم
غالف  Diazمن تنوع وتعقيد مدينة نيويورك ،ويشجع تصميمها التالميذ على التقاط صور للحظات مهمة أثناء نموهم.

دليل القبول في المدارس الثانوية
والمدارس الثانوية المتخصصة
لمدينة نيويورك لعام 2021

المعلومات الواردة في دليل القبول هذا دقيقة وقت النشر لكنها قد تكون ُعرضة للتغيير .للحصول على أحدث المعلومات ،اتصل بالمدارس
مباشرة ،أو قُم بزيارة الموقع اإللكتروني  ،C MySchools.nycأو ارجع إلى الرابط schools.nyc.gov/High
و .schools.nyc.gov/SHS
تنص سياسة إدارة التعليم بمدينة نيويورك على تقديم فرص تعليمية متكافئة وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها ،بغض النظر عن الجنس ،أو اللون ،أو الديانة ،أو السن ،أو العقيدة ،أو الخلفية اإلثنية ،أو األصل
الوطني ،أو الوضع كأجنبي ،أو الجنسية ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو التوجه الجنسي ،أو النوع االجتماعي ،أو الوزن ،الفعلي أو المتصور ،وعلى المحافظة على بيئة خالية من التحرش الذي يكون على أي من
التصنيفات المحمية أعاله ،بما في ذلك التحرش الجنسي واالنتقام .يمكن توجيه أي استفسارات حول االمتثال لهذه السياسة إلىDirector, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, :
 ،Room 1102, Brooklyn, New York 11201الهاتف / 718‑935‑3320 :الهاتف المجاني.877‑332‑4845 :

English

Arabic

Translations of this guide are available at middle schools,
Family Welcome Centers, and online.

 ومراكز استقبال،تتوفر النسخ المترجمة من الدليل في المدارس المتوسطة
. وعلى شبكة اإلنترنت،العائالت

Bangla

এই গাইডের অনুবাদ মিডল্স্কুলগুল�ো, ফ্যামিলি ওয়েলকাম
সেন্টারগুল�ো, এবং অনলাইনে পাওয়া যাবে।

Chinese

各初中、家庭歡迎中心和網上都有本指南的譯本。

French

Des versions traduites de ce guide sont disponibles dans les
collèges, les Centres d’accueil pour les familles et en ligne.

Haitian Creole

Gid sa a disponib nan lòt lang nan lekòl presegondè yo, nan
Sant byenveni pou fanmi yo, ak sou entènèt.

Korean

안내서 번역본은 중학교, 패밀리 웰컴센터 및 온라인에서 제공됩니다.

Russian

За переводом руководства обращайтесь в промежуточные
школы, Семейные центры и на наш веб‑сайт.

Spanish

Las versiones traducidas de esta guía están disponibles en
las escuelas intermedias, en los Centros de Bienvenida a las
Familias y en internet.

Urdu

 خاندانی استقبالیہ مراکز،اس رہنما کتابچے کے ترجمے مڈل اسکولوں
میں اور آن الئن دستیاب ہیں۔
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مراكز استقبال العائالت
 بما في ذلك تقديم المساعدة المتعلقة بطلبات االلحاق بالمدارس، ويتواجد موظفونا لدعم التالميذ واألسر في عمليات التسجيل والقبول.توجد مراكز استقبال العائالت في كل حي
 للحصول على أحدث المعلومات حول مواقع مراكز استقبال العائالت وساعات الدوامschools.nyc.gov/WelcomeCenters  يرجى مراجعة الرابط.الثانوية
.وكيفية االتصال إلينا

مراكز استقبال العائالت في البرونكس
1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

1

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

2

ً إن مواقع مراكز استقبال العائالت مغلقة مؤقتا
) ولكن2020 في وقت نشر هذا الكتاب (ربيع
.الموظفون لدينا يساعدون العائالت عن ُبعد

مراكز استقبال العائالت في بروكلين
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

3

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

4

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

5

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

6

مراكز استقبال العائالت في منهاتن
George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue,
New York, NY 10040

7

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

8

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

9

1  | يخدم المنطقة التعليمية رقم166 Essex Street New York, NY 10002
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مراكز استقبال العائالت في كوينز
28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

11

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

12

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

13

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,
)Rockaways(  | يخدم منطقةRockaway Park, NY 11694

15

12

11

9

QUEENS

10

14

13
3

مراكز استقبال العائالت في ستاتن آيالند
715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

1
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ديسمبر /كانون األول

سبتمبر /أيلول  -نوفمبر /تشرين الثاني

يونيو /حزيران  -أغسطس /آب

القائمة المرجعية إلجراءات القبول

عمليات القبول بالمدارس الثانوية

عمليات القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة

schools.nyc.gov/High

schools.nyc.gov/SHS

تقدم لهذه المدارس من خالل تقديم طلب االلتحاق بالمدرسة الثانوية.

تقدم لهذه المدارس من خالل خوض تجربة أداء أو امتحان.

 0تعرف على كيفية التقديم في المدرسة الثانوية! اقرأ دليل القبول هذا وارجع إلى موقعنا
على اإلنترنت للحصول على التحديثات.

 0استخدم دليل القبول هذا للتعرف على كيفية التسجيل واالستعداد لتجارب األداء بثانوية
الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolو /أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ( - )SHSATتعرف على المزيد في األقسام  0.8-0.6وعلى الرابط
.schools.nyc.gov/SHS

 0خطط لتقويم القبول الخاص بك في الخريف—اعثر على أحدث المعلومات حول
معارض المدارس الثانوية واللقاءات المفتوحة وأي فعاليات أخرى على موقعنا
اإللكتروني.
 0استكشف خيارات المدرسة الثانوية في هذا الدليل ودليل موقع ) (MySchoolsعلى
الرابط .C MySchools.nyc/schools/high-school

 0احضر معارض المدرسة الثانوية ،المجدولة حاليا ً أليام  4-3أكتوبر /تشرين األول و
 18-17أكتوبر /تشرين األول .نرجو مالحظة أن معلومات هذه الفعالية قد تتغير .اعثر
على التفاصيل المحدّثة ،بما في ذلك المواقع واألوقات على موقعنا اإللكتروني.
 0تحدث مع الموجه اإلرشادي في مدرستك أو أحد موظفي مركز استقبال العائالت
لمناقشة خياراتك للمدرسة الثانوية .سيساعدك الموجه اإلرشادي في مدرستك في الدخول
على حسابك بموقع ).(MySchools
 0بعد فتح فترة تقديم طلبات االلحاق ،استخدم موقع ) (MySchoolsللوصول إلى طلب
االلحاق الخاص بك للمدارس الثانوية:
 0احفظ برامجك المفضلة عن طريق النقر على عالمة النجمة بجوار اسم كل برنامج.
 0ابدأ في إضافة البرامج إلى طلب االلحاق الخاص بك .يمكنك التقديم لما يصل إلى
 12برنامجا ً—تعرف على كيفية إنشاء طلب إلحاق متوازن في القسم .0.4
 0تحقق مما إذا كانت البرامج محل اهتمامك لديها متطلبات قبول إضافية .اتصل بالمدارس
مباشرة للتعرف على كيفية جدولة و /أو تقديم التقييمات.
 0احضر اللقاءات المفتوحة الشخصية أو االفتراضية للمدارس محل اهتمامك—تعرف
على تواريخ اللقاءات المفتوحة على موقعنا اإللكتروني أو عن طريق االتصال
بالمدارس مباشرة.

 0استعد لخوض امتحان(!)SHSAT
أنقر هنا لقراءة دليل مدينة نيويورك المتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة (.)SHSAT

 0تسجّل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول 2020 ،لخوض امتحان
القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATو /أو تجارب األداء بثانوية الغوارديا
( .)LaGuardia High Schoolيمكنك التقديم بإحدى ثالث طرق.
§عبر اإلنترنت ،على الموقع اإللكتروني C MySchools.nyc
§من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية
§عن طريق الحصول على الدعم من أحد موظفي مركز استقبال العائالت
 0تسلّم تذكرة (تذاكر) دخول االمتحان و /أو تجربة األداء الخاصة بك .ستظهر تذكرتك
تاريخ امتحانك /تجربة أدائك ،ووقت الوصول ،والموقع.
 0قٌم بخوض امتحان ( )SHSATأو تجربة األداء كما هي مجدولة في شهري أكتوبر/
تشرين األول أو نوفمبر /تشرين الثاني (بعض تجارب األداء بثانوية الغوارديا
( )LaGuardia High Schoolستتم جدولتها في شهري ديسمبر /كانون األول
ويناير /كانون الثاني—أنظر القسم  .)0.7خوض االمتحان و /أو تجربة األداء هو
طريقة التقديم لاللتحاق بهذه المدارس.

 0قدم طلبك لاللتحاق بالمدرسة الثانوية بحلول يوم  4ديسمبر /كانون األول،
.2020

يمكنك التقديم بإحدى الطرق الثالث التالية:
§عبر اإلنترنت ،على الموقع اإللكتروني
§من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك
§عن طريق الحصول على الدعم من أحد موظفي مركز استقبال العائالت—اعثر على
المواقع والمزيد من المعلومات في الصفحة المقابلة.
C MySchools.nyc

مارس /آذار  -الصيف

مارس /آذار

 0واصل إكمال أي تقييمات أو متطلبات إضافية بحلول المواعيد المحددة بواسطة المدارس.
 0احصل على خطاب عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية الخاص بك .هذا الخطاب سيتضمن:
§عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية و /أو ،إذا كان ينطبق ،نتائج القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ،التي قد تتضمن عرضا ً لاللحاق من إحدى المدارس الثانوية المتخصصة التي
تعتمد االمتحان كوسيلة للقبول بها و /أو عروض إلحاق من ثانوية الغوارديا (.)LaGuardia High School
§قائمة بجميع برامج المدارس الثانوية التي تم إدراجك على قوائم االنتظار الخاصة بها ،إذا كان ينطبق .يرجى مالحظة أن المدارس الثانوية المتخصصة ليس لديها قوائم انتظار.
 0استخدم موقع ) (MySchoolsللتعرف على موقعك على أي قائمة انتظار ،قد يتغير
موقع أي تلميذ(ة) على قائمة انتظار بسبب حصول التالميذ اآلخرين على عروض
إلحاق أو إضافتهم إلى قائمة االنتظار.
 0كما يمكنك إضافة نفسك على قوائم انتظار إضافية.
 0ستقدم المدارس الثانوية عروض االلحاق للتالميذ على قوائم االنتظار الخاصة بها بناء
على توفر المقاعد .إذا تمكنت احدى المدارس من تقديم عرض إلحاق لك من قائمة
االنتظار ،فإنها ستتصل بك مباشرة .تعرف على المزيد عن قوائم االنتظار في القسم
 2.9وعلى الرابط .schools.nyc.gov/Waitlists
1

إننا نخدم

ونرحب بجميع تالميذ مدينة نيويورك ،بما في ذلك
متعلمو اللغة اإلنكليزية | schools.nyc.gov/ELL
ً
إن متعلم اللغة اإلنكليزية ( )ELLهو تلميذ(ة) يتحدث أو يفهم لغة أخرى غير اللغة اإلنكليزية ويحتاج إلى دعم لكي يصبح متقنا للغة اإلنكليزية .تقدم مدارس مدينة نيويورك
ثالثة خيارات برامجية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية :برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLوبرنامج التعليم االنتقالي مزدوج اللغة ( ،)TBEوالبرنامج الثنائي اللغة
( .)DLجميع المدارس توفر كحد أدنى برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( .)ENLتعرف على المزيد عن كل خيار من خيارات البرامج ،وعملية تحديد متعلمي اللغة
اإلنكليزية ،وحقوقك كوالد لمتعلم للغة اإلنكليزية على موقعنا اإللكتروني.
التالميذ ذوو اإلعاقة | schools.nyc.gov/SpecialEducation
يتوقع من جميع المدارس الثانوية أن ترحب بالتالميذ ذوي اإلعاقات وتخدمهم حسبما يقتضيه برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم .تقوم جميع برامج المدارس الثانوية
بقبول تالميذ التعليم العام والتالميذ من ذوي اإلعاقة—تعرّف على المزيد في القسم  .2.4يتم توفير تسهيالت االمتحان بناء على برامج التعليم الفردية ( )IEPsالخاصة
بالتالميذ—تعرّف على المزيد على موقعنا اإللكتروني وفي القسم  .5.4فيما يتعلق بالتالميذ الذين توصي برامج التعليم الفردية ( )IEPالخاصة بهم ببرامج المنطقة التعليمية
 ،75أنظر القسم  2.1واستكشف خيارات البرامج في القسم  0.11وعبر اإلنترنت ،على موقع ).(MySchools
التالميذ ذوو احتياجات تي ّسر الوصول إلى الموقع | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
تلتزم إدارة التعليم بمدينة نيويورك بتزويد التالميذ ذوي احتياجات تيسّر الوصول إلى الموقع بعرض إلحاق ببرنامج مدرسة ثانوية يتيح لهم الوصول للبرامج والخدمات ذات
الصلة .للحصول على أحدث المعلومات حول تيسّر الوصول للموقع ،راجع موقعنا على اإلنترنت واتصل بالمدارس مباشرة.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsقُم باستخدام المرشحات لتصنيف البرامج حسب المدارس

المي ّسر الوصول إليها بالكامل أو

المي ّسر الوصول إليها جزئيا ً.

التالميذ المقيمون في سكن مؤقت | schools.nyc.gov/STH
يمكن للتالميذ المقيمين في سكن مؤقت التقديم لاللتحاق بأي من برامج المدارس الثانوية ،حتى لو انتقلوا إلى سكن مؤقت خارج مدينة نيويورك .وهم غير مطالبين بتقديم
مستندات (بما في ذلك العنوان ،وإثبات السن ،وسجالت التطعيم) من أجل المشاركة في عملية القبول وقبول عروض االلحاق المقدمة لهم.
العائالت المهاجرة | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
يملك كل طفل في مدينة نيويورك الحق في التعليم بمدرسة عامة ،بغض النظر عن وضعية الهجرة .وطب ًقا للقانون ،ال يجوز أن يُطلب من األطفال تقديم مستندات عن وضع
الهجرة ،وال يمكن حرمانهم من القبول ،أو التسجيل ،أو االلتحاق بالمدرسة بنا ًء على وضع الهجرة .لن يسأل موظفو إدارة التعليم عن وضع الهجرة الخاص بالعائلة ،وإذا
علموا بوضع الهجرة ،فيجب عليهم إبقائه سرً ا .المدارس العامة هي في صميم ديمقراطيتنا وتظل أماكن آمنة لجميع التالميذ والعائالت والمعلمين.
التالميذ المثليون ،والمثليات ،ومزدوجو الجنس ،والمتحولون جنس ًيا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ( ،)LGBTQوعائالتهم |
schools.nyc.gov/LGBTQ
ترحب جميع مدارسنا وتدعم المثليين ،والمثليات ،ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد ،من التالميذ والعائالت والموظفين .يمكنك
التقديم على برامج أحادية الجنس بنا ًء على هويتك الجنسانية ،بغض النظر عن الجنس المحدد عند الوالدة .يجب على التلميذ(ة) المتحول جنسيا ً الذي يرغب بااللتحاق
بمدرسة للجنس الواحد أن يسأل الموجه االستشاري بمدرسته للمساعدة في تقديم الطلب.
 GSAللحصول على قائمة بالمدارس التي يتوفر بها نا ٍد يدعم التالميذ المثليين ،والمثليات،
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث
ومزدوجي الجنس ،والمتحولين جنسيًا ،والذين لم يقرروا ميولهم الجنسية بعد (.)LGBTQ

التالميذ الذين لديهم أطفال | lyfenyc.org
يقدم برنامج رعاية األسر الشابة خالل التعليم ( )LYFEالدعم والتعليم المجاني في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أسابيع إلى أربع سنوات
والذين يكون أولياء أمورهم تالميذ ملتحقين بمدارس إدارة التعليم بمدينة نيويورك.
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 0.1التعرف على مسارات االلتحاق بالمدارس الثانوية
بالنسبة لمعظم التالميذ في مدينة نيويورك ،هناك مساران إلى المدارس الثانوية العامة التابعة إلدارة التعليم .في هذا الخريف ،يمكنك السير في كال
المسارينأو في مسار واحد فقط:
 .1التقديم لاللتحاق بالمدرسة الثانوية عن طريق تقديم طلب االلتحاق
بالمدارس الثانوية .يتعين على جميع تالميذ الصف الثامن القيام
بالتقديم.

 .2التقديم لاللتحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة عن طريق إجراء
تجربة أداء و /أو خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATهذا اختياري.

تعرف على المدارس المستقلة في القسم .4.1

 1.1من يمكنه التقديم؟
يمكن لجميع تالميذ الصف الثامن الحاليين الذين يقيمون في مدينة نيويورك التقديم لاللتحاق بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة هذا الخريف
للعام الدراسي  .2022-2021تالميذ الصف التاسع ألول مرة (التالميذ الذين ال يعيدون الصف التاسع) يمكنهم أيضًا التقدم للبرامج التي تحتوي على مقاعد
للصف العاشر .مدارسنا تخدم وترحب بجميع تالميذ مدينة نيويورك—تعرّف على المزيد على الصفحة المقابلة.

 2.1التقديم لاللتحاق بالمدرسة الثانوية
في فصل الخريف ،يمكنك الدخول إلى طلب التحاقك المخصص بالمدرسة الثانوية وتقديمه على اإلنترنت على موقع  C MySchools.nycأو من
خالل موجه إرشادي بحلول يوم الجمعة 4 ،ديسمبر /كانون األول .2020 ،يمكنك ادراج ما يصل إلى  12برنامجا ً في طلبك كحد أقصى .في شهر مارس/
آذار ،ستحصل على خطاب عرض إلحاقك بالمدرسة الثانوية ،والذي سيتضمن عرض إلحاق بالمدرسة الثانوية و /أو أي عرض (عروض) إلحاق بالمدارس
الثانوية المتخصصة .وسوف يتضمن معلومات عن أي برامج ادرجتك على قوائم االنتظار الخاصة بها .سيحصل تالميذ الصف الثامن في المدارس العامة
الذين لم يقدموا طلبا ً لاللتحاق بالمدرسة الثانوية على عرض إلحاق ببرنامج المدرسة الثانوية القريب مهنم والذي تتوفر به مقاعد متاحة—تعرف على المزيد
في القسم .0.9

عمليات القبول للتالميذ في برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة بالمنطقة التعليمية 75
تقدم المنطقة التعليمية  75دعمًا تدريس ًّيا متخصصًا بدرجة عالية للتالميذ الذين يعانون من تحديات كبيرة ،مثل اضطرابات طيف التوحد ،وتأخر ملحوظ في
القدرات اإلدراكية ،ومشاكل عاطفية ،ومشاكل حسية ،وإعاقات متعددة .ويتم تقديم خدمات الدعم هذه في مجموعة واسعة من البيئات والمواقع في جميع أنحاء
مدينة نيويورك ،بما في ذلك الفصول الخاصة المتشاركة في الموقع في مدارس المناطق التعليمية  ،32-1ومباني المدرسة حيث يكون لدى جميع التالميذ
برامج تعليم فردية ( ،)IEPsوفصول التعليم العام ،والوكاالت ،والمستشفيات ،وفي المنزل.
يمكن للتالميذ المسجلين في برامج المنطقة التعليمية  75الذين يبحثون عن مدرسة ثانوية في المناطق التعليمية  32-1المشاركة في عمليات القبول بالمدارس
الثانوية .وينبغي أن يعمل هؤالء التالميذ أيضًا مع فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم لتحديد ما إذا كانت التوصية لاللتحاق ببرامج المدرسة
الثانوية بالمنطقة التعليمية  75ال تزال مناسبة .وإذا اعتقد فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPأن المنطقة التعليمية  75ال تزال مناسبة ،فسيقوم مكتب شؤون
االلتحاق بالمنطقة التعليمية  75بإخطار التلميذ(ة) لاللتحاق بالمدرسة الثانوية بالمنطقة التعليمية  75في مايو /أيار أو يونيو/حزيران.
التالميذ الموصى بالتحاقهم بالخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية 75
يتم تقديم الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية  75في بعض المدارس الثانوية في المناطق التعليمية  .32-1يُنصح التالميذ
ذوي اإلعاقة بالحصول على خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة بنا ًء على توصيات برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم .يشارك التالميذ
المكلفون بتلقي الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة  75في مناهج التعليم العام في مدرسة بالمناطق التعليمية  .32-1يتعلم التالميذ في
فصول التعليم العام المناسبة للعمر ،ويتلقون التدريس من معلم التعليم العام ،ويشاركون في البرامج المدرسية مع التالميذ من ذوي اإلعاقة وغير المعاقين.
ال يتم تقديم الخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية  75في كل مدرسة ثانوية في المناطق التعليمية 32-1؛ يرجى مراجعة القسم  0.11لالطالع على قائمة
بالمدارس الثانوية التي تقدم هذه الخدمات .من أجل مواءمتهم مع أحد البرامج في هذه المدارس الثانوية ،يجب أن يكون التالميذ قد أوصي بتلقيهم لهذه
الخدمات على برامج التعليم الفردية ( )IEPsالخاصة بهم.
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عمليات القبول للتالميذ في برامج ( ،)ASD Nestو()ASD Horizon) ،(ACES
التالميذ في برنامج ( )ASD Nestأو برنامج ()ASD Horizon
إن برنامج طيف التوحد ( )ASD Nestوبرنامج ( )ASD Horizonهما برنامجان متخصصان مختلفان في مدارس المناطق التعليمية  32-1التي تخدم
بعض التالميذ المصابين بمرض التوحد ولديهم برنامج للتعليم الفردي ( .)IEPتم تصميم كال البرنامجين لتلبية احتياجات التالميذ الذين يعانون من اضطراب
طيف التوحد ( )ASDمن خالل تعزيز المهارات األكاديمية واالجتماعية ،ولكن لكل برنامج نماذج مختلفة لتقديم الخدمات ومعايير األهلية .يجب على التالميذ
الذين يدرسون حاليًا في برنامج ( )ASD Nestأو برنامج ( )Horizonمتخصص في المدرسة المتوسطة المشاركة في عملية القبول بالمدارس الثانوية .إذا
كنت ستستمر في برنامج ( )ASDفي المدرسة الثانوية ،فستتمكن من إدراج برامج ( )ASD Nestأو برنامج ( )Horizonعلى طلب االلحاق الخاص بك.
تعرف على المزيد عن هذين البرنامجين عبر الرابط .schools.nyc.gov/SpecializedPrograms
التالميذ في برامج المهارات األكاديمية والمهنية واألساسية ()ACES
برامج المهارات األكاديمية ،والمهنية ،واألساسية ( )ACESهي برامج لتدريس فصول التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة تدعم التالميذ ذوي اإلعاقات الذهنية
( )IDأو اإلعاقات المتعددة ( )MDالذين يشاركون في التقييمات البديلة لوالية نيويورك ( .)NYSAAتقدم برامج المهارات األكاديمية والمهنية واألساسية
( )ACESالفرصة لتعلم المهارات األكاديمية ،ومهارات العمل ،ومهارات المعيشة المستقلة في مدارس المناطق التعليمية  .32-1يجب على التالميذ الذين
يدرسون حاليًا في برنامج ( )ACESمتخصص في المدرسة المتوسطة المشاركة في عملية القبول بالمدارس الثانوية .إذا كنت ستستمر في برنامج ()ACES
في المدرسة الثانوية ،فستتمكن من إدراج برامج ( )ACESفي المدرسة الثانوية على طلب االلحاق الخاص بك.
تعرف على المزيد عن برامج ( )ACESعبر الرابط .schools.nyc.gov/SpecializedPrograms

في هذا الدليل
ابحث عن قائمة بالبرامج الشاملة للمنطقة  75في القسم  0.11وقائمة برامج ( )ASD Nestو( )ASD Horizonو( )ACESفي القسم 0.12
من دليل القبول هذا .يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت أي مدرسة ثانوية تقدم هذه البرامج على صفحة المدرسة في األقسام .5.10–1.10

في موقع )(MySchools

المزيد من المرشحّ ات

استكشف برامج ( )ASD/ACESأو برامج الخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية  75عبر اإلنترنت ،على موقع
) .(MySchoolsانقر على زر
برامج ( )ASD/ACESأو

المزيد من المرشحّ ات

وتحت "طرق القبول" ،علّم على المربعات المعنونة

الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية .75

اﻣﺗﺣﺎن
ﺑرﻧﺎﻣﺞ )(ASD/ACES
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟذوي
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 75

تطبيق
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إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

قبول التالميذ (في سن  21-16سنة) الذين تخلفوا عن الركب في تحصيل وحدات الكريديت الدراسية
مدارس التحويل هي مدارس ثانوية صارمة أكاديميًا مصممة لخدمة التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 21سنة والذين يرغبون في التخرج .إذا كنت
قد تركت المدرسة أو تخلفت عن الركب في تحصيل وحدات الكريديت الدراسية ،يمكن أن تساعدك مدرسة التحويل على العودة إلى المسار الصحيح نحو
التخرج .تقبل بعض المدارس التالميذ الذين يبلغون من العمر  15سنة ،والعديد من مدارس التحويل مرنة فيما يتعلق بمن يقبلونهم .معظم مدارس التحويل
تقوم بإجراء مقابالت فردية للقبول .تعتبر بعض مدارس التحويل الثانوية جز ًء من عملية طلب االلحاق بالمدارس الثانوية .إذا كنت مهت ًّما بااللتحاق بإحدى
مدارس التحويل ،يرجى االتصال مباشرة بتلك المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات .يمكنك أيضا ً زيارة أحد مراكز اإلحالة ،التي تقع في كل حي
للحصول على مزيد من المعلومات واالستشارات .تعرّف على المزيد عن مدارس التحويل والخيارات األخرى ،وكذلك مواقع مراكز اإلحالة ،على الرابط
.schools.nyc.gov/Enrollment/Other-Ways-to-Graduate

في هذا الدليل
أطلع على قائمة كاملة ببرامج ومدارس التحويل في القسم  0.13من دليل القبول هذا .مدارس التحويل الثانوية التي تعتبر جزءاً من طلب االلحاق
بالمدارس الثانوية مدرجة أيضا ً في األقسام .5.10–1.10

في موقع )(MySchools

المزيد من المرشحّ ات

استكشف مدارس وبرامج التحويل عبر اإلنترنت بواسطة موقع ) .(MySchoolsانقر على زر
وتحت "طرق القبول" ،علّم على المربع المعنون

المزيد من المرشحّ ات

طرق القبول

تحويل.

ﻣﻔﺗوح
أوﻟوﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
اﻹﻟﺣﺎق ﻣﺿﻣون ﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﺗﺣوﯾل
ﻣﻔروز :اﻟﻠﻐﺔ

 3.1التقديم لاللتحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة
قدّم لاللتحاق بواحدة أو أكثر من المدارس الثانوية المتخصّصة التسعة عن طريق خوض امتحان أو إجراء تجربة أداء هذا الخريف .تسجّل لخوض امتحان
و /أو تجربة أداء بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول .2020 ،هناك نوعان من المدارس الثانوية المتخصصة:
تجربة األداء :يعتمد القبول على تجربة األداء الخاصة بك والمراجعة األكاديمية

J

J

االمتحان :يعتمد القبول على النتيجة التي حصلت عليها في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

مدرسة تتطلب خوض تجربة أداء
هناك مدرسة ثانوية متخصصة واحدة ،وهي ثانوية الغوارديا
 ،Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Artsتتطلب من التالميذ التسجيل لتجارب األداء،
ُثم القيام بتجربة األداء لما يصل إلى ستة برامج :الرقص ،والدراما ،والفنون الجميلة ،وموسيقى اآلالت ،والمسرح التقني ،والموسيقى الغنائية.
J

J

تسجّل لتجربة (تجارب) األداء عبر اإلنترنت على موقع  C MySchools.nycأو من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية بحلول الموعد
النهائي ،يوم  21أكتوبر /تشرين األولُ . 2020 ،ثم قُم بخوض تجربة األداء في التاريخ والموعد المحددين لك.
يتم تحديد عروض االلحاق المقدمة بهذه البرامج حسب تجارب أداء المتقدمين .وتراجع كذلك ثانوية الغوارديا ()LaGuardia High School
السجل األكاديمي للمتقدمين والمعلومات المتعلقة بالحضور للسنة الدراسية السابقة.

نصيحة
تعرف على المزيد عن كيفية التسجيل واإلعداد لتجربة (تجارب) األداء الخاصة بك في ثانوية الغوارديا ( )LaGuardiaفي األقسام .0.7–0.6
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المدارس التي تتطلب خوض امتحان
ثمان من المدارس الثانوية المتخصصة من التالميذ أن يقوموا بالتسجيل واجتياز ـــ امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATـــ ألجل
تتطلب
ٍ
التأهّل للقبول .هذه المدارس الثمانية هي:
The Bronx High School of Science

High School of American Studies at Lehman College

The Brooklyn Latin School

Queens High School for the Sciences at York College

Brooklyn Technical High School

Staten Island Technical High School

High School for Math, Science and
Engineering at City College

Stuyvesant High School

تسجّل لخوض امتحان ( )SHSATعبر اإلنترنت على موقع  C MySchools.nycأو من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية بحلول
الموعد النهائي ،يوم  21أكتوبر /تشرين األولُ . 2020 ،ثم قُم بخوض االمتحان في التاريخ والموعد المحددين لك.

J

J

يتم تحديد عروض االلحاق بهذه المدارس بنا ًء على درجات امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATوالترتيب الذي وضع به
المتقدمون هذه المدارس في أوراق إجابة االمتحان الخاصة بهم ،وتوفر المقاعد .هذه المدارس ال تضع بعين االعتبار السجالت األكاديمية للتالميذ.

نصيحة
تعرف على المزيد حول عملية القبول هذه ،بما في ذلك كيفية التسجيل المتحان ( ،)SHSATفي القسمين  0.6و .0.8

أنقر هنا لالطالع على دليل مدينة نيويورك المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللتعرف على المزيد عن االمتحان وتجربة األسئلة التجريبية.

 4.1المدارس المستقلة
المدارس المستقلة هي مدارس عامة مجانية متاحة لكل 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 .المدارس المستقلة مسؤولة عن تحقيق أهداف أكاديمية محددة وغالبا ً ما
تجرب مناهج مختلفة لضمان تحقيق تالميذها لهذه األهداف.
المدارس المستقلة لها عملية منفصلة لتقديم طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية .إذا كنت ترغب بتقديم طلب لاللتحاق بمدرسة ثانوية مستقلة ،يرجى االتصال بتلك
المدرسة مباشرة لمعرفة طريقة التسجيل وعملية القبول الخاصة بها .الحظ أن بعض المدارس الثانوية المستقلة ال تقبل إال التالميذ الذين يداومون بالصف
الثامن في واحدة أو أكثر من المدارس المتوسطة المستقلة الشريكة .وأي تلميذ مؤهل للقبول بإحدى المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم يعد مؤهالً للقبول
بإحدى المدارس العامة المستقلة .لالطالع على قائمة بالمدارس الثانوية المستقلة مرتبة حسب الحي ،راجع القسم  0.14من هذا الدليل .قُم بزيارة الموقع
اإللكتروني  schools.nyc.gov/Chartersأو اتصل بالرقم  212-374-5419للحصول على مزيد من المعلومات العامة.
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 0.2حضور فعاليات القبول بالمدارس الثانوية
حضور المعارض واللقاءات المفتوحة هي طريقة جيدة للتعرف على المدارس وطرح األسئلة .قُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/Highلالطالع
على التواريخ والمواعيد والمواقع الخاصة بفعاليات محددة.
نرجو مالحظة ما يلي :في وقت طباعة هذا الدليل (ربيع  ،)2020المباني المدرسية مغلقة حاليا ً .راجع موقعنا اإللكتروني أو اتصل بالمدارس مباشرة
للحصول على أحدث المعلومات عن أي فعاليات افتراضية أو شخصية ،بما في ذلك معارضنا للمدارس الثانوية.
نصيحة
تأكد من كتابة معلومات االتصال الخاصة بك بشكل واضح على أوراق تسجيل الدخول في الفعاليات حتى تتمكن المدارس من التواصل معك بشأن التحديثات.

 1.2معارض المدارس الثانوية
أحضر معارض المدارس الثانوية في  4-3أكتوبر /تشرين األول و  18-17أكتوبر /تشرين األول( .2020 ،يرجى مالحظة أن التواريخ
والمواقع هي عرضة للتغيير ).كل فاعلية تقدم ورش عمل عن عمليات القبول بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة ،باإلضافة غلى فرص للقاء
ممثلين من المدارس من عموم الحي .هل أنت مهتم بمدارس في عدة أحياء؟ يمكنك حضور معارض ألي عدد من األحياء كيفما تشاء .قم بزيارة الرابط
 schools.nyc.gov/Highللحصول على أحدث المعلومات حول الموعد والمكان الذي سيعقد فيه كل معرض:

أكتوبر /تشرين األول
األحد

27
4
11
18
25

2020

اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة

28
5
12
19
26

29
6
13
20
27

30
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

السبت

3
10
17
24
31

 2.2زيارات المدارس
إن زيارة المدرسة هي طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانت تمثل مكانا ً جيداً لك .وهي أيضًا طريقة مفيدة لمعرفة طول الرحلة إليها من البيت .اتصل بالمدارس
مباشر ًة لمعرفة ما اذا كان لديها فعاليات خاصة ،أو لقاءات مفتوحة أفتراضية أو شخصية ،أو جوالت مع تالميذ مرشدين .يمكنك أيضا ً العثور على مواعيد
اللقاءات المفتوحة أو الجلسات اإلعالمية لمدارس بعينها على تقويم اللقاءات المفتوحة ،عبر الرابط  .schools.nyc.gov/Highيتضمن هذا التقويم
اللقاءات المفتوحة للمدارس الثانوية المتخصصة.
عند القيام بزيارة المدارس أو حضور المعارض ،تذكر أن تطرح أسئلة—أستخدم النشاط التالي كمرشد لك.
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النشاط

اطرح أسئلة أثناء فعاليات المدرسة الثانوية

عندما تتحدث مع ممثل المدرسة في احدى فعاليات القبول ،حاول طرح سؤال واحد من كل مربع أدناه .ضع أسئلتك الخاصة للتعرف أكثر على المدرسة.

اهتمامات أخرى

الثانوية

االستعداد للكليات والمسارات
المهنية

الدورات الدراسية

الصف التاسع

ثقافة المدرسة

أسئلتك:

8

متى يبدأ اليوم الدراسي ومتى ينتهي؟
كيف تدعمون التالميذ الذين يبحثون عن مساعدة إضافية في موادهم الدراسية؟
هل هناك فرص للمشاركة في المجتمع؟

متى ينتهي التالميذ عادة من النوادي واألنشطة الخاصة بهم؟
كيف تتواصل مدرستكم مع التالميذ الجدد خالل الصيف السابق للصف التاسع؟

ما هي الدورات الدراسية األكثر شعبية لديكم؟
ما هي دورات اللغات التي توفرها مدرستكم؟
ما الذي يجعل الدورات الدراسية بمدرستكم مميزة عن غيرها؟

كيف تدعمون التالميذ تجاه اإللحاق بالكلية؟
ما هي الكليات التي عادة ما يلتحق بها تالميذ مدرستكم؟ لماذا؟
ما هي برامج التعليم المهني والتقني ( )CTEالمعتمدة التي توفرها مدرستكم؟

هل لدى برنامجكم أولويات للقبول؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي؟
فيما يتعلق بالبرامج المفروزة :ما هو معيار االختيار الخاص بكم؟ هل هناك أية
خطوات إضافية يتعين علي اتخاذها لوضعي بعين االعتبار للقبول؟

ما الذي توفره مدرستكم أيضًا (الرياضات ،النوادي ،الفنون ،الموسيقى ،الخدمة
المجتمعية ،التدريب ،إلخ)؟

التقديم لاللتحاق بالمدرسة الثانوية

موعد أقصاه يوم  4ديسمبر /كانون األول.2020 ،
قدم طلب اإللحاق الخاص بك في
ٍ
ِّ

 0.3استكشاف المدارس والبرامج
 1.3أنواع المدارس
تحتفظ بعض المدارس الثانوية بمقاعد لمجموعات معينة من التالميذ ،أو تقدم خدمات إضافية للتالميذ والعائالت ،أو ُتقدم فرصًا للتالميذ لكسب وحدات
دراسية جامعية و /أو الحصول على خبرة في العمل.
نصيحة
ً
تلميذا في الصف التاسع للمرة
هل تعلم أنه لدى بعض البرامج مقاعد محجوزة خصيصًا للتالميذ الذين سيبدؤون الصف العاشر في خريف عام 2021؟ إذا كنت حاليًا
األولى ،يمكنك التقديم لاللتحاق بهذه البرامج  -تعرّف على المزيد في القسم .2.4

خالل قراءتك لهذا القسم ،الحظ األيقونات الموجودة إلى جوار أنواع المدارس—سترى هذه األيقونات كذلك في قوائم المدارس المدرجة في دليل عمليات
القبول هذا.

مدارس وبرامج التعليم المهني والتقني
تقدم مدينة نيويورك أكثر من  300برنامج للتعليم المهني والتقني ( )CTEلالختيار من بينها في أكثر من  135مدرسة ثانوية ،بما في ذلك بعض مدارسنا
الثانوية المتخصصة! تربط هذه البرامج التالميذ بمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة ذات النمو المرتفع مما يؤدي إلى مجموعة من خيارات ما بعد
المرحلة الثانوية ،بما في ذلك الكليات والمسارات المهنية.
تندرج جميع برامج التعليم المهني والتقني ( )CTEضمن واحدة من الفئات الستة عشرة التالية:
J

الزراعة ،واألغذية والموارد الطبيعية

J

الضيافة والسياحة

J

العمارة والبناء

J

الخدمات البشرية

J

الفنون ،وتقنيات الصوت والصورة واالتصاالت

J

تقنية المعلومات

J

إدارة األعمال واإلدارة

J

القانون والسالمة العامة والمؤسسات اإلصالحية واألمن

J

التعليم والتدريب

J

التصنيع

J

الشؤون المالية

التسويق

J

J

الحكومة واإلدارة العامة

J

العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

علوم الصحة

J

النقل والتوزيع واللوجستيات

J
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تزودك برامج التعليم المهني والتقني ( )CTEبما يلي:
J

فرصة لكسب وحدات كريديت دراسية جامعية أو االلحاق المتقدم أو تخفيض الرسوم الدراسية في برنامج جامعة /كلية ذي صلة بعد التخرج.

J

فرص لكسب شهادات معترف بها من قبل الصناعة والتي يمكن أن تساعدك في التحضير للتدريب الميداني ،والكلية ،والوظائف المطلوبة

فرص للمشاركة في خبرات التعلم القائم على العمل مثل التوجيه الوظيفي ،والجوالت في مكان العمل ،والتعلّم عن طريق تتبع الوظائف ،والتدريب
الداخلي المدفوع األجر

J

J

التمكين إلتقان مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التخطيط للنجاح والتعاون وحل المشكالت والوعي االجتماعي والتوجه المهني

J

تصديق التعليم المهني والتقني ( )CTEعلى دبلومة المدرسة الثانوية الخاصة بك

نصيحة

هل أنت مهتم باستكشاف خيارات التعليم المهني والتقني ()CTE؟ احضر معرض المدارس الثانوية للتعليم المهني والتقني ( )CTEفي أكتوبر/
تشرين األول ،وقُم بزيارة الموقع اإللكتروني للتعليم المهني والتقني ( )CTEعلى الرابط .schools.nyc.gov/CTE

المدارس المجتمعية
تساعد المدارس المجتمعية التالميذ على إيجاد بغيتهم من خالل دمج المواد األكاديمية والصحة وتنمية الشباب وفرص التعلم الموسع مثل برامج ما بعد
المدرسة والبرامج الصيفية والمشاركة العائلية .فمن خالل جمع المدارس والعائالت والشركاء المجتمعيين معًا لتوفير فرص جديدة ،ومدارس مجتمعية تدعم
التعاون داخل المجتمع ،يكون التالميذ جاهزين وقادرين على التعلم ،ويتخرجون من المدرسة الثانوية جاهزين للكلية وتحقيق النجاح.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث

المدارس المجتمعية للعثور على المدارس التي تقدم هذه الخدمات.

 rالدراسة المبكرة بالكلية
تقوم المدارس الثانوية التي تقدم برنامج الدراسة المبكرة بالكلية بدمج منهج صارم للتحضير للكلية مع فرصة للحصول على ما يصل إلى عامين من وحدات
الكريديت الدراسية للكليات ألجل الحصول على درجة زمالة في الفنون المتحررة بينما يتابع التالميذ دراستهم في المدرسة الثانوية في الصفوف 12-9
وبدون أي رسوم .وتقيم هذه المدارس شراكة مع كلية لتوفير طرق للدعم األكاديمي واالجتماعي لمساعدة الطالب على تطوير المعارف والمهارات الالزمة
للنجاح في الكلية .ابحث عن مزيد من المعلومات حول عروض الدورات الدراسية المبكرة بالكلية في صفحة المدرسة ،أو قُم باالتصال بالمدرسة مباشرة.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث

الدراسة المبكرة بالكلية للحصول على قائمة بهذه المدارس.

 4مدارس اإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف 14-9
تقدم المدارس الخاصة باإلعداد المبكر للكليات والمهن ،والتي تدعى أيضا ً (NYC P-TECH Grades 9–14 schools, Pathways in Technology
) ،Early College High Schoolsبرنامجً ا مدته ست سنوات حيث يمكن للتالميذ الحصول على دبلومة الدراسة الثانوية ودورة تدريبية خاصة للحصول
على درجة الزمالة (أو حتى عامين من االعتمادات الكلية القابلة للتحويل) بدون أي تكلفة ،باإلضافة إلى اكتساب مهارات قيمة في مكان العمل .وباعتبارها
في نفس الوقت برنامجً ا للدراسة المبكرة بالكلية ومدرسة للتعليم المهني والتقني ( ،)CTEفإن كل مدرسة تملك موضوعًا وظيف ًّيا محد ًدا قائمًا على العلوم أو
الرياضيات أو التقنية لبرنامجها األكاديمي الصارم وبرنامج التعليم المهني والتقني ( .)CTEيشارك التالميذ في أنشطة الستكشاف المهن مع شركاء المدرسة
في الصناعات ،بما في ذلك المشاريع القائمة على العمل والتدريبات الداخلية .ويمكن أيضا للتالميذ أن يشرعوا في أخذ دورات دراسية جامعية مجانية في
مرحلة مبكرة في الصف العاشر في الكلية الشريكة ،ويوجد أمامهم وقت حتى الصف  14للحصول على وحدات الكريديت الجامعية الالزمة للحصول على
درجة الزمالة .ومن خالل هذه الشراكات ،يتم إعداد الخريجين لبدء حياتهم المهنية ومواصلة تعليمهم لما بعد المرحلة الثانوية .يمكنك العثور على مزيد من
المعلومات حول موضوع مهنة المدرسة ومسار الشهادة الجامعية المبكرة على صفحة المدرسة في هذا الدليل ،أو اتصل بالمدرسة مباشرة.
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث

10

بالصفوف  14-9للحصول على قائمة بهذه المدارس.

 Lمدارس تعتمد تقييم األداء

بدالً من اشتراط اجتياز التالميذ لبعض امتحانات الريجنت ،فإن متطلبات التخرج من هذه المدارس تشمل تقييمات األداء في مجاالت التخصص الرئيسية.
وتشمل التقييمات مشاريع للبحث المكثف ،وعروض تقديمية ،وأطروحات إلثبات عمل التلميذ(ة) .لدى هذه المدارس تفويض من طرف إدارة التعليم لوالية
نيويورك يسمح لها بمنح الشهادات للتالميذ الذين اجتازوا الدورات المطلوبة وتقييمات األداء ،عالوة على ما يلي:
J

J

تتطلب منك مدارس منتدى معايير األداء ( )New York Performance Standards Consortiumاجتياز امتحان الريجنت في مهارات
اللغة اإلنكليزية ( )ELAواجتياز امتحان األداء في العلوم ،والدراسات االجتماعية ،والرياضيات.
تتطلب المدارس األخرى التي تعتمد تقييم األداء من التالميذ أن يجتازوا إثنين من امتحانات الريجنت في مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات.

نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم مصطلح البحث

تقييم األداء للحصول على قائمة بهذه المدارس.

 Wمدارس التالميذ الوافدين حديثا ً

ً
حديثا التالميذ الجدد في البالد .ولجميع هذه المدارس متطلبات لألهلية بخصوص اللغة األم ،والكفاءة في اللغة االنكليزية ،و /أو
تخدم مدارس التالميذ الوافدين
الفترة الزمنية التي أقام خاللها التلميذ(ة) في الواليات المتحدة.
مدارس القادمين الجدد للحصول على قائمة بهذه المدارس .قبل التقديم لاللتحاق بمدرسة
نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsقُم بالتصفية باستخدام
للقادمين الجدد ،قُم بمراجعة أي متطلبات للبرنامج تحت  +وصف األهلية (إذا كان ينطبق) ،و  +أولويات القبول (إذا كان ينطبق) ،و  +طريقة القبول ،و
 +معيار االختيار (إذا كان ينطبق).

 2.3البحث عن مدارس
في هذا الدليل
تصفح المدارس الثانوية حسب الحي في األقسام .5.10-1.10
انظر في الخرائط الموجودة في بداية كل قسم لرؤية جميع المدارس في هذا الحي.

J

ضمن كل قسم ،ستجد المدارس مدرجة حسب الترتيب األبجدي.

J

في موقع )(MySchools
ابحث عن المدارس على اإلنترنت في دليل موقع ):(MySchools
.C MySchools.nyc/ar/schools/high-school

J

J

طوال العام :يمكن ألي شخص البحث عن المدارس والبرامج.
خالل فترة تقديم الطلبات :قُم بإنشاء حساب لك على موقع ) (MySchoolsللحصول على تجربة بحث مخصصة .بمجرد أن يكون لدى عائلتك
حساب ويتم تسجيل الدخول عليه ،يمكنك حفظ البرامج المفضلة ،والحصول على إرشادات مفيدة ،والبدء في إضافة البرامج إلى طلب االلحاق
الخاص بك.
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عنوانك ..حتى إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى موقع ) ،(MySchoolsيمكنك كتابة عنوان منزلك في شريط البحث "عنوان
عنوانك
طفلك" للبحث عن المدارس القريبة منك .وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك ،ستظهر خريطة موقع )(MySchools
عنوانك مع أيقونة المنزل .سيعرض أيضًا المدارس األقرب لمنزلك على الخريطة وفي قائمة.

عنوان طفلك

البحث باسم المدرسة ،االهتمامات ،إلخ

المزيد من المرشحّ ات

األلعاب الرياضية

بقطار االنفاق

الحجم

المرشحات ..استخدم المرشحات لتضييق نطاق البحث عن
المرشحات
المدارس التي تتميز بسمات محددة ،مثل األهلية وتيسير الوصول
للموقع والحجم وخطوط قطار األنفاق المرغوبة.

البحث ..اكتب أسماء الدورات الدراسية واالهتمامات والنوادي والبرامج في شريط
البحث
البحث "البحث عن طريق  "...للعثور على المدارس التي تقدم ما تبحث عنه.

كيف تبحث عن...
المدارس على خط قطار معين

قطار االنفاق

ما خطوط قطار االنفاق المناسبة الستخدامها بشكل يومي بالنسبة لك؟ قُم بالتصنيف باستخدام

قطار األنفاق

إليجاد خيارات

على خط (خطوط) القطارات الذي اخترته.

E
B
D
F

تطبيق

المدارس الكبيرة أم متوسطة الحجم أم الصغيرة
هل ترغب في االلتحاق بمدرسة كبيرة أم مدرسة صغيرة؟ قُم باستخدام المر ّشح
التالميذ الملتحقين بها.

الحجم

للبحث عن مدارس من خالل عدد

إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

الحجم
الحجم
499-0
999-500
+1000

تطبيق
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إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

المدارس التي تقدم رياضات معينة
قُم باستخدام مرشح

رياضات

الرياضية

للبحث عن المدارس التي لديها فرق لرياضات معينة ،مثل

كرة الريشة ،و

كرة السلة،

السباحة .ينظم االتحاد الرياضي للمدارس العامة ( )PSALمسابقات مدرسية لجميع المدارس الثانوية العامة في مدينة

و

نيويورك—تعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني .psal.org

رياضات االتحاد الرياضي للمدارس
العامة ( - )PSALللفتيات
ﻛرة اﻟرﯾﺷﺔ
ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ
اﻟﺑوﻟﯾﻧﻎ
ﺳﺑﺎق اﺧﺗراق اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ

تطبيق

المدارس ذات شروط األهلية المحددة
اختر

المزيد من المرشحّ ات

إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

المزيد من المرشحّ ات

لرؤية مرشحات أهلية المدرسة .يمكنك استخدام المرشحات للبحث عن البرامج التي يتأهل تالميذ

معينين للتقديم فيها من برامج—على سبيل المثال،

مدرسة للقادمين الجدد مفتوحة فقط للمتقدمين الوافدين الجدد على الدولة

ويتعلمون اللغة اإلنكليزية.

أهلية المدرسة
ﺑﻌض اﻟﻣدارس ﻟدﯾﮭﺎ أھﻠﯾﺔ ﻣﺣدودة
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ
ﻧﻌرﻓﮭﺎ ﻋن ﺗﻠﻣﯾذك.
ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذات اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻘط
ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺗﯾﺎن ﻓﻘط
ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻟﺟدد

المدارس حسب الحي
اختر

المزيد من المرشحّ ات

المزيد من المرشحّ ات

لرؤية مرشحات الحي .قُم باستخدام المرشحات لترى فقط المدارس الموجودة في حي معين ،مثل

البرونكس.

الحي
اﻟﺑروﻧﻛس
ﺑروﻛﻠﯾن

الميسر الوصول إليها بالكامل
الميسر الوصول إليها جزئ ًيا والمدارس
المدارس
ّ
ّ
اختر

المزيد من المرشحّ ات

مي ّسر بالكامل أو

لرؤية مرشحات تيسر الوصول إلى المبنى .قُم باستخدام المرشحات للبحث عن مدارس في
مي ّسر جزئ ًيا .تعرف على المزيد حول تصنيفات تيسّر الوصول للموقع من خالل الرابط التالي

مبان
ِ
.schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

المزيد من المرشحّ ات
تيسر الوصول للمبنى
ﺗﻴﴪ
ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر عﲆ مﺰﻳﺪ مﻦ املﻌﻠﻮمات ﺣﻮل ّ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﺒﻨﻰ ﰲ ﺗﻔاﺻﻴﻞ ﻛﻞ مﺪرﺳة(إذا ﺗﻮﻓﺮت(.
ﻣُﯾﺳّر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً

المدارس التي لديها برامج تستخدم طرق قبول محددة
اختر

المزيد من المرشحّ ات

طرق قبول معينة ،مثل

لرؤية مرشحات طريقة القبول .استخدم المرشحات للبحث عن المدارس التي لديها برامج تستخدم
مفتوح .تعرف على المزيد في القسم .4.4

اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣرﺷﺣّ ﺎت
طرق اﻟﻘﺑول
ﻣﻔﺗوح
ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﺻف 8
أوﻟوﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ

الموحد
المدارس التي تتبع سياسة الزي المدرسي
ّ
اختر

المزيد من المرشحّ ات

ُثم علّم على

الزي المدرسي مطلوب للبحث عن المدارس التي يرتدي فيها التالميذ زيا ً مدرسيا ً.

المزيد من المرشحّ ات
الزي المُوحّ د
اﻟزي اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣطﻠوب

تطبيق

إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن
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التنوع في القبول
المدارس التي تطبق برنامج
ّ
اختر

المزيد من المرشحّ ات

المزيد من المرشحّ ات

للبحث عن البرامج التي تشارك في

التنوع في القبول .قد تمنح هذه البرامج األولوية للتالميذ
ّ

الذين هم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLأو المدرجين في نظام رفاهية الطفل ،أو في سكن مؤقت ،أو من هم من عائالت
منخفضة الدخل .تعرّف على المزيد في القسم  3.4وعلى الرابط .schools.nyc.gov/DiversityAdmissions

التنوع في عمليات القبول
اﻟﻣدارس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧوع
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑول ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن
ﻓﻲ اﻟﻘﺑول.
اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑول

تطبيق

 0المدارس التي تقبل تالميذ الصف 10
اختر

المزيد من المرشحّ ات

ُثم علّم على

إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

المزيد من المرشحّ ات

القبول بالصف العاشر للبحث عن المدارس التي يتوفر لديها مقاعد للصف العاشر.

عمليات القبول بالصف العاشر
املﺪارس اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬا مﻘاعﺪ مﺘاﺣة ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌاﴍ ﻟﻮاﺣﺪ
أو أﻛﺮﺜ مﻦ ﺑﺮامﺠﻬا
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر

تطبيق

إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن

المدارس التي تقدم دورات اإللحاق المتقدم ( )APوالبكالوريا الدولية ()IB
أكتب

البكالوريا الدولية  ،أو دورة معينة أخرى مثل

االلحاق المتقدم ،

االلحاق المتقدم في علم األحياء في شريط البحث.

المدارس التي تقدم دورات علوم الكمبيوتر
أكتب

 ، CSأو اسم دورة معينة في شريط البحث.

علوم الكمبيوتر ،

مدارس بها برامج ثنائية اللغة
أكتب

برنامج ثنائي اللغة أو مصطلح أكثر تحديداً للبحث مثل

برنامج ثنائي اللغة باإلسبانية في شريط البحث.

مدارس تقدم دورات دراسية فنية أو أنشطة فنية محددة
أكتب ما تبحث عنه —مثل

الرسم الزيتي ،

الرقص  ،أو ما شابه — في شريط البحث.

احصل على المزيد من األفكار المفيدة من خالل قراءة نصائح استخدام موقع ) (MySchoolsالمتوفرة ضمن دليل عمليات القبول هذا.

 3.3فهم معلومات المدارس
كل مدرسة ثانوية لها قائمة موجزة في هذا الدليل وصفحة أكثر تفصيالً على دليل موقع ) (MySchoolsعلى اإلنترنت .يمكنك استخدام هذه المعلومات
لمعرفة ما إذا كانت المدرسة قد تكون مكا ًنا جي ًدا لك .ضع في اعتبارك كيف يتوافق ما تقدمه المدرسة مع اهتماماتك .هل الحصص واألنشطة التي تقدمها
المدرسة هي تلك األنشطة التي تستمتع بها ،أو تجيد القيام بها ،أو تود استكشافها؟ الحظ أن جميع المعلومات المدرجة في صفحة المدرسة تشير إلى معلومات
من العام السابق وقد تتغير للعام الدراسي  .2022-2021يرجى االتصال بالمدارس مباشرة للحصول على أحدث المعلومات .استخدم الصفحات التالية
لمعرفة كيفية قراءة صفحة المدرسة في هذا الدليل وصفحة المدرسة في دليل موقع ) .(MySchoolsيرجى مالحظة أن المدرسة المستخدمه في هذا المثال،
مدرسة ( ،)Chambers Street High Schoolهي ليست مدرسة حقيقية.
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99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

المدرسة
andلصفحة
نموذج
في هذا الدليل:
Science, Technology,
Engineering
*Mathematics

| S34A

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

الطلب العام الماضي
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

133

320

2

على
علىذووما إذا
تعرف
اﻹﻋﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻼﻣﯾذ
بالكامل أو جزئيًا—تعرف 3
الوصول إليها 91
كانت المدرسة ميسر 27
طريقة القبول :ﻣﻔروز
.schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
الرابط
على
المزيد
أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك
*Theater Arts

(أنظر القسم 1.3
محدد أنظر
العامنوع
الطلب من
كانت المدرسة
المتقدمون فقط لتالميذ
المقاعدإذا كانت مفتوحة
 ).1.3أو
تعرف على ما إذا1
عدد المتقدمين لكل مقعد
الماضي

| S34B

معينين .معظم المدارس الثانوية مفتوحة لجميع المقيمين في مدينة نيويورك.

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ

استخدم هاتفك لمسح رمز االستجابة السريعة
طريقة القبول:
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲمباشرة إلى صفحة
ﺧﯾﺎر يأخذك
(—)QRسوف
1
القبول:
ﻧﯾوﯾورك
ﺑﻣدﯾﻧﺔ
ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن
ﻣﻔﺗوح
أولوياتالمدرسة بدليل ) (MySchoolsعلى
هذه
اإلنترنت( .مثال رمز االستجابة السريعة
( )QRهذا سيأخذك إلى الصفحة الرئيسية
بموقع ).C MySchools.nyc

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

ضع في اعتبارك كيف تؤثر العوامل مثل مدى الصفوف
وحجم المدرسة على تجربتك التعليمية اليومية.

5
6

استخدم معلومات موقع المدرسة لتخطيط كيف ستكون
رحلة تنقلك اليومية إلى المدرسة في الذهاب واإلياب.

High School Program List: Bronx
رقم المنطقة التعليمية  -الحي ( )DBNالخاص
بالمدرسة ،ليرجع إليه الموجهون اإلرشاديون

اسم المدرسة

99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

| S34A

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

133

320

2

الطلب العام الماضي

طريقة القبول :ﻣﻔروز

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

27

91

3

أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

*Theater Arts

| S34B

1

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ
طريقة القبول :ﺧﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

5

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

6

أولويات القبول 1 :ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

هذه هي البرامج التي تقدمها هذه المدرسة .في طلب االلحاق بالمدرسة
الثانوية الخاص بك ،ستقوم بالتقدم إلى البرامج وليس المدارس .تعرف
.7.4
7.4--0.4
 5.3و0.4
على المزيد حول البرامج في األقسام 5.3--3.3

تعرف على أداء المدرسة.

قُم باالتصال بالمدارس مباشرة للتعرف على اللقاءات المفتوحة أو لطرح األسئلة.

تظهر نسخة من مفتاح الرموز هذا في أسفل كل صفحة للمدارس المدرجة .استخدم المفتاح لفهم كل مدرسة بشكل أفضل.

مفتاح الرموز

 bﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً |  aﻣُﯾﺳّر اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل |  Tﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﯾل |  Lﻣدارس ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء |  4ﻣدارس ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﮭن ﻟﻠﺻﻔوف | 14-9
 rﻣدرﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ |

ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺑول |  1ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﺻف 10

ﯾرﺟﻰ ﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ) (QR codeأو زﯾﺎرة  C MySchools.nycﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،وإﻧﺷﺎء طﻠب اﻻﻟﺣﺎق اﻟﺧﺎص ﺑك ،وﺗﻘدم اﻟطﻠب!

15

في موقع ) :(MySchoolsنموذج لصفحة المدرسة
تعرف على ما إذا كانت المدرسة ميسّر الوصول إليها بالكامل أم

ميسّر الوصول إليها جزئ ًّيا أم غير ميسّر الوصول إليها—تعرف على
.schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
المزيد على الرابط schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

استخدم موقع المدرسة للتخطيط لما ستكون عليه رحلة تنقلك
اليومية—انقر على الخريطة أو العنوان للحصول على إرشادات الوصول.
انقر على هذه األيقونات لتكبير الرؤية

اسم المدرسة

) ( أو لتصغيرها ) ( على الخريطة.
مساعدة

MySchools

اللغة العربية

تسجيل الدخول

عودة إلى القائمة

Chambers Street High School
a

 6إلى 12

123 Chambers Street, Bronx, NY, 10456

bronxchambers.com
acounselor@bronxchambers.com
718-991-6349

بقطار االنفاق
 5 ،2إلى محطة ()Invervale Ave
بالحافلة
,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx11
,Bx4 ,Bx35 ,Bx27 ,Bx21

 6إلى 12

Bx6-SBS ,Bx6 ,Bx5

استخدم معلومات النقل والمواصالت للعثور على المسارات الممكنة إلى المدرسة.

579
 8:15صباحا ً إلى  2:35بعد الظهر

ملحة عامة

تلتزم المدرسة الثانوية  Chambers Street High Schoolبالتفوق أكاديمياً .يوجد
لدينا برنامج مستحدث يركز على برنامج العلوم ( )STEMللعلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة،
والرياضيات ،فضال عن برنامج الفنون األدائية التي توفر تدريبا واسع النطاق في تقنيه التمثيل،
والصوت ،واإللقاء ،والكتابة الدرامية .ويملك تالميذ المدرسة الثانوية Chambers Street
 High Schoolفرصا ً لزيارة المؤسسات الثقافية في مدينه نيويورك ،ويتم قبولهم بانتظام في
الكليات التنافسية التي مدتها أربع سنوات.

قُم باالتصال بالمدارس مباشرة للتعرف على اللقاءات المفتوحة أو لطرح األسئلة.
ضع في اعتبارك كيف تؤثر العوامل مثل مدى الصفوف
وحجم المدرسة على تجربتك التعليمية اليومية.
بكلمات المدرسة ،هذه هي رؤيتها وما يجعلها مميزة.

تعرف على أداء المدرسة.

األداء

لمزيد من المعلومات ،انقر على

.

المواد األكاديمية
األنشطة
ميزات أخرى
تيسّر الوصول للموقع
Science, Technology, Engineering and Mathematics
)(STEM

Theater Arts
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تعرف على البرامج األكاديمية وبرامج الدعم التي تقدمها المدرسة ،بما
في ذلك التدريبات الداخلية والرحالت الجامعية ودورات اللغة.

تعرف على أنشطة المدرسة بما في ذلك النوادي ،والفرق الرياضية والتنجمعات الفنية.

هذه هي البرامج التي تقدمها هذه المدرسة .في طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية الخاص
بك ،ستقوم بالتقدم إلى البرامج وليس المدارس .انقر فوق اسم البرنامج لعرض
 5.3و 7.4——0.4
7.4
معلوماته—تعرف على المزيد عن البرنامج في األقسام 5.3——3.3

 4.3البحث عن البرامج
عندما تقوم بتقديم طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية ،فإنك ال تقدم طلبًا بالمدارس فقط ـــ أنت أيضًا تقدم طلبًا لاللتحاق بالبرامج .اعتبر البرنامج "كمدخل"
لاللتحاق بالمدرسة .إذا كانت مدرسة ما تتوفر على العديد من البرامج ،يستطيع التالميذ تقديم طلب لاللتحاق ببرنامج واحد ،أو بأكثر من برنامج في تلك
المدرسة .على سبيل المثال ،قد يكون لدى المدرسة برنامج للفنون وبرنامج آخر للتكنولوجيا؛ فإذا كنت تهتم بكل من الرقص وعلوم الكمبيوتر ،فبإمكانك
التقديم في كال البرنامجين بالمدرسة نفسها .سيتم اعتبارهما خيارين مختلفين للبرنامج على طلب االلحاق الخاص بك.
تتضمن صفحة المدرسة بهذا الدليل وصفحات دليل موقع ) )C MySchools.nyc/schools/high-school( (MySchoolsمعلومات
البرنامج .تصفح هذا القسم إليجاد برامج تحوز على اهتمامك .يمكن لمعلومات البرنامج أن تساعدك أيضًا على اكتشاف فرصك في الحصول على عرض
إلحاق ببرنامج معين  -يمكنك التعرف على كيفية القيام بذلك في القسم .0.4

High School Program List: Bronx

في هذا الدليل
99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

| S34A

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

133

320

2

الطلب العام الماضي

طريقة القبول :ﻣﻔروز

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

27

91

3

أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

*Theater Arts

| S34B

1

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ
طريقة القبول :ﺧﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

5

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

6

أولويات القبول 1 :ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

معلومات البرنامج

في موقع )(MySchools
Chambers Street High School
a

عندما تقوم بتسجيل الدخول
إلى حسابك ،يمكنك النقر فوق
النجوم بجانب البرامج لحفظها
كبرامج مفضلة.

مفتاح الرموز

 6إلى 12

Science, Technology, Engineering and Mathematics
)(STEM

أنقرعلى برنامج لعرض
معلوماته.

Theater Arts

 bﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً |  aﻣُﯾﺳّر اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل |  Tﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﯾل |  Lﻣدارس ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء |  4ﻣدارس ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﮭن ﻟﻠﺻﻔوف | 14-9
 rﻣدرﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ |

ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺑول |  1ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﺻف 10

ﯾرﺟﻰ ﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ) (QR codeأو زﯾﺎرة  C MySchools.nycﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،وإﻧﺷﺎء طﻠب اﻻﻟﺣﺎق اﻟﺧﺎص ﺑك ،وﺗﻘدم اﻟطﻠب!
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مجاالت االهتمام

تقدم جميع برامج المدارس الثانوية العامة بمدينة نيويورك تعليما ً شامالً للفنون المتحررة .باإلضافة إلى ذلك ،تركز معظم البرامج على ما يصل إلى مجالين
من مجاالت االهتمام ،مثل الهندسة المعمارية أو العلوم والرياضيات ،وقد تقدم دورات دراسية إضافية في هذا الموضوع أو المجال .كما أن العديد من
مجاالت اهتمام البرامج وليس جميعها ،تشكل جزءاً من أسمائها .يمكنك إيجاد مجال (مجاالت) االهتمام ببرنامج معين على صفحة المدرسة الخاصة به في
هذا الدليل أو على موقع ).(MySchools
تقدم المدارس برامج في  22مجاالً لالهتمام ،وهي:
علم الحيوان

علوم البيئة

الهندسة المعمارية

الفيلم /الفيديو

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم
التعلّم المبني على المشاريع

إدارة األعمال

المهن الصحية

العلوم والرياضيات

االتصاالت

الضيافة والسفر والسياحة

التدريّس

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة*

الفنون األدائية والتصميم

علم التجميل

فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

تابع للتوزيع الجغرافي*

فنون الطهي

القانون والحكومة

الهندسة

الفنون األدائية

* تشمل جميع البرامج دورات دراسية عبر مجموعة واسعة من المواد الدراسية .البرامج الموجودة بالقائمة مثل "العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة" أو المشار إليها بأنها "تابعة للتوزيع
الجغرافي" ال تركز على مجال اهتمام معين.

نصيحة الستخدام موقع ) :(MySchoolsاستخدم أي من مجاالت االهتمام ،مثل
التمريض .
االهتمام هذا .يمكنك أيضًا تجربة كلمات أكثر تحدي ًدا مثل

المهن الصحية  ،كمصطلح بحث للعثور على البرامج المتعلقة بمجال

 5.3أهلية القبول في البرنامج
بعض البرامج مفتوحة فقط للتالميذ الذين يعيشون أو يذهبون إلى المدرسة في منطقة معينة ،والذين يتحدثون لغة أصلية بخالف اإلنكليزية ،أو الذين يستوفون
شروطا ً أخرى لألهلية .على سبيل المثال ،قد تكون أهلية البرنامج "مفتوح فقط لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه" .وهذا يعني أن التالميذ الذين يسكنون
أو يدرسون في أحياء بخالف حي البرونكس ،ال يمكنهم إدراج هذا البرنامج على طلب االلحاق الخاص بهم.

في هذا الدليل
بعض البرامج ذات معايير األهلية معنونة كما يلي:
مفتوح فقط للتلميذات المحددات على أنهن إناث
مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
	مفتوح فقط لمتعلمي اللغة االنكليزية الذين عاشوا في الواليات المتحدة ألقل من فترة معينة من الوقت
O

في موقع )(MySchools
أنقرعلى برنامج لعرض متطلبات األهلية الخاصة به .بمجرد تسجيل دخولك إلى حسابك على موقع ) ،(MySchoolsستكون قادرً ا على إضافة
برامج إلى طلب االلحاق الخاص بك التي تكون مؤهالً للمداومة بها.
نصيحة
قد يكون للبرنامج متطلبات أهلية محددة أكثر من المدرسة األكبر .إذا كانت أهلية غير مدرجة ،فيمكن لجميع التالميذ التقديم بالبرنامج.

18

0.4

تعرف على كيفية حصول التالميذ على عروض االلحاق من طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية
ّ
كيف يمكنك معرفة فرصك في الحصول على عرض لاللتحاق ببرنامج معين؟ من المفيد أن تبدأ بمعرفة كيف يتم منح عروض االلحاق .يحصل التالميذ على
عروض إلحاق ببرامج المدرسة الثانوية بنا ًء على عوامل رئيسية قليلة .يمكنك التحكم في بعض هذه العوامل ،ولكن البعض اآلخر يعد من الجوانب التي تعود
للبرامج ذاتها .يمكن أن يساعدك التعرف على هذه العوامل على معرفة فرصك في الحصول على عرض إلحاق لكل برنامج محل اهتمامك .هذه الصفحة
والصفحة التالية تقدمان لمحة عامة—إقرأ المزيد عن كل عامل في األقسام .5.4–1.4

لمحة عامة | كيف يحصل التالميذ على عروض االلحاق
خيارات طلب التقديم الخاص بك

إن عدد المدارس التي تدرجها في استمارة طلب االلحاق الخاص بك والترتيب الذي
تدرجها به أمران مهمان ج ًّدا! هذا هو عامل يمكنك التحكم به .قدّم لاللتحاق فقط بالبرامج
التي تهتم حقيقتا ً بالمداومة بها .قم بإدراج  12اختيارً ا على طلب االلحاق الخاص بك
بترتيب األفضلية الحقيقي لديكُ .ثم قُم بتقديم طلب االلحاق الخاص بك.

مدى توفر المقاعد

عدد المتقدمين لبرنامج ما مقارنة بعدد المقاعد المتاحة لديه يساعد على إظهار مدى
الطلب (أو شعبية) البرنامج.

مجموعة األولوية الخاصة بك لبرنامج ما

مجموعة األولوية رقم 1

تعطي بعض البرامج أولوية للقبول لمجموعات معينة من المتقدمين قبل مجموعات
أخرى ،مثل التالميذ الذين يعيشون في منطقة تعليمية معينة أو حي معين .كل المتقدمين
في مجموعة األولوية رقم  1الخاصة بالبرنامج سيتم اعتبارهم أوالًُ .ثم ،إذا كانت هناك
مقاعد مازالت متاحة ،فسوف يتم اعتبار المتقدمين في مجموعة أولوية القبول رقم  2لهذا
البرنامج بعد ذلك ،وهكذا .تعرف على مجموعة األولوية التي تنتمي إليها في كل برامج.
قد تندرج تحت مجموعات أولوية مختلفة للبرامج المختلفة.

مجموعة األولوية رقم 2

التكملة في الصفحة التالية

19

طريقة القبول بالبرنامج

في بعض البرامج ،يتلقى المتقدمون عروض إلحاق بنا ًء على االختيار العشوائي.
بالنسبة للبرامج األخرى ،يتم تقييم المتقدمين بنا ًء على معايير االختيار الخاصة
بالبرنامجُ ،ثم يتم ترتيبهم بنا ًء على ذلك التقييم.

فيما يتعلق بالبرامج التي
تستخدم االختيار العشوائي

27 92

98

مجموعة األولوية رقم 2

3

فيما يتعلق بالبرامج التي تقوم بترتيب المتقدمين

رقم 5

37 89

رقم  3رقم 2

رقم 4

رقم 1

4

مجموعة األولوية رقم 1

مجموعة األولوية رقم 1

مجموعة األولوية رقم 2

في البرامج التي تستخدم االختيار العشوائي ،يتلقى التالميذ عروض االلحاق
بنا ًء على األرقام العشوائية المخصصة لهم .دعونا نلقي نظرة على نموذج من
هذا البرنامج الذي يستخدم االختيار العشوائي:

بالنسبة للبرامج التي تصنف المتقدمين ،يقوم موظفو المدرسة بتقييم التالميذ للقبول بنا ًء على
معايير اختيار البرنامج ،مثل السجالت األكاديمية والمقابالت وتجارب األداءُ .ثم يقوم فريق
العمل بالمدرسة بتعيين رقم تصنيف للمتقدمين بنا ًء على هذا التقييم.

هذا البرنامج لديه أربعة مقاعد وسبعة متقدمين .وبسبب أن عدد المتقدمين أكبر
من عدد المقاعد ،فلن يحصل كل هؤالء على عروض إلحاق بهذا البرنامج.

دعونا نلقي نظرة على نموذج من هذا البرنامج الذي يستخدم معايير االختيار لتقييم
وتصنيف المتقدمين:

J

أوالً ،يحصل المتقدمين ضمن مجموعة األولوية رقم  1على عروض
إلحاق بالترتيب الرقمي .وحيث أن هناك ثالثة متقدمين ضمن مجموعة
األولوية رقم  ،1فسيحصل جميعهم على عروض إلحاق.

وبعد ذلك ،يحصل التالميذ ضمن مجموعة األولوية رقم  2على عروض
متبق بعد
إلحاق بالترتيب الرقمي .وحيث أن هناك مقعد واحد فقط
ٍ
أن حصل المتقدمين بمجموعة األولوية رقم  1على عروض االلحاق
الخاصة بهم ،سيحظى به تلميذ واحد ضمن مجموعة األولوية رقم
—2فالتلميذ األول في الترتيب الرقمي ضمن المجموعة—يحصل علي
عرض االلحاق.

J

J

اآلن امتألت جميع المقاعد في هذا البرنامج .بنا ًء على األرقام العشوائية
المخصصة لهم ،فلن يحصل ما تبقي من التالميذ ضمن مجموعة
األولوية رقم  2على عروض إلحاق بهذا البرنامج .سوف يتم اعتبار
هؤالء المتقدمين بعد ذلك للحصول على عروض إلحاق ضمن البرنامج
التالي على طلب االلحاق الخاص بهم .كما ستتم إضافة هؤالء المتقدمين
تلقائيا ً إلى قائمة االنتظار لهذه البرنامج .لمعرفة المزيد عن قوائم
االنتظار ،أنظر القسم .2.9

تقدم سبعة تالميذ لاللتحاق بهذا البرنامج ،الذي لديه أربعة مقاعد متوفرة فقط .خمسة من
هؤالء التالميذ تم تصنيفهم .االثنين اآلخرين (معلّم عليهم بحرف " "xأحمر أعاله) لم يتم
تصنيفهم .نالحظ أنه تم تصنيف عدد من المتقدمين أكبر من عدد المقاعد المتاحة ،ولذلك فلن
يحصل كل هؤالء على عروض إلحاق بهذا البرنامج.
أوالً ،يحصل المتقدمين الذين تم تصنيفهم ضمن مجموعة األولوية رقم  1على
عروض إلحاق بترتيب رقم التصنيف .فنظرً ا لوجود تلميذين مصنفين ضمن مجموعة
األولوية رقم  ،1فإنهما سيحصالن على عروض إلحاق.

J

J

J

وبعد ذلك ،يحصل المتقدمين الذين تم تصنيفهم ضمن مجموعة األولوية رقم  2على
عروض إلحاق بترتيب رقم التصنيف الخاص بكل منهم .ونظرً ا لتبقي مقعدين بعد
أن تم منح عروض إلحاق للمتقدمين المصنفين في مجموعة األولوية رقم  1على
عروض االلحاق الخاصة بهما ،يحظى التلميذان صاحبا التصنيفين األول والثاني
ضمن مجموعة األولوية رقم  2على عروض إلحاق بهذا البرنامج.
اآلن امتألت جميع المقاعد في هذا البرنامج .ولن يحصل التلميذ المصنف المتبقي
في مجموعة األولوية رقم  2على عرض إلحاق بهذا البرنامج .سوف يتم اعتبار هذا
التلميذ بعد ذلك للحصول على عروض إلحاق ضمن البرنامج التالي في طلب االلحاق
الخاص به .كما ستتم إضافة هذا التلميذ تلقائيا ً إلى قائمة االنتظار لهذه البرنامج.
لمعرفة المزيد عن قوائم االنتظار ،أنظر القسم .2.9

عرض إلحاق!

عرض إلحاق!
رقم 1

4

37

89

رقم 4

رقم 2

رقم 3

3

نصيحة
لمعرفة المزيد عن كيفية تقديم عروض االلحاق ،شاهد مقاطع الفيديو على الرابط  .schools.nyc.gov/Highتعرّف على قوائم االنتظار وعروض االلحاق من قوائم
االنتظار في القسم  2.9وعلى اإلنترنت عبر الرابط .schools.nyc.gov/Waitlists
20

 1.4خيارات طلب االلحاق الخاص بك
إن عدد المدارس التي تدرجها في استمارة طلب االلحاق الخاص بك والترتيب الذي تدرجها به أمران مهمان ج ًّدا! يمكن إن يزيد إعداد طلب إلحاق متوازن
من فرصتك في الحصول على عرض إلحاق ببرنامج ترغب في المداومة به .يجب أن يتوفر في طلب االلحاق المتوازن ما يلي:
 12خياراً للبرامج ،ترغب في المداومة في أي منها .ليس هناك طريقة لضمان الحصول على عرض إلحاق من البرنامج اختيارك األول .مع أكثر
من  700خيار لبرنامج المدرسة الثانوية لالختيار من بينها ،ندعوك الستكشاف البرامج على موقع ) (MySchoolsللعثور على  12خيارً ا تهتم بها
ح ًقا وقُم بإدراجها على طلبك لاللحاق .إن البحث عن المزيد من البرامج التي تحظى باهتمامك وإضافتها إلى طلب االلحاق الخاص بك تزيد فرصة
حصولك على عرض إلحاق من برنامج ترغب في المداومة به .إدراج أقل من  12خيارً ا ستقلل من فرصتك في الحصول على عرض إلحاق من
برنامج ترغب في المداومة به.

J

J

J

J

J

خيارات البرامج مرتبة حسب األفضلية الحقيقة بالنسبة لك .ضع دومًا البرامج على طلب االلحاق الخاص بك بترتيبها الصحيح حسب األفضلية
بالنسبة لك ،على أن يكون برنامجك المفضل في أعلى القائمة كرقم  .1سيتم النظر في طلب االلحاق الخاص بك في البداية من خالل البرنامج الذي
اخترته أوالً .إذا لم تحصل على عرض إلحاق الختيارك األول ،فسيتم النظر في برنامج االختيار الثاني الخاص بك كما لو كان خيارك األول وهكذا.
مزيج من طرق القبول .إذا كنت ستقدم طلبًا ألي برامج مفروزة أو تتطلب إجراء تجربة أداء ،فابحث أيضًا عن بعض البرامج التي تستخدم الخيار
التعليمي والخيار المفتوح كطرق للقبول لتضمينها في طلبك لاللحاق.
ال تختار فقط البرامج عالية الطلب .البرامج عالية الطلب هي تلك التي لديها عدد من المتقدمين أكثر من المقاعد المتاحة .كلما زاد عدد المتقدمين لكل
مقعد كلما كانت فرصة الحصول على عرض لاللتحاق بالبرنامج ضعيفة .إذا تقدمت إلى أي برامج عالية الطلب ( 10متقدمين أو أكثر لكل مقعد)،
فابحث أيضًا عن بعض البرامج التي بها عدد أقل من المتقدمين لكل مقعد.
أنت في مجموعة األولوية األولى لبعض البرامج .البرامج المختلفة لها مجموعات أولوية مختلفة .عدم وجودك في مجموعة األولوية األولى للبرنامج
يعني فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق بهذا البرنامج.

نصيحة
ضع دومًا البرامج على طلب االلحاق الخاص بك بترتيبها الصحيح حسب األفضلية بالنسبة لك ،على أن يكون برنامجك المفضل في أعلى القائمة كرقم  .1لن تطلع
المدارس الثانوية على ترتيب االختيارات على طلب االلحاق الخاص بك ،ولن تعلم ما إذا كانت اختيارك األول أم الثاني عشر!

 2.4مدى توفر المقاعد
عامل مهم آخر في القبول هو توفر مقعد بالبرنامج .عدد المقاعد في البرنامج يعني عدد التالميذ الذين يمكن قبولهم.

التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقة
يقبل كل برنامج تالميذ التعليم العام والتالميذ ذوي اإلعاقات .سوف يظهر طلب االلحاق الخاص بك التصنيف الذي تنتمي إليه .هذا ليس شيئا ً تستطيع اختياره.
تالميذ التعليم العام
J

J

للتالميذ الذين يحصلون على تدريس في برامج للتعليم العام.
للتالميذ الذين يحصلون على برامج التدريس الخاصة بتعليم ذوي االحتياجات
الخاصة بنسبة تعادل  %20أو أقل من برنامجهم األكاديمي كما هو محدد في
برنامج التعليم الفردي ( )IEPالحالي الخاص بهم.

التالميذ ذوو اإلعاقات
J

للتالميذ الذين يحصلون على برامج التدريس الخاصة بتعليم
ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة تزيد عن  %20من برنامجهم
األكاديمي كما هو محدد في برنامج التعليم الفردي ()IEP
الخاص بهم.

تتضمن برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة فصول التدريس المشترك المتكامل ( ،)ICTوالفصول الخاصة ( ،)SCوخدمات الدعم من مدرسي التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة ( .)SETSSإن الخدمات ذات الصلة ،مثل عالج عيوب النطق واللغة ،والعالج الوظيفي ( ،)OTوالعالج الطبيعي ( ،)PTال
تعتبر برامج لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ألغراض القبول بالمدرسة الثانوية .الحظ أن التالميذ ذوي خطط تسهيالت الفقرة  504غير مخولين للمقاعد
المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقات إن لم يكن لديهم برنامج تعليم فردي ( )IEPيذكر أن التلميذ يحصل كذلك على برامج تدريس لذوي االحتياجات الخاصة
في أكثر من  %20من البرنامج األكاديمي الخاص به.
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تعكس المقاعد المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقة في هذا الدليل النسبة المئوية للتالميذ ذوي اإلعاقة في كل حي.
يُتوقع من جميع برامج المدارس الثانوية المشاركة في عمليات القبول أن تستقبل التالميذ من ذوي اإلعاقة وأن تخدمهم وف ًقا للبرامج والخدمات المُوصى
بها المدرجة في برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم .إذا كان لديك حاليا ً برنامجا ً للتعليم الفردي ( ،)IEPسوف يقوم فريق برنامج التعليم الفردي
( )IEPفي المدرسة الثانوية بمراجعته للتأكد من أنك تحصل على جميع الخدمات وأشكال الدعم المطلوبة .يرجى مالحظة أن نسبة التالميذ إلى المعلمين في
الفصل الخاص بالمدرسة الثانوية هي  ،1 :15وهو تغيير عن نسب الفصل الخاص بالمدرسة المتوسطة .للحصول على مزيد من المعلومات ،قُم بزيارة
الرابط.schools.nyc.gov/SpecialEducation :

المقاعد ومقدمي الطلبات لكل مقعد :الطلب العام الماضي
يعني الطلب على البرنامج مدى شعبيته .يمكنك معرفة عدد المقاعد التي وفرها كل برنامج العام الماضي عالوة على عدد التالميذ المتقدمين لشغل هذه
المقاعد في هذا الكتاب أو من خالل موقع ) .(MySchoolsالحظ أن جميع األرقام من العام الماضي.

High School Program List: Bronx

في هذا الدليل
99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

| S34A

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

133

320

2

الطلب العام الماضي

طريقة القبول :ﻣﻔروز

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

27

91

3

أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
كم عدد المقاعد التي أتاحها البرنامج في العام الماضي
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

*Theater Arts

| S34B

1

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ
طريقة القبول :ﺧﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

5

الذين قدموا لاللتحاق المقاعد
التالميذالماضي
الطلب العام
بالبرنامج
كم عدد
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

كيف كان الطلب على البرنامج

6

أولويات القبول 1 :ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

في موقع )(MySchools
ألي برنامج ،اضغط على عالمة التبويب
ُثم راجع قسم الطلب في العام الماضي.

Chambers Street High School
a

 9إلى 12

Science, Technology, Engineering and
)Mathematics (STEM
فرصي
فرصك في العرض هي مزيج من عدد المتقدمين لكل مقعد في العام الماضي ومجموعة األولوية الخاصة
بك لهذا البرنامج:
مجموعات األولوية
1.مجموعتك :األولوية لتالميذ الصف الثامن المواصلين
بنفس المدرسة ( %60من عروض اإللحاق منحت
لهذه المجموعة)
ُ 2.ثم للمقيمين في حي البرونكس ( %40من عروض اإللحاق

الطلب العام الماضي

التعليم العام
 2طلب التحاق لكل مقعد

ما إذا كانت جميع مقاعد
البرنامج قد شغلت بعروض
االلحاق بالمدارس الثانوية

22

مفتاح الرموز

كم عدد المقاعد التي أتاحها البرنامج
كم عدد التالميذ الذين قدموا لاللتحاق بالبرنامج

 133مقعداً
 320متقدم
ليست كل المقاعد مشغولة

منحت لهذه المجموعة)
ُ 3.ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

كيف كان الطلب على البرنامج في العام الماضي

التالميذ ذوو اإلعاقة
 3طلبات التحاق لكل مقعد
 27مقعداً
 91متقدما ً
ليست كل المقاعد مشغولة

كيف كان الطلب على البرنامج في العام الماضي
كم عدد المقاعد التي أتاحها البرنامج
كم عدد التالميذ الذين قدموا لاللتحاق بالبرنامج

 bﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً |  aﻣُﯾﺳّر اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل |  Tﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﯾل |  Lﻣدارس ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء |  4ﻣدارس ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﮭن ﻟﻠﺻﻔوف | 14-9
 rﻣدرﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ |

ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺑول |  1ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﺻف 10

فرصي.

فرصك لاللتحاق—الطلب على البرنامج
يوضح عدد المتقدمين في البرنامج لكل مقعد مدى الطلب على البرنامج أو شعبيته—يمكن أن يساعدك هذا في معرفة فرصك في الحصول على عرض
إلحاق من هذا البرنامج.
J

J

إذا كان لبرنامج ما عشرة أو أكثر من المتقدمين لكل مقعد ،فمعنى ذلك أن هناك طلبًا مرتفعًا على هذا البرنامج .جميع المتقدمين لديهم فرصة أقل
لاللتحاق ببرنامج به  10متقدمين أو أكثر لكل مقعد.
ً
إذا كان لبرنامج ما من أربعة إلى تسعة من المتقدمين لكل مقعد ،فمعنى ذلك أن هناك طلبًا متوسطا على هذا البرنامج .فكر في المزيد من العوامل
لتحديد فرصك في الحصول على عرض إلحاق .إقرأ وراجع الرسم البياني في القسم .0.4

J

إذا كان لبرنامج ما ثالثة أو أقل من المتقدمين لكل مقعد ،فمعنى ذلك أن هناك طلبًا منخفضا ً على هذا البرنامج .فكر في المزيد من العوامل لتحديد
فرصك في الحصول على عرض إلحاق .إقرأ وراجع الرسم البياني في القسم .0.4

نصيحة
ضع في اعتبارك إدراج بعض البرامج التي تقدم إليها ثالثة متقدمين أو أقل لكل مقعد في طلب االلحاق الخاص بك.

مدارس توفر مقاعد للقبول بالصف العاشر

ً
تلميذا في الصف التاسع
لدى بعض المدارس الثانوية مقاعد محجوزة خصيصًا للتالميذ الذين سيبدؤون الصف العاشر في خريف عام  .2021إذا كنت حاليًا
للمرة األولى (ال تعيد الصف التاسع) ،يمكنك التقديم لاللتحاق ببرنامج أو برامج في هذه المدارس.
إذا كان البرنامج لديه مقاعد للصف العاشر ،فسيتم اإلشارة إلى ذلك على صفحة البرنامج بموقع ) (MySchoolsوعلى صفحة مدرسته في
األقسام .5.10-1.10
اختر

المزيد من المرشحّ ات

للعثور على المدارس التي لديها مقاعد متوفرة بالصف العاشر.

 3.4أولويات القبول
تحدد أولويات القبول الترتيب الذي يتم وفقه اعتبار المتقدمين للحصول على عرض لإللحاق في البرنامج .يتم اعتبار المتقدمين في مجموعات.
جميع المتقدمين المسجلين في مجموعة األولوية رقم  1سيتم اعتبارهم أوالً.
ُثم ،إذا كانت هناك مقاعد مازالت متاحة ،فسيتم اعتبار التالميذ في مجموعة األولوية رقم  2بعد ذلك ،وهكذا.

J

J

يتم استخدام أولويات القبول فقط إذا كان البرنامج لديه عدد من المتقدمين أكثر من المقاعد المتاحة.
في المثال أدناه (يظهر في كل من دليل القبول وتنسيقات موقع  ،)MySchoolsفإن تالميذ الصف الثامن الحاليون في المدرسة هم في المجموعة ذات
األولوية األولى ( )1لبرنامج ( )STEMهذا .كل التالميذ الذين تقدموا ضمن هذه المجموعة سوف يتم اعتبارهم أوالً ضمن عروض االلحاق .في السنة
الماضية ،تم تخصيص  %60من عروض االلحاق بهذا البرنامج للتالميذ المواصلين بنفس المدرسة.
ويندرج تالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ضمن مجموعة األولوية الثانية ( )2لهذا البرنامج؛ وسوف يتم اعتبارهم بعد ذلك ليحصلوا على عروض
االلحاق .في السنة الماضية ،حصلت هذه المجموعة من المتقدمين على  %40من عروض االلحاق.
وأخيراً ،يندرج كل المقيمين بمدينة نيويورك اآلخرين (المتقدمين من كل األحياء األخرى) ضمن مجموعة األولوية الثالثة ( ،)3وسوف يتم اعتبارهم للحصول
على أي مقاعد متبقية .في السنة الماضية ،لم يحصل أي من المتقدمين من خارج حي البرونكس على عرض لاللحاق بهذا البرنامج.
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في هذا الدليل
يمكنك البحث عن أولويات القبول ألي برنامج في صفحة مدرسته ،باإلضافة إلى معرفة النسبة المئوية لعروض االلحاق التي ذهبت إلى المتقدمين
في المجموعة ذات األولوية رقم  1العام الماضي .إذا كان البرنامج ال يدرج أولويات القبول ،فهذا يعني أنه يقدم عروض إلحاق لجميع المقيمين
في مدينة نيويورك دون إعطاء األولوية ألي مجموعات .على سبيل المثال ،ال يستخدم برنامج فنون المسرح في مدرسة (Chamber Street
 )High Schoolأولويات القبول لتقديم عروض االلحاق ،ولكن برنامج (( )STEMكما هو موضح أدناه) يقوم بذلك.

High School Program List: Bronx

99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

| S34A

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

133

320

2

طريقة القبول :ﻣﻔروز

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

27

91

3

أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

*Theater Arts

| S34B

1

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ
طريقة القبول :ﺧﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

في موقع )(MySchools

أولويات القبول 1 :ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

يمكنك أن تجد أولويات القبول الخاصة بالبرنامج على صفحته
في موقع ) .(MySchoolsاضغط على عالمة التبويب
فرصي وقُم بالبحث في قسم مجموعات األولوية  ،الذي
يسرد أولويات القبول في المدارس بالترتيب .سيتم إظهار
مجموعة أولوياتك لهذا البرنامج بالخط العريض وتتضمن كلمة
مجموعتك .إذا كان البرنامج ال يستخدم أولويات القبول لتقديم
عروض االلحاق ،تظهر هذه المعلومات على النحو التالي:
 .1مفتوح لجميع المقيمين في مدينة نيويورك

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

5

الطلب العام الماضي

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

6

Chambers Street High School
a

 9إلى 12

Science, Technology, Engineering and
)Mathematics (STEM
فرصي
فرصك في العرض هي مزيج من عدد المتقدمين لكل مقعد في العام الماضي ومجموعة األولوية الخاصة
بك لهذا البرنامج:
مجموعات األولوية
1.مجموعتك :األولوية لتالميذ الصف الثامن المواصلين
بنفس المدرسة ( %60من عروض اإللحاق منحت
لهذه المجموعة)
ُ 2.ثم للمقيمين في حي البرونكس ( %40من عروض اإللحاق

الطلب العام الماضي

التعليم العام
 2طلب التحاق لكل مقعد
 133مقعداً
 320متقدم
ليست كل المقاعد مشغولة

منحت لهذه المجموعة)
ُ 3.ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

التالميذ ذوو اإلعاقة
 3طلبات التحاق لكل مقعد
 27مقعداً

التنوع في القبول

 91متقدما ً
ليست كل المقاعد مشغولة

تشارك المدارس الثانوية من مختلف أرجاء مدينة نيويورك في مبادرة لزيادة التنوع ضمن مدارسها .تمنح بعض المدارس أولوية للقبول للتالميذ من متعلمي
اللغة اإلنكليزية ( ،)ELLsأو ذوي الدخل المنخفض ،أو التالميذ من مناطق جوار مختلفة .تتوفر قائمة بالمدارس الحالية المشاركة في البرامج التجريبية
للتنوع على موقعنا اإللكتروني—تعرف على المزيد على الرابط .schools.nyc.gov/DiversityAdmissions :في خالل عملية القبول ،قُم
بالرجوع إلى موقع ) (MySchoolsللحصول على أحدث المعلومات عن أولويات القبول الخاصة بالبرامج.

التالميذ في المدارس ذات الصفوف المتواصلة أو مع مدارس التوزيع الجغرافي

إذا كان طلب الحاقك بالمدرسة الثانوية يشير إلى أنه يوجد لديك عرض مضمون لاللتحاق ببرنامج معين وكنت ترغب في االستمرار في تلك المدرسة،
فضع هذا البرنامج في استمارة طلب االلحاق حسب ترتيب األفضلية لديك  -ليس عليك أن تضعه في المرتبة األولى ليبقى مضمونا ً .سوف تتلقى عرضًا
لاللتحاق بهذا البرنامج إذا لم تتلقَ عرضًا لبرنامج مدرج في ترتيب أعلى في استمارة طلب االلحاق الخاصة بك .سيكون هذا االلحاق المضمون هو مدرستك
ذات الصفوف المتواصلة (المدرسة التي تحتوي على صفوف المدرستين المتوسطة والثانوية) إذا كنت تداوم بواحدة ،أو مدرستك التي تتبعها حسب التوزيع
الجغرافي ،إذا كان لديك واحدة ،وطريقة القبول مدرجة على أنها توفر إلحاقا ً مضمونا ً لمن يتبعها حسب التوزيع الجغرافي.

فرصك—مجموعة األولوية الخاصة بك

وجودك في مجموعة األولوية األولى للبرنامج يعني أن لديك فرصة أكبر للحصول على عرض إلحاق ،ولكن فرصك تعتمد أيضًا على عوامل أخرى (مثل
الطلب على البرنامج وطرق القبول  -انظرالقسمين  4.4و  .)5.4عدم وجودك في مجموعة األولوية األولى للبرنامج يعني أن لديك فرصة أقل للحصول
على عرض إلحاق بهذا البرنامج.
مفتاح الرموز
نصيحة
ضع في اعتبارك التقديم على األقل لبضعة برامج حيث تكون في مجموعة األولوية األولى بها—هذا يزيد من فرصك في الحصول على عرض إلحاق لبرنامج من
ﯾرﺟﻰ ﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ) (QR codeأو زﯾﺎرة  C MySchools.nycﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،وإﻧﺷﺎء طﻠب اﻻﻟﺣﺎق اﻟﺧﺎص ﺑك ،وﺗﻘدم اﻟطﻠب!
طلب االلحاق الخاص بك.
 bﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً |  aﻣُﯾﺳّر اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل |  Tﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﯾل |  Lﻣدارس ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء |  4ﻣدارس ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﮭن ﻟﻠﺻﻔوف | 14-9

 rﻣدرﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ |
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ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺑول |  1ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﺻف 10

نشاط

فهم أولويات القبول

مدرسة ( )Chambers Street High Schoolهي مدرسة تتواصل فيها الدراسة من الصفوف  6إلى  .12برنامج ( )STEMللمدرسة الثانوية بهذه المدرسة لديه
أولويات القبول التالية:
1.األولوية لتالميذ الصف الثامن المواصلين بنفس المدرسة — %60من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة
ُ 2.ثم للمقيمين في حي البرونكس — %40من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة
ُ 3.ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
وساعد التالميذ الثالثة أدناه على التفكير في فرصهم في الحصول علي عرض لإللحاق بهذا البرنامج.
ريتشارد
يعيش في البرونكس.
ليس طالبًا حاليًا في مدرسة
(.)Chambers Street School

كارمن
تعيش في البرونكس.
هي طالبة حاليا ً في مدرسة
(.)Chambers Street School

جوليا
تعيش في كوينز.
ليست طالبة حاليًا في مدرسة
(.)Chambers Street School

أجب على هذه األسئلة:
1.أي تلميذ(ة) يندرج ضمن مجموعة األولوية األولى؟
ولماذا؟
2.أي تلميذ(ة) يندرج ضمن مجموعة األولوية الثانية؟
ولماذا؟
3.أي تلميذ(ة) يندرج ضمن مجموعة األولوية الثالثة؟
ولماذا؟
4.استنا ًدا إلى من حصل على عروض إلحاق في العام الماضي ،من لديه فرصة أكبر في الحصول على عرض إلحاق ،ومن لديه فرصة أقل في الحصول على
عرض إلحاق؟

4.كارمن لديها فرصة أكبر للحصول على عرض إلحاق .ريتشارد لديه فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق .جوليا لديها فرصة أقل كثيراً للحصول على عرض
إلحاق.
3.جوليا ،ألنها لن تواصل دراستها بالصف الثامن بنفس المدرسة وال تسكن أو تداوم بمدرسة في حي البرونكس.
2.ريتشارد ،ألنه لن يواصل دراسته بالصف الثامن بنفس المدرسة ولكنه يسكن ويداوم في مدرسة بحي البرونكس.
1.كارمن ،ألنها تلميذة ستواصل دراستها بالصف الثامن بنفس المدرسة.
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 4.4طرق القبول
طرق القبول هي الطرق التي تقدم بها البرامج عروض االلحاق للتالميذ .تصف طرق القبول أيضًا ما عليك القيام به لكي يتم وضعط بعين االعتبار للقبول في
برنامج .كل ما عليك فعله في أغلب الحاالت هو إدراج البرنامج على طلب االلحاق الخاص بك.

طرق القبول بالمدارس الثانوية

ما المطلوب منكم معرفته

p

امتحان

m

تجربة أداء

S

مفروز

e

الخيار التعليمي

l

مفروز :اللغة

T

 0قُم بجدولة موعد امتحان القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ()SHSAT
 0قُم بخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ()SHSAT
 0قُم بترتيب المدارس الثانوية المتخصصة التي
تعتمد االمتحان كطريقة للقبول على ورقة
االجابة الخاصة بك المتحان القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ( )SHSATبحسب
تفضيلك لها.
 0قُم بإتمام أي متطلبات إضافية ،كتجربة األداء
أو المقابلة الشخصية.
 0راجع سجلك األكاديمي مقارنة بنطاقات
معايير االختيار الخاصة بالبرنامج،
كما هي واردة بالتفصيل على موقع
).(MySchools

ما الذي تستخدمه المدارس في عمليات القبول؟
J

J

درجات امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
ترتيب التفضيالت للمدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد امتحا ًنا للقبول بها من ورقة إجابتك
على امتحان القبول بالمدارس الثانوية المدرسة الثانوية المتخصصة ()SHSAT

يتم تقديم العروض إلى التالميذ وف ًقا لترتيب درجاتهم في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المدرسة
الثانوية المتخصصة (.)SHSAT

تقوم المدارس بتقييم المتقدمين بنا ًء على معايير االختيار كما تقوم بترتيبهم بنا ًء على هذا التقييم .يمكن
أن تشمل معايير االختيار ما يلي:
J

J

السجل األكاديمي للتلميذ(ة) (درجات بطاقة التقرير النهائية وعالمات االختبار من العام الدراسي
السابق) ،إذا كان ينطبق
النتائج من أية مهام في الموقع مثل المقابالت الشخصية ،أو ملفات األعمال ،أو التقييمات ،أو
تجارب األداء

يتم تقديم عروض االلحاق للتالميذ المصنفين حسب مجموعة األولوية ومن خالل رقم التصنيف.

عليك إدراج البرنامج على طلب االلحاق الخاص
بك .تحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي معايير
اختيار إضافية على موقع ). (MySchools

Z
U
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تحقق من استيفاء متطلبات األهلية للبرنامج ،مثل
اللغة األم ،أو الكفاءة اللغوية ،أو سنوات اإلقامة في
الواليات المتحدة ،أو ما شابه.

صُممت برامج الخيار التعليمي ( )Ed. Opt.لخدمة التالميذ في مجموعة من المستويات األكاديمية.
قد تختار بعض المدارس ترتيب بعض المتقدمين بنا ًء على سجلهم األكاديمي أو معايير أخرى .يتم
تقديم عروض االلحاق بنا ًء على األرقام المعينة عشوائ ًّيا ،و ُتقدم بعض عروض االلحاق بنا ًء على أرقام
التصنيف للبرامج التي تصنف المتقدمين.
إذا كان البرنامج يستخدم أيضًا أولويات القبول ،فسيحصل جميع المتقدمين المتأهلين في مجموعة
األولوية األولى على عروض االلحاق أوالً.
عروض االلحاق في البرامج المفروزة حسب اللغة :تعتمد البرامج على أهلية الحصول على خدمات
متعلمي اللغة اإلنكليزية وذلك حسب مجموعات األولوية الخاصة بهم واألرقام المعينة عشوائ ًّيا.
بالنسبة للبرامج المفروزة :حسب اللغة والمواد األكاديمية فقط ،تستخدم المدارس أيضًا السجالت
األكاديمية لتصنيف التالميذ وتقديم عروض االلحاق للتالميذ المؤهلين بالترتيب حسب مجموعات
األولوية وأرقام التصنيف الخاصة بهم.

تحويل

تأكد من أنك تلبي سن البرنامج ومتطلباته
األكاديمية.

تستخدم المدارس تاريخ ميالد التلميذ(ة) للتحقق من األهلية ومنح عروض االلحاق.

برنامج التوزيع
الجغرافي

راجع عنوان منزلك لمعرفة ما إذا كنت تقيم ضمن
منطقة التوزيع الجغرافي.

لدى التالميذ الذين يعيشون في منطقة المدرسة ضمان أو أولوية للمداومة ببرامجها.
ُتقدم عروض االلحاق للمتقدمين الذين يُقيمون في النطاق الجغرافي المدرسة.

مفتوح

قُم فقط بإدراج هذا البرنامج على طلب االلحاق
الخاص بك.

يتم تقديم العروض االلحاق للتالميذ بالترتيب حسب مجموعات األولوية واألرقام المعينة عشوائيًا.

قد يكون لدى المدارس التي تتضمن برامج متعددة طرقا ً مختلفة للقبول ،كما في المثال التالي:
High School Program List: Bronx

في هذا الدليل لعمليات القبول
99S123 | Chambers Street High School

اﻟﺻﻔوف | 12-6 :اﻟﺗﻼﻣﯾذa | 579 :
718-991-6349 | 800 Home Street, Bronx, NY 10456

 93%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺧرﺟون ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات |  92%ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات ،ودورات اﻟﻣﯾﺎه ،وﻏرﻓﺔ اﻟﺧزاﻧﺎت ،واﻟﻛﺎﻓﯾﺗرﯾﺎ

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

| S34A

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

مجال (مجاالت) االهتمامSTEM :

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

133

320

2

الطلب العام الماضي

طريقة القبول :ﻣﻔروز

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

27

91

3

أولويات القبول 1 :اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﯾن ﺳﯾواﺻﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ— 60%ﻣن ﻋروض اﻹﻟﺣﺎق ﻣﻧﺣت ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ُ 2ﺛم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﻲ اﻟﺑروﻧﻛس أو اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ
ُ 3ﺛم ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

*Theater Arts

| S34B

1

مجال (مجاالت) االهتمام :اﻟﻔﻧون اﻷداﺋﯾﺔ
طريقة القبول :ﺧﯾﺎر ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم

72

360

5

الطلب العام الماضي

اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت

18

108

6

أولويات القبول 1 :ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك

في موقع )(MySchools

لهذين البرنامجين طريقتان مختلفتان للقبول.

Chambers Street High School
a

 6إلى 2 1

Science, Technology, Engineering and
)Mathematics (STEM
رمز البرنامجM75B :
طرق القبول

مفروز

Chambers Street High School
a

 6إلى 12

Theater Arts
رمز البرنامجL33A :
طرق القبول

الخيار التعليمي
معلومات إضافية

معلومات إضافية

معلومات إضافية
معلومات إضافية

هناك طريقتان شاملتان من طرق االلتحاق—التي تقوم بفرز المتقدمين أو عدم فرزهم.

البرامج التي ال تفحص المتقدمين :مفتوح ،وخيار تعليمي
كجزء من عملية القبول في المدرسة الثانوية ،يتم تعيين رقم عشوائي لكل مقدم طلب ،كما هو الحال في اليانصيب .تستخدم البرامج ذات طرق القبول
من خالل الخيار المفتوح والخيار التعليمي األرقام المعينة للتالميذ بشكل عشوائي ،وقد تستخدم كذلك أولويات القبول ،لتقديم عرض إلحاق .في العديد من
البرامج ،عندما يكون عدد المتقدمين أكثر من المقاعد ،يتم قبول المتقدمين بالترتيب حسب أرقامهم المعينة عشوائيًا .إذا كان البرنامج يستخدم أيضًا أولويات
القبول ،يتم قبول جميع المتقدمين من مجموعة األولوية األولى للبرنامج قبل أي من المتقدمين من مجموعة األولوية الثانية ،بغض النظر عن أرقامهم المعينة
عشوائيًا .استخدم الرسم التوضيحي في القسم  0.4لرؤية (في لمحة سريعة) كيف يتم تقديم عروض االلحاق في البرامج ذات الخيار المفتوح.
نصيحة
لمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم عروض االلحاق بالبرامج باستخدام أولويات القبول واألرقام المعينة عشوائيًا ،شاهد الفيديو الخاص بنا الذي يحمل عنوان "كيف
يحصل التالميذ على عروض إلحاق بالمدارس العامة بمدينة نيويورك" ( )How Students Get Offers to New York City Public Schoolsعلى
الرابط .schools.nyc.gov/High

البرامج التي تفحص وتصنف المتقدمين :مفروز ،وتجربة أداء
مفتاح الرموز

 bﻣُﯾﺳّر ﺟزﺋﯾﺎ ً |  aﻣُﯾﺳّر اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل |  Tﻣدرﺳﺔ ﺗﺣوﯾل |  Lﻣدارس ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء |  4ﻣدارس ﻟﻺﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﮭن ﻟﻠﺻﻔوف | 14-9

بتقييم المتقدمين ألجل القبول بنا ًء على معايير االختيار للبرنامج ،وهي تقوم
وتلك |التي تعتمد على تجربة األداء
تقوم البرامج التي تعتمد على الفرز
ﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺑول |  1ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﺻف 10
 rﻣدرﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ
بتعيين رقم تصنيف للمتقدمين بنا ًء على هذا التقييم ،مع البدء بالمتقدم الحاصل على أعلى تصنيف كرقم  .1يتلقى المتقدمون المصنفون عروض
ﯾرﺟﻰ ﻣﺳﺢ رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ) (QR codeأو زﯾﺎرة  C MySchools.nycﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،وإﻧﺷﺎء طﻠب اﻻﻟﺣﺎق اﻟﺧﺎص ﺑك ،وﺗﻘدم اﻟطﻠب!
االلحاق حسب الترتيب الرقمي.
J

إذا كان لدى البرنامج كذلك أولويات قبول ،يتم تقديم عروض االلحاق للمتقدمين المصنفين حسب ترتيب مجموعة األولوية.
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J

قد تتضمن معايير االختيار الخاصة بالبرنامج السجالت األكاديمية وتجارب األداء واالمتحانات والمزيد ،لتقييم التالميذ وترتيبهم .أنظر الرسم
التوضيحي في القسم  0.4لرؤية في لمحة سريعة كيف يتم تقديم عروض االلحاق في البرامج المفروزة.

نصيحة
إللقاء نظرة أكثر تفصيالً على كيفية تقديم عروض االلحاق للبرامج التي تعتمد على الفرز وتلك التي تعتمد على تجارب األداء ،شاهد الفيديو الذي يحمل عنوان
"عمليات القبول بالمدارس الثانوية والمتوسطة :كيف يحصل التالميذ على عروض االلحاق بالمدارس ذات البرامج المفروزة والمدارس الثانوية المتخصصة"
(How Students Get Offers to Screened Schools and the Specialized :Middle and High School Admissions
 )High Schoolsعلى الرابط .schools.nyc.gov/High

 5.4معايير االختيار
تقوم المدارس التي تعتمد الفرز أو تجربة أداء في طرق القبول ،أو أحيا ًنا الخيارات التعليمية في طرق للقبول ،بتقديم عروض االلحاق استنا ًدا إلى معايير
اختيار محددة .راجع معايير االختيار لبرنامج ما في صفحة المدرسة بالدليل على موقع ) (MySchoolsلمعرفة ما إذا كان ذلك البرنامج سيقوم بتقييمك
استنا ًدا إلى درجات السنة الماضية ،أو درجات االمتحان الموحد في (مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات) ،و /أو الحضور والدقة في المواعيد ،أو إذا
كان يتطلب تقييمات إضافية مثل مقابلة شخصية ،أو كتابة مقال ،أو ملف األعمال ،أو تقييمات في موقع البرنامج (بما في ذلك تجربة األداء)ُ .تدعى معايير
االختيار التي يعتمدها البرنامج لتقييم التالميذ والطريقة التي يشرح بها البرنامج هذه المعايير باسم "معايير التقييم" .يتم بعد ذلك تطبيق معلومات التلميذ(ة)
على نموذج التقييم لتحديد ترتيب التصنيف .الحظ أن البرامج المختلفة تستخدم معايير اختيار مختلفة ولها قواعد تقييم مختلفة.

فرصك—السجل األكاديمي

تشير النطاقات التي تظهر في معايير اختيار البرنامج التي تعتمد الفرز أو تجربة األداء إلى النطاقات الفعلية للدرجات ،ودرجات االمتحان لتالميذ الصف
الثامن بالتعليم العام الذين حصلوا على عروض لاللتحاق بهذا البرنامج في العام الماضي .على سبيل المثال ،قد يكون نطاق البرنامج لدرجات الدورة
الدراسية للدراسات االجتماعية  .100-78وقد تختلف هذه النطاقات من سنه إلى أخرى حسب المتقدمين.
J

J

J

إذا كان سجلك األكاديمي من العام الماضي في أعلى نطاقات معايير اختيار البرنامج ،فقد تكون لديك فرصة أكبر في الحصول على عرض إلحاق .ال
تزال فرصك تعتمد على طلب البرنامج ومجموعات األولوية.
إذا كان سجلك األكاديمي من العام الماضي في منتصف نطاقات معايير اختيار البرنامج ،فقد يكون لديك فرصة متوسطة للحصول على عرض إلحاق.
ال تزال فرصك تعتمد على طلب البرنامج ومجموعات األولوية.
إذا كان سجلك األكاديمي من العام الماضي منخفضًا أو أقل من معايير اختيار البرنامج ،فقد تكون لديك فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق .ال
تزال فرصك تعتمد على طلب البرنامج ومجموعات األولوية.

وقد تكون النطاقات األكاديمية للتالميذ ذوي اإلعاقة الذين تلقوا عروض الحاق ،مختلفة وغالبًا ما تكون أوسع من نطاقات تالميذ التعليم العام.

لن يتم اعتبار درجات االمتحانات

وفقا ً لقانون والية نيويورك ،فإن درجات امتحان والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية ( )ELAوالرياضيات لن تكون هي العامل الوحيد أو
األولي أو األساسي في قرارات القبول .ويؤهل التالميذ الذين ال يملكون درجات االختبار للتقديم إلى البرامج ذات النطاقات األكاديمية المدرجة تحت
فقرة معايير االختيار — وقد صدرت تعليمات للمدارس بوضع سياسات حول كيفيه تقييم هؤالء التالميذ .اتصل بالمدارس مباشرة للتعرف أكثر على
سياسات التقييم الخاصة بها.
استخدم النشاط الموجود في الصفحة التالية للتدرب على تحديد فرصك في
الحصول على عرض إلحاق بالبرامج التي تحظى باهتمامك.

 6.4التقييمات وتجارب األداء
قد تتطلب منك بعض البرامج إكمال تقييمات إضافية عن بُعد أو في المدرسة.
برامج تجارب األداء قد تدرج تواريخ وأوقات تجارب األداء في صفحاتها على موقع ) .(MySchoolsإنها فكرة جيدة أيضا ً أن تطلع على الموقع
اإللكتروني للمدرسة ،لتأكيد أحدث المعلومات عن تجربة األداء.

J

J
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تقييمات البرامج التي تعتمد الفرز قد تشمل إجراء مقابلة ،أو تقديم ملف األعمال ،أو كتابة مقالة أو إجراء امتحان في موقع البرنامج .يجب أن تقوم
البرامج بسرد التقييمات المطلوبة في قسم معايير القبول على صفحاتها بموقع ( .)MySchoolsابحث عن التواريخ ،واألوقات ،والمواعيد النهائية
لهذه المتطلبات على المواقع اإللكترونية للمدارس.

نشاط

تعرف على فرصك

قُم باختيار البرامج التي تحظى باهتمامك من القسم  0.10من هذا الدليل أو من خالل موقع ) .(MySchoolsباستخدام االستراتيجيات الواردة في هذا الفصل ،قُم
بتحديد فرصك في الحصول على عرض إلحاق لكل منها.
ارسم دائرة حول خيار واحد .مجموعة مقعدك

أ .التعليم العام

ب .التالميذ ذوو اإلعاقة

البرنامج  1البرنامج:

الطلب | كم عدد المتقدمين لكل مقعد العام الماضي؟

المدرسة:
هل هذا البرنامج مرتفع أم متوسط أم منخفض الطلب؟

طريقة القبول | ما هي طريقة القبول التي يستخدمها البرنامج؟
إذا كانت إجابتك عن السؤال السابق هي مفروز أو تجارب األداء أو مفروز :اللغة والمواد األكاديمية ،كيف حال سجلك األكاديمي مقارنة بمعايير االختيار؟
ارسم دائرة حول خيار واحد .أدنى من مستويات النطاق أو أقل من ذلك  /في منتصف النطاق  /في أعلى مستويات النطاق
مجموعة األولوية | هل أنت في مجموعة األولوية األولى لهذا البرنامج؟
إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي مجموعة األولوية التي أنت فيها؟
ما هي نسبة حصول مجموعة األولوية التي تنتمي إليها على عروض لاللحاق بهذا البرنامج في العام الماضي؟
بنا ًء على إجاباتك أعاله ،ارسم دائرة حول خيار واحد.
لدي فرصة أكبر  /فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق بهذا البرنامج .ولماذا؟
البرنامج  2البرنامج:

الطلب | كم عدد المتقدمين لكل مقعد العام الماضي؟

المدرسة:
هل هذا البرنامج مرتفع أم متوسط أم منخفض الطلب؟

طريقة القبول | ما هي طريقة القبول التي يستخدمها البرنامج؟
إذا كانت إجابتك عن السؤال السابق هي مفروز أو تجارب األداء أو مفروز :اللغة والمواد األكاديمية ،كيف حال سجلك األكاديمي مقارنة بمعايير االختيار؟
ارسم دائرة حول خيار واحد .أدنى من مستويات النطاق أو أقل من ذلك  /في منتصف النطاق  /في أعلى مستويات النطاق
مجموعة األولوية | هل أنت في مجموعة األولوية األولى لهذا البرنامج؟
إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي مجموعة األولوية التي أنت فيها؟
ما هي نسبة حصول مجموعة األولوية التي تنتمي إليها على عروض لاللحاق بهذا البرنامج في العام الماضي؟
بنا ًء على إجاباتك أعاله ،ارسم دائرة حول خيار واحد.
لدي فرصة أكبر  /فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق بهذا البرنامج .ولماذا؟
البرنامج  3البرنامج:

الطلب | كم عدد المتقدمين لكل مقعد العام الماضي؟

المدرسة:
هل هذا البرنامج مرتفع أم متوسط أم منخفض الطلب؟

طريقة القبول | ما هي طريقة القبول التي يستخدمها البرنامج؟
إذا كانت إجابتك عن السؤال السابق هي مفروز أو تجارب األداء أو مفروز :اللغة والمواد األكاديمية ،كيف حال سجلك األكاديمي مقارنة بمعايير االختيار؟
ارسم دائرة حول خيار واحد .أدنى من مستويات النطاق أو أقل من ذلك  /في منتصف النطاق  /في أعلى مستويات النطاق
مجموعة األولوية | هل أنت في مجموعة األولوية األولى لهذا البرنامج؟
إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي مجموعة األولوية التي أنت فيها؟
ما هي نسبة حصول مجموعة األولوية التي تنتمي إليها على عروض لاللحاق بهذا البرنامج في العام الماضي؟
بنا ًء على إجاباتك أعاله ،ارسم دائرة حول خيار واحد.
لدي فرصة أكبر  /فرصة أقل للحصول على عرض إلحاق بهذا البرنامج .ولماذا؟
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 مكونات تجربة األداء المشتركة لبرامج الفنون7.4
 هذا يعني أنك إذا كنت تستعد.هل ستخوض تجربة األداء لبرامج الفنون؟ مجموعة مختارة من المدارس لديها برامج تقدم مكونات تجربة األداء المشتركة
ً
.جاهزا لتجربة األداء في البرامج المشاركة األخرى أيضًا
 فستكون،لتجربة األداء الخاصة بك ألحد هذه البرامج
: البرامج التي تستخدم مكونات تجربة األداء المشتركة مدرجة هنا.البرنامج المشاركة

Instrumental Music (X20B), Vocal Music (X20C), Dance (X20R), Drama (X20S),
Visual Arts & Technology (X20T)

Theatre Arts Production Company
School | 10X225

Digital Photography (K24L)

Abraham Lincoln High School | 21K410

Visual Arts (K47J), Instrumental Music (K47K), Dance (K47L), Vocal
Music (K47M), Drama (K47R)

Brooklyn High School of the Arts | 15K656

Visual Arts (K42A), Vocal Music (K42B), Dance (K42C), Drama (K42D),
Instrumental Music (K42E)

Dr. Susan S. McKinney Secondary School of
the Arts | 13K265

Joffrey Ballet Dance Academy (K17J), Instrumental Music (K17R), Vocal
Music (K17S), Dramatic Arts Academy (K17T)

Fort Hamilton High School | 20K490

Vocal Music (K57J), Fine and Visual Arts (K57K), Instrumental Music (K57L),
Studio Theater (K57P)

Edward R. Murrow High School | 21K525

Commercial Art and Design (M60P), Architectural Design (M60N), Film/Video
Production (M60Q), Digital Arts (M60R)

Art and Design High School | 02M630

Visual Arts (M66A), Theater Arts (M66B)

Gramercy Arts High School | 02M374

Art, Illustration and Graphics (M68J), Fashion Design and Accessories (M68L)

The High School of Fashion
Industries | 02M600

Fine Arts, Dance, Instrumental Music, Vocal Music, Drama

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
Art and Performing Arts | 03M485 &

Musical Theater (M81H), Drama (M81J), Classical Vocal Music (M81K),
Dance (M81N)

Professional Performing Arts
School | 02M408

Theater Arts (M20X)

Repertory Company High School
for Theatre Arts | 02M531

Voice, Instrument, and Composition (A85A)

Special Music School | 03M859

Musical Theater (M42J), Dance (M42L), Instrumental Music (M42P), Vocal
Music (M42K), Drama (M42N)

Talent Unlimited High School | 02M519

Theater Arts (M26A), Visual Arts (M26J), Vocal Music (M26R), Dance (M26D),
Instrumental Music (M26M)

Wadleigh Secondary School for
The Performing & Visual Arts | 03M415

Drama Academy (Q19N), Academy of Instrumental and Vocal Music (Q19P)

Forest Hills High School | 28Q440

Fine Arts (Q40J), Instrumental Music (Q40K), Dance (Q40M), Drama (Q40N)

Frank Sinatra School of the Arts High School

Theater Arts (Q24L)

Hillcrest High School | 28Q505

Major Art (Q34K)

Newtown High School | 24Q455

Music (R17G), Visual Arts (R17H), Theater (R17J), Dance (R17K)

Susan E. Wagner High School | 31R460

STATEN
ISLAND

Fordham High School for the Arts | 10X437

QUEENS

—Dance, Drama, Instrumental Music, Visual Art, Vocal Music (X51A)
.الحظ أن المكونات المشتركة ال تنطبق على اختبارات المسرح الفني لهذا البرنامج

MANHATTAN

The Celia Cruz Bronx High School
of Music | 10X442

BROOKLYN

)DBN( اسم المدرسة | رقم تعريف المدرسة

BRONX

البرنامج (البرامج) المشاركة
Instrumental Music: Concert Band/Jazz Band/Piano (X33A), Vocal Music:
Chorus (X33B), Instrumental Music: Orchestra/Strings (X33M)
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المكونات المشتركة لتجارب األداء
هذه هي المكونات المشتركة لكل نوع من أنواع الفنون .يمكن االطالع على معلومات إضافية على صفحة كل مدرسة على موقع (.)MySchools
الفنون المرئية ()Visual Arts
قُم بإعداد وتقديم ملف عمل يتكون من  8إلى  15قطعة من األعمال الفنية األصلية مع أنواع متعددة من المواضيع واستخدام الوسائط .يمكن تصوير هذه
القطع الثالثية األبعاد ووضعها كذلك في ملف األعمال .أكمل ثالث تكليفات في الرسم خالل تجربة األداء .قد تتضمن تكليفات الرسم :وجه اإلنسان والرسم
من خالل المالحظة أو بالتخيل .زر الموقع اإللكتروني للمدرسة لإلطالع على أمثلة.
موسيقى اآلالت ()Instrumental Music
يمكنك أداء تجربة األداء على أكثر من آلة موسيقية .اعزف مقطوعة موسيقية تدربت عليها .أحضر آلتك (آالتك) الموسيقية معك باستثناء البيانو ،والتوبة،
والطبلة المزدوجة ،والقيثارة ،وآالت ضبط اإليقاع ومضخم الغيتار ،ألن المدرسة سوف توفرها .تتضمن تجربة األداء مهام موسيقية في الموقع (قد تشمل
إعادة غناء أنماط موسيقية ،وإعادة تجميع األنماط اإليقاعية ،وعزف ألحان موسيقية محددة ،أو استكمال قراءة بصرية ،أو نظرية موسيقية أو مهمة ارتجال).
الموسيقى الغنائية ()Vocal Music
قم بأداء أغنية أعددتها واحضر النوتة الموسيقية في مفتاح النغمات الخاص بك .قد تكون هناك اقتراحات لألغاني مدرجة على المواقع اإللكترونية للمدارس.
سيطلب من المتقدم أيضا ً أن يعيد عبارات صوتية خلف المعلم من أجل اختبار اللحن والذاكرة اللحنية والتقنيات الصوتية األساسية .سوف تؤخذ بعين االعتبار
القدرة على اتباع توجيهات المعلم.
الرقص ()Dance
شارك في صف لرقص الباليه وصف للرقص الحديث .يجب على المتقدمين أن يرتدوا حذاء الباليه ومالبس ضيقة للرقص .راجع صفحة دليل المدرسة أو
الموقع اإللكتروني لمعرفة ما إذا كان من الضروري أداء رقصة منفردة قد تدربت عليها.
الدراما ()Drama
قم بأداء اثنين من المونولوجات المتناقضة التي تحفظها (دقيقه واحده لكل منهما) ،على سبيل المثال الدراما /الكوميديا ،الكالسيكية /المعاصرة ،أو المسرح/
السينما .اختر شخصيات قريبة من عمرك وحدد مع من تتحدث شخصياتك ولماذا .أداء نشاط درامي أو نشاط حركي عند الطلب (على سبيل المثال قراءة
مرتجلة من النص المقدم أو االرتجال) .ارتداء زي يسمح بحرية الحركة.
المسرح الموسيقي ()Musical Theater
االستعداد لتجربة األداء في جميع المجاالت الثالثة :الدراما والرقص والموسيقى الغنائية.
الدراما :سيطلب من التالميذ أداء مونولوج من الذاكرة مدته دقيقة واحدة .يجب أن يكون المونولوج من نص منشور .اختر شخصيات قريبة من عمرك
وحدد مع من تتحدث شخصياتك ولماذا .يرجى الرجوع إلى المواقع اإللكترونية لالطالع على المونولوجات الموصى بها.

J

الرقص :يجب أن يكون التلميذ على استعداد ألداء عرض رقص حديث أو تشكيلة من الرقصات على موسيقى الجاز قام بإعدادها معلمو الرقص.
يرجى ارتداء مالبس ضيقة للرقص وحذاء الجاز ،أو حذاء الباليه ،أو إبقاء القدمين حافيين.

J

J

الموسيقى الغنائية :يجب أن يكون التالميذ مستعدين لغناء  16قطعة من أغنية برودواي محفوظة عن ظهر قلب .اختر أغنية تؤديها شخصية قريبة
من عمرك .يرجى إحضار ورقة النوتة الموسيقية في مفتاح النغمات الخاص بك لمرافقة عازف موسيقي.

الفيلم ()Film
ملف أعمال يحتوي على قصتين مصورتين( ،يوجد في كل واحد منها عشرة صور على األقل) ،تصف مشه ًدا من وحي الخيال وتتكون من  250كلمة
تصف سبب اهتمامك بصناعة األفالم .خالل تجربة األداء ،سوف يتم إعطاء التالميذ وصفا ً لحركة قصيرة ،وسيطلب منهم رسم لوحة في مكان تجربة األداء.
اختياري :أرسل عينة من أي فيلم أو أفالم شاركت فيها .يجب تقديم األفالم على محرك أقراص ( )USBصغير بتنسيق  mov.أو  .mp4.قُم بوصف دورك
في إنجاز الفيلم في بيان مكتوب مصاحب.
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قدم طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية بحلول يوم  4ديسمبر /كانون األول2020 ،
0.5
ّ
قدّم طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية بحلول يوم الجمعة 4 ،ديسمبر /كانون األول .2020 ،سيكون طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية الخاص بك متاحً ا في
أوائل فصل الخريف؛ ويمكنك الوصول إليه عبر اإلنترنت على موقع ( )MySchoolsأو من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك .فيما يلي كيفية التقديم:

1

ناقش خياراتك مع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر .احفظ أو أدرج البرامج التي تحظى باهتمامك.

2

حدد موعدًا مع الموجه اإلرشادي بالمدرسة لمناقشة ومراجعة خيارات طلب االلحاق الخاص بك قبل التقديم!

ُقم بالتقديم في المدرسة الثانوية بطريقة واحدة من ضمن ثالث طرق بحلول الموعد النهائي في
 4ديسمبر /كانون األول:
J

3

J

J
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عبر اإلنترنت ،على موقع ( .)C MySchools.nyc( )MySchoolsأثناء فترة نقديم الطلبات ،سيظل هذا الخيار متاحً ا
 24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،باللغات العربية ،والبنغاال/البنغالية ،والصينية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،وكريول هايتي،
تقديم طلب االلحاق !
تنس النقر على زر
والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية .ال َ
من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك .تحدث إلى موجهك اإلرشادي هذا الخريف بشأن تقديم طلب الحاقك بالمدرسة الثانوية عن
طريق المدرسة.
بدعم من موظفي مركز استقبال العائالت .ابحث عن المواقع وساعات الدوام على الرابط التالي:
 .schools.nyc.gov/WelcomeCentersيمكنك تقديم طلب االلحاق شخص ًّيا بأكثر من  200لغة .إذا كنت تتحدث لغة
أخرى غير اإلنكليزية ،اطلب خدمة الترجمة الفورية.

التقديم لاللحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة
قم بالتسجيل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول2020 ،
إلجراء تجربة أداء و /أو خوض امتحان ()SHSAT

تعرف على المدارس الثانوية المتخصصة
0.6
ّ
 1.6ما هي المدارس الثانوية المتخصصة؟
هناك تسع مدارس ثانوية متخصصة ( )SHSفي مدينة نيويورك *.هذه المدارس لديها عملية قبول منفصلة عن طلب االلحاق بالمدارس الثانوية.
يمكنك التقديم لاللتحاق بواحدة من هذه المدارس الثانوية المتخصصة عن طريق إجراء تجربة أداء وما يصل إلى ثماني من هذه المدارس عن طريق
خوض امتحان .المدارس الثانوية المتخصّصة التسع هي:
J

قُم بإجراء تجربة أداء للتقديم
Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts

J

قُم بخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللتقديم
The Bronx High School of Science

J

The Brooklyn Latin School

J

Brooklyn Technical High School

J

High School for Mathematics, Science and Engineering at City College

J

High School of American Studies at Lehman College

J

Queens High School for the Sciences at York College

J

Staten Island Technical High School

J

Stuyvesant High School

J

التسجيل إلجراء تجربة أداء
تسجّل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول 2020 ،إلجراء تجربة أداء ألي /جميع البرامج في ثانوية الغوارديا (Fiorello H. LaGuardia
 .)High School of Music & Art and Performing Artsالبرامج الستة هي الرقص ،والدراما ،والفنون الجميلة ،وموسيقى اآلالت ،والمسرح
التقني ،والموسيقى الغنائية .تجربة األداء الخاصة بك تعتبر طلب االلحاق بهذه المدرسة .تعرف على المزيد عن كيفية التسجيل واإلعداد لهذه العملية في
القسم .0.7
نصيحة
إذا كانت ثانوية الغوارديا ( )Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Artsهي المدرسة الثانوية المتخصصة
الوحيدة التي تهتم بااللتحاق بها ،ليس عليك خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATتجربة األداء الخاصة بك تعتبر طلب االلحاق بهذه
المدرسة.

التسجيل لخوض االمتحان
سجّل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول 2020 ،لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATخوض االمتحان هو الطريقة التي
تقدم بها إلى أي من /جميع المدارس الثانوية المتخصصة الثمان التي تعتمد االمتحان كوسيلة لاللتحاق بها:
يمكنك التسجيل إلجراء تجربة أداء أو لخوض امتحان ( )SHSATعلى حسابك على موقع ( )MySchoolsأو من خالل الموجه اإلرشادي بالمدرسة.

* تم إنشاء المدارس الثانوية المتخصصة بموجب قانون والية نيويورك (.)Section H – 2590 New York State Law
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نصيحة
اقرأ المزيد عن عملية التقديم لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة في القسم  .0.8يمكنك التعرف على كل من هذه المدارس في األقسام 5.10-1.10
من هذا الدليل وفي دليل المدارس الثانوية عبر اإلنترنت على موقع ( .)C MySchools.nyc/schools/high-school( )MySchoolsنحن نشجعك
أيضًا على حضور الجوالت أو اللقاءات المفتوحة في المدارس التي تحظى باهتمامك  -تعرف على المزيد في القسم .0.2
أنقر هنا لالطالع على دليل مدينة نيويورك المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللتعرف على المزيد عن االستعداد لالمتحان وخوضه.
يمكنك تجربة أسئلة التدرّب على االمتحان وأيضًا خوض االمتحان التجريبي الكامل!

 2.6من يمكنه إجراء تجربة األداء أو خوض االمتحان؟
يمكن لجميع التالميذ الذين يعيشون في مدينة نيويورك والذين هم إما في الصف الثامن حاليا ً أو تالميذ الصف التاسع ألول مرة التقدم والتسجيل وخوض
االمتحان والحصول على نتائج القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة .التالميذ المؤهلين الذين تسجلوا بحلول الموعد النهائي في يوم  21أكتوبر /تشرين
األول يمكنهم إجراء تجربة األداء أو خوض امتحان (.)SHSAT

 3.6إجراء تجارب األداء وخوض االمتحان للتالميذ الذين لديهم احتياجات متعلقة بتي ّسر الوصول للموقع
تلتزم إدارة التعليم لمدينة نيويورك بضمان إمكانية وصول الموظفين ،وأعضاء المجتمع المدرسي ،والتالميذ ،وأفراد العائالت الذين لديهم احتياجات متعلقة
بتيسّر الوصول للموقع ،إلى جميع برامجها وخدماتها وأنشطتها .ونحن نقوم بتقييم جميع مبانيها بصورة مستمرة لتحديد المدارس المالئمة لألفراد الذين لديهم
احتياجات متعلقة بتيسّر الوصول للموقع .يمكن الوصول إلى جميع مواقع االمتحان وتجارب األداء في المدارس الثانوية المتخصصة للتالميذ ذوي االحتياجات
الخاصة .للحصول على أحدث معلومات بشأن تيسّر الوصول لكل مدرسة ،يُرجى زيارة الرابط .schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

 4.6التسهيالت المتاحة لتجارب األداء بثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolوامتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ()SHSAT
معلومات عن تسهيالت االمتحان
الغرض من تسهيالت االمتحان هو السماح للتالميذ ذوي اإلعاقة ومحدودي الكفاءة في اللغة اإلنكليزية بالمشاركة في التقييمات بالمساواة مع أقرانهم .وتقدم
تسهيالت االمتحان الفرصة للتالميذ المؤهلين إلثبات إتقان المهارات والمعرفة دون أن يكونوا محدودين أو مقيدين بشكل غير عادل بسبب آثار اإلعاقة أو
إتقان اللغة.
يتم توفير التسهيالت لتجارب األداء بثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolو /أو امتحان ( )SHSATبنا ًء على تسهيالت االمتحان الحالية
للتلميذ(ة) .وإذا كان ينطبق ،فإن هذه التسهيالت موثقة في برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بك ،و /أو خطة الفقرة  504و /أو بنا ًء على حالة التالميذ
متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLالخاصة بك.
يحق للتالميذ التاليين الحصول على تسهيالت االمتحان و /أو تجربة األداء في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATوتجارب أداء ثانوية
الغوارديا (:)LaGuardia High School
J

التالميذ من ذوي اإلعاقات ( )SWDsالذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsأو خطط الفقرة  504التي تشمل تسهيالت االمتحان

J

متعلمو اللغة اإلنكليزية ( )ELLsالحاليون

J

متعلمو اللغة اإلنكليزية ( )ELLsالسابقين الذين حققوا الكفاءة في امتحان والية نيويورك لتقييم اإلنجاز في تعلم اإلنكليزية كلغة ثانية ()NYSESLAT
في عام  2019و /أو .2020

الرجاء مالحظة ما يلي:
J

J
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ال ُيسمح بالتسهيالت المطلوبة فقط لغرض إجراء تجارب األداء بثانوية ( )LaGuardia High Schoolو /أو خوض امتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATيجب على التالميذ إثبات تاريخ موثق الحتياجاتهم واستخدامهم لتسهيالت االمتحان.
يتعين على التالميذ الذين لديهم خطط الفقرة  504اعتماد تسهيالتهم كل عام .يجب على المدارس والعائالت مراجعة خطة  504للعام الدراسي
 2021 - 2020للتلميذ(ة) في موعد أقصاه آخر يوم في الدراسة في شهر يونيو /حزيران ( 2020واعتمادها ،إذا كان ينطبق) .تعرف على المزيد
حول خطط تسهيالت الفقرة  504على الرابط .504Plans/schools.nyc.gov

J

J

بعض التسهيالت غير الزمة إلجراء تجارب األداء بثانوية ( )LaGuardiaو /أو خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATهناك بعض التسهيالت التي قد يستفيد منها التالميذ في االمتحانات األخرى قد تكون غير الزمة في امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ( .)SHSATعلى سبيل المثال ،التالميذ الذين يستخدمون الكمبيوتر ،أو غيره من األجهزة في االمتحانات التي تتضمن مقاالت لن يحتاجوا
الستخدام هذه التسهيالت في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATحيث إنه ال توجد مقاالت في هذه االمتحان.
بعض التسهيالت غير مسموح بها إلجراء تجارب األداء بثانوية ( )LaGuardiaو /أو خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATسيحصل عليها التالميذ الذين لديهم تسهيالت حالية ما لم يتدخل تسهيل معين في المحتوى أو المهارة التي يتم قياسها بواسطة تجربة
األداء أو االمتحان .في مثل هذه الحاالت ،لن يحصل أي تلميذ(ة) على هذه التسهيالت .على سبيل المثال:
ال يسمح للتالميذ باستخدام اآلالت الحاسبة و /أو الجداول الحسابية في قسم الرياضيات من امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( ،)SHSATألن هذا القسم يقيس مهارات التلميذ(ة) في الحسابات الرياضية.

J

ال يسمح بالترجمة الشفوية أو التحريرية إلرشادات امتحان ( ،)SHSATواألسئلة ،واألجوبة؛ ألن الترجمة تغيّر معيارية االمتحان( .يسمح
للتالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية الذين يحتاجون للترجمة باستخدام المسارد الرياضية مزدوجة اللغة المقدمة بواسطة موقع االمتحان في قسم
الرياضيات من امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفقط).

J

نصيحة
اعمل مع الموجه اإلرشادي بمدرستك لالستفسار عن تسهيالت االمتحان أو المواقف المحددة التي قد ال يتم معالجتها في هذا الدليل .ستظهر أي تسهيالت معتمدة على
تذكرة دخول االمتحان أو تجربة األداء الخاصة بك—تعرف على المزيد في القسمين  3.7و .3.8

فيما يتعلق بمتعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLsالحاليين
يُمنح التالميذ متعلمو اللغة اإلنكليزية والتالميذ السابقون المؤهلون من متعلمي اللغة اإلنكليزية الذين يخوضون امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
ً
( )SHSATوقتا ً
مطول قدره  360دقيقة (بما يعادل وقت االمتحان القياسي مرتين) باإلضافة إلى استراحة تصل إلى  15دقيقة بعد أول  180دقيقة من
االمتحان .يتم حساب الوقت الممتد من وقت بدء امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATوليس من وقت الوصول إلى موقع االمتحان.
كما سيتم توفير مسارد الرياضيات ثنائية اللغة في يوم امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي كل موقع يعقد به االمتحان باللغات
العربية والبنغالية /البنغال والصينية (التقليدية والمبسطة) والفرنسية وكريون هايتي والكورية والروسية واإلسبانية واألردية .ال يسمح للتالميذ بإحضار مسارد
الرياضيات مزدوجة اللغة الخاصة بهم.
نصيحة
يمكنك مراجعة عينة من المسارد ثنائية اللغة على الرابط .schools.nyc.gov/SHSAT

فيما يتعلق بالتالميذ الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsأو خطة الفقرة 504
سيتم تزويد التالميذ من ذوي اإلعاقات ( )SWDsبالتسهيالت المدرجة في برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم أو خطط الفقرة  504ما لم تكن هناك
حاجة إلى تسهيل محدد أو مسموح به عند خوض امتحان ( ،)SHSATكما هو مفصل في بداية هذا القسم.
إذا تضمن برنامج التعليم الفردي أو خطط الفقرة  504الخاصة بك استخدام وسائل المساعدة التقنية ،مثل وحدة تعديل التردد
( ،)Frequency Modulation: FMأو وسائل المساعدة األخرى ،مثل األقنعة ،أو أقالم لوضع العالمات ،أو أقالم التظليل ،أو قبضة القلم ،أو
اللوح المائل ،أو العدسة المكبرة ،يجب عليك إحضار هذه األشياء معك في يوم امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATو /أو يوم
تجربة األداء عند االقتضاء .ولن تقدم مواقع االمتحان أو تجربة األداء وسائل المساعدة هذه.

J

J

إذا كان لديك كاتب مدرج في برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو خطة الفقرة  504الخاصة بك ،فمن المهم أن تناقش مع الموجه اإلرشادي بالمدرسة
والعمل مع فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو فريق خطة الفقرة  504الخاص بك لتحديد ما تحتاجه في امتحان ( )SHSATوللتأكد من أن
التسهيل الصحيح مدرج في برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو خطة الفقرة  504الخاصة بك وكذلك تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك.
J

J

التالميذ الذين يحتاجون إلى كاتب :ستحتاج إلى كاتب فقط إذا كنت غير قادر على وضع دائرة حول إجاباتك في كتيب االمتحان .والتالميذ الذين
يحتاجون إلى كاتب في يوم االمتحان سيخضعون لالمتحان بشكل فردي.
التالميذ الذين ال يحتاجون إلى كاتب :يتم تقديم تسهيل "اإلجابات المسجلة في كتيب االمتحان" إلى التالميذ الذين يقدرون على وضع دوائر حول
اإلجابات في كتيب االمتحان .في هذه الحالة ،سيساعدك المراقب في نسخ اإلجابات من كتيب االمتحان إلى كراسة اإلجابة في نهاية االمتحان.
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مطول
إدارة امتحان ( )SHSATللتالميذ المسموح لهم بوقت ّ
يتعين على جميع التالميذ الذين يخوضون امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATالبقاء في قاعات االمتحان طوال فترة االمتحان المحددة
( 180دقيقة) ،باستثناء استراحة الخروج الستخدام دورة المياه.
فور انتهاء الوقت الموحد إلجراء االمتحان ( 180دقيقة) ،يجوز للتالميذ الذين لديهم تسهيالت متعلقة بوقت إضافي المغادرة في حالة انتهائهم من االمتحان.
يجب على التالميذ الذين قرروا المغادرة بعد أول  180دقيقة من وقت خوض االمتحان القياسي تسجيل الخروج لإلشارة إلى أنهم فهموا أنهم تخلوا عن
الوقت المتاح المتبقي في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATسيحصل التالميذ المتمتعين بالتسهيالت على استراحة في نهاية فترة
الـ  180دقيقة ،ثم مرة أخرى بعد مرور  90دقيقة .في حالة عدم رغبة الوالد(ة) /ولي(ة) األمر في مغادرة طفله قبل انتهاء الوقت الكامل الممتد ،يتحمل
الوالد(ة) /ولي(ة) األمر مسؤولية تبليغ ذلك للطفل قبل بدء االمتحان .لن تتم إعادة امتحان التالميذ الذين اختاروا المغادرة قبل انتهاء الوقت اإلضافي.

كيفية تأكيد أو طلب تسهيالت االمتحان
أثناء فترة التسجيل في امتحان ( )SHSATوتجارب األداء ،تكون مدرستك التابعة إلدارة التعليم أو المستقلة أو غير العامة (الخاصة أو األبرشية) مسؤولة
عن إدخال و /أو تأكيد تسهيالت االمتحان على موقع (.)MySchools
إذا كان لديك خطة الفقرة  504أو تداوم في مدرسة مستقلة أو مدرسة غير عامة (خاصة أو أبرشية) ولديك خطة تسهيالت مماثلة في المدرسة ،فيجب
تقديم جميع الوثائق إلى إدارة التعليم للمراجعة قبل ثالثة أسابيع على األقل من الموعد النهائي للتسجيل في  21أكتوبر /تشرين األول.2020 ،

J

ولن تتم مراجعة الوثائق التي ُترسل بعد هذا الموعد النهائي في الموعد المحدد المتحان التلميذ(ة).

J

J

J

اتصل بالموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية لطرح أسئلة حول تسهيالت امتحان (.)SHSAT

يجب على تالميذ المدارس غير العامة (الذين يداومون بالمدارس الخاصة أو األبرشية) الذين يطلبون الحصول على التسهيالت أثناء تجارب األداء
بثانوية الغوارديا ( )LaGuardiaالخاصة بهم العمل مع موجههم اإلرشادي إلدخال و /أو تأكيد التسهيالت .نرجو مالحظة أنه ينبغي لآلباء /أولياء
األمور أو موظفي المدرسة عدم القيام بإرسال التسهيالت مباشرة إلى ثانوية الغوارديا (.)LaGuardia High School
يجب مراجعة التسهيالت والموافقة عليها قبل إتاحة تذاكر تجربة األداء.

J

J

J

يجب أن تظهر التسهيالت المعتمدة لتجارب األداء بثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolعلى تذاكر تجارب األداء الخاصة
بالتالميذ.

يجب على التالميذ ذوي اإلعاقات في المدراس غير العامة (( )SWDsالذين يداومون في مدارس خاصة أو أبرشية) الذين ليس لديهم برامج تعليم
فردية ( )IEPأو خطط الفقرة  ،504تنصُّ على حاجتهم لتسهيالت االمتحانالتعاون مع الموجِّ هين اإلرشاديين الخاصين بهم إلكمال استمارة طلب
تسهيالت االمتحان الخاصة بإدارة التعليم بمدينة نيويورك وتقديم االستمارة والوثائق الداعمة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك للمراجعة واالعتماد بحلول
يوم  30سبتمبر /أيلول.2020 ،
ويمكن لآلباء /أولياء األمور الحصول على النموذج من المدرسة الحالية ألطفالهم.

J

J

الموجّه اإلرشادي الخاص بطفلك مسؤول عن تقديم النموذج بحلول يوم  30سبتمبر/أيلول .2020 ،وقد تحتاج إدارة التعليم إلى معلومات
إضافية حول كيفية تحديد التسهيالت الخاصة بك ،وسوف تتحقق من السجل الموثق والحاجة إلى التسهيالت المطلوبة.

كيفية التنازل عن التسهيالت
إذا كنت من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLو /أو لديك برنامج للتعليم الفردي ( )IEPأو خطة الفقرة  504لكن والديك /أولياء أمرك يرغبون في التنازل
عن التسهيالت في في امتحان ( )SHSATأو تجارب األداء بثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolيرجى االتصال بالموجه اإلرشادي
بمدرستك .سيعمل الموجهون اإلرشاديون بالمدرسة مع اآلباء /أولياء األمور الستكمال نموذج التنازل عن التسهيالت في في امتحان ( )SHSATأو تجارب
األداء بثانوية الغوارديا ( )LaGuardiaبحلول يوم  30سبتمبر /أيلول .2020 ،ال يجوز للموجِّ ه اإلرشادي وال للتالميذ التنازل عن تسهيالت االمتحان
بدون موافقة الوالد(ة) /ولي(ة) األمر ،حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة كتابية من الوالد(ة) /ولي(ة) األمر.
إذا تعذر تقديم الموافقة الكتابية للتنازل عن تسهيالت االمتحان قبل الموعد النهائي للتسجيل ،فيجب على اآلباء /أولياء األمور تقديم موافقتهم الكتابية في يوم
االمتحان أو تجربة األداء لالنسحاب من تسهيالت االمتحان المدرجة على تذكرة دخول االمتحان الخاصة بطفلهم.
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ال يمكن للتالميذ تعديل تسهيالت االمتحان المدرجة على تذكرة دخول االمتحان أو بطاقة تجربة أدائهم أو االنسحاب منها في يوم االمتحان أو تجربة األداء ما
لم يتم تقديم الموافقة الكتابية للوالد(ة) /ولي(ة) األمر على تذكرة دخول االمتحان أو تجربة األداء.

كيفية طلب التسهيالت الطارئة
قد يطلب التالميذ الذين يظهرون اإلعاقات أو اإلعاقات المؤقتة في غضون  30يومًا من موعد امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
تسهيالت امتحان طارئة محددة ،إذا وافق عليها مدير(ة) المدرسة الحالية للتلميذ(ة) .تستهدف تسهيالت االمتحان الطارئة التالميذ الذين حدثت لهم إعاقة أو
إصابات بعد الموعد النهائي للتسجيل ولكن قبل يوم االمتحان /تجربة األداء المحدد من دون وجود وقت كا ٍ
ف لوضع برنامج للتعليم الفردي ( )IEPأو خطة
للفقرة .504
إذا كنت بحاجة إلى تسهيالت طارئة لخوض امتحان ( )SHSATو /أو تجارب األداء بثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardiaفيجب أن تعمل عائلتك مع الموجه
اإلرشادي بالمدرسة الستكمال نموذج طلب االمتحان في حال الطوارئ ( )Emergency Testing Requestوتطلب من الموجه اإلرشادي تنبيه
إدارة التعليم في أقرب وقت ممكن أن هناك حاجة إلى تسهيالت طارئة—يجب أن يتم اإلبالغ بذلك قبل يوم االمتحان أو يوم تجربة األداء .إذا طلبت عائلة ما
التسهيالت من دون إتاحة الوقت الكافي إلدارة التعليم لمراجعة الطلب قبل الموعد المحدد إلجراء امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
بشكل جيد.
أو قبل تاريخ تجربة األداء للطفل ،فقد تتم إعادة جدولة موعد االمتحان أو تجربة األداء للتأكد من مراجعة طلب التسهيالت
ٍ
نصيحة
راجع المصادر التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )NYCDOEحول التسهيالت االمتحانية للحصول على معلومات إضافية على الرابط
.schools.nyc.gov/TestingAccommodations

 5.6مبادرات التنوع في القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها
تعمل إدارة التعليم لمدينة نيويورك على سلسلة من المبادرات لدعم الوصول بشكل أكثر إنصا ًفا إلى المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية التي تعتمد االمتحان
كطريقة للقبول بها .الهدف هو زيادة كل ما يلي:
J

معدالت خوض االمتحان بين التالميذ في المجتمعات المنخفضة التمثيل

J

معدالت القبول وعروض االلحاق بين هؤالء التالميذ

االحتفاظ بهؤالء التالميذ

J

تعرف على المزيد حول مبادرات التنوع في القبول على الرابط .schools.nyc.gov/DiversityAdmissions

برنامج االكتشاف
برنامج االستكشاف ( )Discoveryهو برنامج إثراء صيفي للتالميذ الصاعدين إلى الصف التاسع الذين يخوضون امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ( )SHSATويحرزون ضمن نطاق معين دون الدرجة المؤهلة الجتياز امتحان (.)SHSAT
األهلية
لكي يكون التالميذ مؤهلين لبرنامج االستكشاف ( ،)Discoveryيجب عليهم:
J

أن يكونوا تالميذاً بالصف الثامن حالياً ،و

حصلوا على درجات ضمن نطاق معين أقل من درجة امتحان ( )SHSATالمؤهلة لذلك العام—تختلف الدرجات المؤهلة من عام إلى آخر وتعتمد
على توفر المقاعد ،و

J

J

أن يكونوا معتمدين على أنهم من التالميذ المحرومين ،و

J

أن يحصلوا على تزكية من المدرسة الحالية على أن لديهم إمكانات كبيرة لبرنامج المدرسة.

يمكنك معرفة المزيد حول متطلبات األهلية على الرابط .schools.nyc.gov/SHS
جميع المدارس الثانوية المتخصصة الثمانية التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها لديها برنامج االستكشاف ( .)Discoveryسيتم اعتبار المتقدمين
لبرنامج االستكشاف ( )Discoveryفي جميع المدارس الثانوية المتخصصة التي يتقدمون لها.
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المشاركة
ً
إذا كان التلميذ(ة) مؤهال للمشاركة في برنامج االستكشاف ( ،)Discoveryفسيتم إبالغه في ربيع عام  .2021الخطوة التالية هي أن تلتقي األسرة مع
الموجه اإلرشادي بالمدرسة الحالية للتلميذ(ة) لمناقشة طلب االلحاق ببرنامج االستكشاف ( .)Discoveryلن يتم اعتبار جميع التالميذ الذين تم إعالمهم على
أنهم مؤهلين للمداومة في برنامج االستكشاف (.)Discovery
J

يحصل التالميذ الذين استوفوا متطلبات برنامج االستكشاف ( )Discoveryبنجاح على خيار االلتحاق بمدرسة ثانوية متخصصة.

J

سيداوم التالميذ الذين ال يستوفون متطلبات برنامج االستكشاف ( )Discoveryبرنامج المدرسة الثانوية الذي تلقوا عرضا ً لاللحاق منه.

مبادرة خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATأثناء اليوم الدراسي
في خريف عام  ،2020سيحصل تالميذ الصف الثامن المداومون في مدارس متوسطة مختارة على فرصة خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ( )SHSATفي مدرستهم أثناء اليوم الدراسي .تهدف تجربة عقد امتحان ( )SHSATخالل اليوم الدراسي إلى إزالة الحواجز التي تحول
دون المشاركة في امتحان عطلة نهاية األسبوع وزيادة عدد التالميذ غير الممثلين بكثرة الذين يخوضون امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATتوفر مبادرة عقد امتحان ( )SHSATخالل اليوم الدراسي أيضًا أنشطة لالستعداد لالمتحان ومشاركة العائالت بالمدارس المشاركة وتالميذها.
اسأل الموجه اإلرشادي بمدرستك عما إذا كانت مدرستك الحالية تشارك في هذه المبادرة.

معهد المدارس الثانوية المتخصصة ()DREAM
معهد ( )DREAMللمدارس الثانوية المتخصصة ( )DREAM-SHSIهو برنامج أكاديمي يعقد في أيام السبت وفي الصيف ،وهو يعد التالميذ المؤهلين
بالصف السابع في المدارس العامة بمدينة نيويورك لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي الصف الثامن .اعتبارً ا من شهر
فبراير /شباط من الصف السابع ،يستمر برنامج ( )DREAMحتى خريف الصف الثامن ،حتى تاريخ عقد امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
( .)SHSATيقدم البرنامج للمشاركين فرصة التعرض لمسار عمل صارم واستراتيجيات لخوض االمتحان.
*

المختصر ( )DREAMمشتقا ً من الكلمات التي تعني باإلنكليزية العزم والقدرة على الصمود والحماس والطموح والدافع—اعرف المزيد على الرابط
.schools.nyc.gov/DreamProgram
األهلية
لكي يكون التالميذ مؤهلين للمداومة في برنامج ( ،)DREAMيجب عليهم:
J

تلبية المعايير األكاديمية؛ أو

J

تلبية اإلرشادات الفيدرالية للدخل؛ أو

J

المداومة في المدرسة بمنطقة تعليمية ممثلة تمثيالً ناقصا ً في المدارس الثانوية المتخصصة.

المشاركة
إذا كان التلميذ(ة) مؤهالً للمشاركة في برنامج ( ،)DREAMفسيتم إبالغه للقيام بالتقديم في خريف الصف السابع .يجب على التالميذ المقبولين االلتزام
بالمشاركة في البرنامج بأكمله.

 0.7تجارب األداء لاللتحاق بثانوية الغوارديا ()FIORELLO H. LAGUARDIA HIGH SCHOOL
ثانوية الغوارديا ( )Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Artsلديها عملية قبول منفصلة .للتقدم
لهذه المدرسة الثانوية المتخصصة ،سجل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول 2020 ،لخوض تجربة أداء ألي /جميع برامجها الستة :الرقص ،والدراما،
والفنون الجميلة ،وموسيقى اآلالت ،والمسرح التقني ،والموسيقى الغنائية .يمكن للتالميذ التسجيل في تجربة أداء لبرامج متعددة .يتعين التسجيل بصورة
مستقلة لكل برنامج .سيتم تحديد تواريخ تجارب األداء للتالميذ وف ًقا للجدول أدناه .بالنسبة لثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolفإن تجربة
األداء هي بمثابة طلب االلحاق الخاص.
لضمان النجاح في برنامج العمل الشاق للمدرسة والبرنامج األكاديمي الصارم ،يستند القبول في ثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolعلى
عاملين:
 0أدائك في تجربة األداء التنافسية
 0تلبية فحصا ً مرضيا ً للدرجات والحضور

* اعتبارً ا من عام  ،2019تم دمج برنامجي ( ،)DREAMوهما في السابق معهد ( )DREAMللمدارس الثانوية المتخصصة وبرنامج ( )DREAMالمكثف للصيف /الخريف،
في برنامج واحد ،هو برنامج (.)DREAM-SHSI
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قام إجمالي  7,100تلميذ(ة) بخوض تجربة األداء من أجل الحصول على عرض لاللحاق بواحد أو أكثر من البرامج بثانوية الغوارديا (LaGuardia
 )High Schoolللعام الدراسي  .2021-2020تلقى حوالي  740من هؤالء التالميذ عروضا ً لاللحاق ببرنامج واحد أو أكثر في ثانوية الغوارديا
(.)LaGuardia High School

 1.7التسجيل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول2020 ،
هل أنت مهتم بااللتحاق بثانوية الغوارديا ()LaGuardia High School؟ قُم بالتسجيل ألداء تجربة (تجارب) األداء الخاصة بك بحلول يوم 21
أكتوبر /تشرين األول 2020 ،بإحدى الطرق الثالث التالية:

1

2

3

عبر اإلنترنت ،على الموقع اإللكتروني

C MySchools.nyc

أثناء فترة التسجيل ،سيظل هذا الخيار متاحً ا  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،باللغات العربية ،والبنغاال/البنغالية ،والصينية،
واإلنكليزية ،والفرنسية ،وكريول هايتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية.

من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك
تحدث إلى موجهك اإلرشادي حول التسجيل في تجارب األداء لثانوية الغوارديا ( .)LaGuardia High Schoolيمكنه أيضًا
مساعدتك في التسجيل.

من خالل أحد مراكز استقبال العائالت
ابحث عن ساعات الدوام والمواقع على الرابط  .schools.nyc.gov/WelcomeCentersيتوفر الدعم بأكثر من  200لغة—
اطلب مترجما ً.

عند التسجيل إلجراءتجربة األداء ،تأكد من الحصول على إيصال رقمي أو مطبوع.
نصيحة
إذا كانت ثانوية الغوارديا ( )Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Artsهي المدرسة الثانوية المتخصصة
الوحيدة التي تهتم بااللتحاق بها ،ليس عليك خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATتجربة األداء الخاصة بك تعتبر بمثابة طلب االلحاق بهذه
المدرسة .للحصول على أحدث المعلومات حول كيفية التسجيل ،قُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/SHSأو اسأل الموجه اإلرشادي بمدرستك.

 2.7موقع تجربة األداء وتواريخها
يتم إجراء جميع تجارب األداء في مقر ثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolالكائن بالعنوان 100 Amsterdam Avenue ،بمنهاتن.
لقد تم تحديد التواريخ وفقا ً للحي الذي تقع فيه مدرستك الحالية (وليس وفقا ً لعنوان منزلك) ،وحسب البرنامج الذي تجري تجربة األداء له .يوضح الجدول أدناه
البرامج المتاحة في كل تاريخ لتجربة األداء .إذا تغيرت التواريخ أو المواقع ألي سبب من األسباب ،ستتلقى تحديثات من الموجه اإلرشادي بالمدرسة أو من
إدارة التعليم.
يمكن للتالميذ إجراء تجربة األداء لبرنامج واحد لكل فترة زمنية في الجدول أدناه .هذا يعني أنه يمكن للتالميذ إجراء تجارب أداء لما يصل إلى برنامجين
يوميًا:
ستتم جدولة التالميذ الذين يسجلون إلجراء تجارب األداء لبرنامجين إلجراء تجربة أداء لبرنامج واحد في الصباح وبرنامج واحد في فترة ما بعد
الظهر في يوم واحد.

J

ستتم جدولة التالميذ الذين يسجلون إلجراء تجارب األداء لثالثة برامج أو أكثر إلجراءها عبر أيام متعددة.

J

سيتم سرد تاريخ (تواريخ) ووقت تجارب األداء المجدولة الخاصة بك على تذكرة دخول تجربة األداء بعد توفر هذه التذاكر في أواخر شهر أكتوبر /تشرين
األول .إذا كان لديك تعارض مع تاريخ (تواريخ) تجربة األداء المجدولة ،فيرجى إخبار الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية .سنعمل مع الموجهين اإلرشاديين
بالمدارس إلعادة جدولة تجارب األداء للتالميذ.
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BRONX
مجموعة تجربة األداء

التاريخ

وقت البدء

جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 31 ،أكتوبر /تشرين األول2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

السبت 31 ،أكتوبر /تشرين األول2020 ،

 12:30ظهراً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 1 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 1 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 12:30ظهراً

BROOKLYN
مجموعة تجربة األداء

التاريخ

وقت البدء

جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 19 ،ديسمبر /كانون األول2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

السبت 19 ،ديسمبر /كانون األول2020 ،

 12:30ظهراً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 20 ،ديسمبر /كانون األول2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 20 ،ديسمبر /كانون األول2020 ،

 12:30ظهراً

MANHATTAN
مجموعة تجربة األداء

التاريخ

وقت البدء

جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 31 ،أكتوبر /تشرين األول2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

السبت 31 ،أكتوبر /تشرين األول2020 ،

 12:30ظهراً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 1 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 1 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 12:30ظهراً

 QUEENSو STATEN ISLAND
مجموعة تجربة األداء

التاريخ

وقت البدء

جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 14 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

السبت 14 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 12:30ظهراً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 15 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 9:00صباحا ً

جميع البرامج متاحة ،فيما عدا المسرح التقني

األحد 15 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

 12:30ظهراً

التواريخ التعويضية لتجارب األداء لجميع األحياء

يمكن جدولة التالميذ الذين يسجلون إلجراء تجربة أداء لثالثة برامج أو أكثر إلجراء تجارب األداء في أحد التواريخ التعويضية وفي األوقات أدناه.
يمكن إعادة جدولة التالميذ الذين فاتهم موعد تجربة األداء المقررة في األصل أو الذين تتعارض مواعيد تجربة األداء الخاصة بهم مع موعد امتحان
( )SHSATإلجراء تجربة األداء في أحد التواريخ التعويضية وفي األوقات أدناه.
مجموعة تجربة األداء

التاريخ

وقت البدء

تجارب األداء التعويضية .جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 9 ،يناير /كانون الثاني2021 ،

 9:00صباحا ً

تجارب األداء التعويضية .جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

السبت 9 ،يناير /كانون الثاني2021 ،

 12:30ظهراً

تجارب األداء التعويضية .جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

األحد 10 ،يناير /كانون الثاني2021 ،

 9:00صباحا ً

تجارب األداء التعويضية .جميع البرامج متاحة ،بما في ذلك المسرح التقني

األحد 10 ،يناير /كانون الثاني2021 ،

 12:30ظهراً

 3.7الحصول على تذكرة تجربة األداء الخاصة بك والتحقق منها
في أواخر شهر أكتوبر /تشرين األول ،ستكون تذاكر تجربة األداء متاحة من خالل موقع ( )MySchoolsأو من الموجه اإلرشادي بمدرستك .سيتم إخبارك
عندما تكون تذكرة (تذاكر) تجربة األداء الخاصة بك جاهزة.
ستتضمن تذكرة (تذاكر) تجربة األداء الخاصة بك ما يلي:
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J

موقع تجارب األداء بمقر ثانوية الغوارديا ()LaGuardia High School

J

تاريخ ووقت الوصول ألداء تجربة األداء الخاصة بك

J

البرنامج (البرامج) الذي تقوم بإجراء تجربة األداء ألجله

J

رقم هوية التلميذ الخاص بك

رمز مدرستك الحالية

J

J

إذا كان ينطبق ،التسهيالت االمتحانية الخاصة بك

راجع جميع المعلومات الموجودة على تذكرتك بعناية .إذا رأيت أي أخطاء أو معلومات غير محدثة ،أخبر الموجه اإلرشادي بمدرستك على الفور.

تواريخ تجارب األداء
J

إذا كان لديك احتفال ديني يمنعك من إجراء تجربة األداء يوم السبت أو األحد ،فيرجى توضيح ذلك عند التسجيل في تجارب األداء.

J

إذا كنت بحاجة إلى إعادة جدولة تجربة األداء بسبب مرض أو إصابة ،فيرجى تقديم وثائق للموجه اإلرشادي بمدرستك.

التسهيالت
إذا كنت من التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLأو كانت لديك أي تسهيالت تنطبق على تجربة األداء الخاصة بك ،فستظهر التسهيالت المعتمدة على
تذكرة (تذاكر) تجربة األداء الخاصة بك لثانوية ( .)LaGuardiaتحقق من التذكرة (التذاكر) الخاصة بك بعناية للتأكد من أن أي نسهيالت مدرجة بشكل
صحيح .إذا كانت التسهيالت مفقودة من التذكرة (التذاكر) أو كانت غير صحيحة ،يرجى تنبيه الموجه االستشاري بمدرستك على الفور.
ال يمكن لثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolتغيير التسهيالت المعتمدة للتلميذ(ة) .يرجى عدم إرسال أي مستندات أو أي وثائق تتعلق
بتجارب األداء أو التسهيالت إلى ثانوية الغوارديا (—)LaGuardia High Schoolحيث لن تتم مراجعتها.

 4.7أحضر تذكرة دخول تجربة األداء الموقعة الخاصة بك
ستظهر تذكرة (تذاكر) تجريبة األداء الخاصة بك البرنامج (البرامج) والتاريخ (التواريخ) والوقت (األوقات) التي قمت بالتسجيل فيها إلجراء تجربة
األداء.

J

J

يجب أن توقع أنت والوالد(ة) /ولي(ة) األمر تذكرتك (تذاكرك) قبل إجراء تجربة األداء.

J

تأكد من إحضار تذكرتك في تاريخ كل تجربة األداء مجدولة! ستحتاج إلى تذاكر منفصلة لدخول كل تجربة أداء.

 5.7تأكد من أن سجلك األكاديمي دقيق على موقع ()MySchools
يجب إدخال سجلك األكاديمي من العام الدراسي السابق في موقع ( )MySchoolsبحلول شهر ديسمبر /كانون األول  2020لكي يتم اعتبارك للقبول في
ثانوية الغوارديا (.)LaGuardia High School
J

J

فيما يتعلق بتالميذ المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك ( )NYCDOEالذين داوموا بمدرسة عامة في العام السابق ،سيتم إدخال
السجل األكاديمي الخاص بكم تلقائيًا في موقع (.)MySchools
فيما يتعلق بالتالميذ الذين يداومون بمدرسة مستقلة أو مدرسة غير حكومية (خاصة أو أبرشية) ،يتعين على التالميذ العمل مع مدرستهم الحالية أو
مركز استقبال العائالت إلدخال سجلهم األكاديمي من السنة السابقة في موقع (.)MySchools

لن تتم إعادة تقييم التالميذ بنا ًء على أي أداء أكاديمي محسن الحق أو بنا ًء على السجالت األكاديمية التي تم استالمها بعد الموعد النهائي.

 6.7االستعداد لتجربة األداء الخاصة بك
يتم تقييم التالميذ في تجارب األداء الخاصة بثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolبنا ًء على ما يلي:
J

مدى الجاهزية لتجربة األداء

J

الكفاءة التقنية

J

التعبير الفني
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سجل
يحقق عاد ًة معظم التالميذ الذين يحصلون على عرض إلحاق ببرنامج واحد أو أكثر درجة تتراوح بين  100-80نقطة في معايير البرنامج وحيازة
ٍ
مرض .المعايير متاحة على الموقع اإللكتروني لثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolعلى الرابط  .laguardiahs.orgفيما
أكاديمي
ٍ
يلي نظرة عامة على عملية تجربة األداء لكل برنامج من برامج ثانوية الغوارديا (.)LaGuardia High School

الرقص
ُكن على دراية بتنسيق كل من فصول رقص الباليه والرقص الحديث .قد تجد أنه من المفيد حضور دروس الرقص المفتوحة في مدارس أو برامج الرقص.
في يوم تجربدة األداء ،قُم بارتداء أحذية الباليه ومالبس الرقص السوداء المالئمة .ستشارك في فصلين )1( :باليه و( )2الرقص الحديث.

الدراما ()Drama
قم بإعداد اثنين من المونولوجات المتناقضة مدتهما من دقيقة إلى دقيقتين .يتعين أن يكون المونولوج محفوظا ً عن ظهر قلب وأن يكون مناسبا ً لعمر المؤدي.
يمكن العثور على قائمة بالمونولوجات المقترحة في قسم تجارب األداء " "AUDITIONعلى الموقع اإللكتروني لثانوية الغوارديا (LaGuardia High
 ،)Schoolعلى الرابط  .laguardiahs.orgال يجب أن يكون المونولوج الخاص بك في القائمة.
في يوم تجربة األداء ،قُم بارتداء مالبس تسمح لك بحرية الحركة .ربما يُطلب منك المشاركة في تدريبات تسخين جماعية .ستقوم بأداء المونولوجين المعدين.
قد يطلب منك المحكمون إيقاف أدائك قبل نهاية المونولوج .قد يُطلب منك أيضًا إكمال إعادة توجيه أو تمرين ارتجالي أو قراءة للمرة األولى.

الفنون الجميلة

قٌم بإعداد ملف أعمال يضم من  8إلى  15عمالً فنيا ً أصليا ً منجزاً في وسائط متنوعة .يجب أن يكون العمل الفني وليد المالحظات والخيال والذاكرة ،وأن
يكون معنونا ً بشكل مناسب .يمكن تضمين صورتين إلى ثالث صور فوتوغرافية للعمل ثالثي األبعاد .قد تجد أنه من المفيد التدرّب على مطالبات الرسم في
مقاطع من  20دقيقة .سوف يتم توفير جميع المواد الالزمة لتجربة األداء من قبل المدرسة في تجربة األداء.
في يوم تجربة األداء ،سيتم تقييم ملف أعمالك أثناء إكمال تجربة األداء الحية .ستكمل ثالث تكليفات للرسم )1( :رسم شخصية بشرية من المالحظة؛ و()2
رسم الحياة الساكنة من الذاكرة؛ و( )3الرسم باأللوان من الخيال.

موسيقى اآلالت
قُم بإعداد مجموعة منفردة لألداء بدون مرافقة الفرقة الموسيقية .يمكن أن يكون االختيار من أي نوع أو نمط من الموسيقى ويجب أن يثبت مستواك الحالي
في الكفاءة .قد تجد أنه من المفيد ممارسة قراءة النوتة الموسيقية ألول مرة.
يتعين على التالميذ إحضار آلتهم (آالتهم) الموسيقية لتجربة األداء ،باستثناء أولئك الذين يؤدون تجربة األداء في البيانو ،أو آالت النقر ،أو آلة البوق ،أو
الكمان الكبير ،أو القيثارة .سيتم توفير مكبرات الصوت للتالميذ الذين يعزفون على اآلالت الموسيقية الكهربائية .أحضر نسخة واحدة من اختيارك المنفرد.
ستقوم بأداء االختيار المعد بدون مرافقة الفرقة الموسيقية .قد يطلب منك القيام بما يلي )1( :إعادة غناء أنماط لحنية؛ و( )2إعادة عزف أنماط إيقاعية؛ و()3
إظهار القدرة على قراءة الموسيقى من النوتة الموسيقية ألول مرة؛ و( )4أداء المقامات من الذاكرة

المسرح التقني
أنشئ نموذجً ا ثالثي األبعاد يوضح تصميمك األصلي إلعداد خشبة المسرح إلحدى المسرحيات التالية" :دراكوال ،"Dracula/مسرحية من تأليف ستيفن
ديتز ()1996؛ أو "زبيبة في الشمس ،"Raisin in the Sun/من تأليف لورين هانسبيري؛ أو "البوتقة ،"The Crucible/تأليف آرثر ميللر .يجب أن
تكون النماذج بحجم صندوق أحذية أو أكبر وأن تكون قادراً على حملها.
سوف تحضر نموذجك وتناقش خيارات التصميم الخاصة بك .سيُطلب منك تكرار عمليات متعددة الخطوات في تجميع الصوت واإلضاءة.

الموسيقى الغنائية
قُم بإعداد أغنية بدون مرافقة الفرقة الموسيقية .يمكن أن يكون االختيار من أي نوع أو نمط ويجب أن يثبت مستواك الحالي في الكفاءة .يمكن العثور على
قائمة باألغنيات المقترحة في قسم تجارب األداء " "AUDITIONعلى الموقع اإللكتروني لثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolعلى
الرابط  .laguardiahs.orgال يجب أن تكون األغنية الخاصة بك في القائمة.
ستقوم بأداء االختيار المعد بدون مرافقة الفرقة الموسيقية .سيطلب منك القيام بما يلي )1( :إعادة غناء أنغام نمطية؛ و( )2إعادة عزف ألحان نمطية.
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نصيحة
كل برامج ثانوية الغوارديا (( )LaGuardiaباستثناء المسرح التقني) تستخدم مكونات تجربة األداء المشتركة .هذا يعني أنه عندما تستعد لتجربة األداء الخاصة
ً
جاهزا إلجراء تجارب األداء لبرامج الفنون األخرى التي تستخدم مكونات مشتركة أيضًا .تعرف على المزيد في
بك بثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardiaستكون
القسم .7.4

 7.7حضور تجربة األداء الخاصة بك
ما يتعين عليك إحضاره
J

تذكرة تجربة األداء الخاصة بك—ستحتاج إلى تقديمها لدخول كل تجربة أداء

J

مأكوالت خفيفة و /أو ماء

قلم حبر جاف أو قلم رصاص

J

أي شيء آخر تتطلبه تجربة األداء—انظرالقسم 6.7

J

توقعات يوم تجربة األداء
تأكد من الوصول إلى ثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolفي الوقت المحدد في تذكرة تجربة األداء الخاصة بك لتسجيل الوصول .يجب
عليك الحضور في الوقت المحدد لتجربة (تجارب) األداء .لن يكون وقت الوصول المحدد على تذكرتك هو وقت البدء الفعلي لتجربة األداء.
منطقة انتظار العائالت
ستكون هناك منطقة انتظار مخصصة للعائالت ،حيث أن مناطق تجربة األداء مخصصة للتالميذ المتقدمين فقط .قد يختار أفراد األسرة أو أولياء األمور
البقاء في منطقة االنتظار أو المغادرة والعودة إلى مبنى المدرسة في أي وقت.
نصيحة
تأكد من أن لديك كل ما تحتاجه (ماء ،طعام ،أي اتصاالت من /إلى عائلتك) قبل بداية عملية تجربة األداء.

بيان إثبات محل اإلقامة
قبل تجربة األداء ،سيُطلب منك قراءة وتوقيع بيان يشير إلى أنك مقيم في مدينة نيويورك وأنك جيد بصحة جيدة إلجراء تجربة األداء .التالميذ الذين يوقعون
على هذا البيان وهم ال يستوفون تلك المتطلبات سيتم إلغاء تأهلهم للقبول بثانوية الغوارديا (.)LaGuardia High School
أمن تجربة األداء
قبل تجربة األداء ،قد يقوم موظفو الموقع بالتقاط صورة أو فيديو للتالميذ في كل غرفة من غرف تجارب األداء .سيتم استخدام هذه الصور لألغراض األمنية
فقط.

 0.8خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
يستخدم المدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها عملية قبول منفصلة .للتقدم بطلب لاللتحاق بأي من /جميع هذه المدارس ،قُم
أوالً بالتسجيل لخوض اختبار القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبحلول الموعد النهائي يوم  21أكتوبر /تشرين األول . 2020 ،سيتم بعد
ذلك تحديد مواعيد االمتحان للتالميذ المسجلين .بالنسبة لهذه المدارس ،فإن خوض االمتحان هو بمثابة التقديم لاللتحاق بها.
The Bronx High School of Science

High School of American Studies at Lehman College

The Brooklyn Latin School

Queens High School for the Sciences at York College

Brooklyn Technical High School

Staten Island Technical High School

High School for Mathematics, Science
and Engineering at City College

Stuyvesant High School

J

J

J

J

J

J

J

J
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على عكس ثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolلن ترى هذه المدارس الثانوية المتخصصة السجالت األكاديمية للتالميذ أو تستخدمها لتقديم
عروض االلحاق .تستند عروض االلحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها إلى ثالثة عوامل:
J

درجة التلميذ(ة) في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

J

ترتيب التفضيالت للمدارس الثانوية المتخصصة كما أدرجها التلميذ(ة) على ورقة اإلجابة الخاصة به.

J

مدى توفر المقاعد في كل مدرسة

نصيحة
إذا كانت ثانوية الغوارديا ( )Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Artsهي المدرسة الثانوية المتخصصة
الوحيدة التي تهتم بااللتحاق بها .ال يتعين عليك خوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة .تجربة األداء الخاصة بك تعتبر بمثابة طلب االلحاق بهذه المدرسة!

حوالي  28,000تلميذ(ة) بالصف الثامن خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATللعام الدراسي  ،2021-2020وحصل حوالي
 4,300من هؤالء التالميذ على عرض إلحاق بمدرسة ثانوية متخصصة تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها.
في هذا الدليل :اكتشف عدد التالميذ المتقدمين لكل مدرسة ثانوية متخصصة تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها في العام الماضي في األقسام 5.10-1.10
من هذا الدليل .يوضح العمود المتقدمين عدد التالميذ الذين تقدمموا بطلبات إلتحاق ،ويوضح عمود المقاعد عدد المقاعد المتاحة العام الماضي .يساعد عمود
المتقدمين لكل مقعد على إظهار الطلب؛ كلما زاد هذا العدد ،زاد الطلب على تلك المدرسة في العام الماضي.
في موقع ( :)MySchoolsتتوفر هذه المعلومات أيضًا عبر اإلنترنت في قسم "الطلب في العام الماضي" من صفحة دليل المدارس الثانوية لكل مدرسة.
نصيحة
لمعرفة المزيد حول كيفية تقديم عروض االلحاق بالمدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها ،شاهد الفيديو المعنون "كيف يحصل التالميذ
على عروض االلحاق بالمدارس التي تعتمد الفرز والمدارس الثانوية المتخصصة" على الرابط .schools.nyc.gov/High

تسجل بحلول يوم  21أكتوبر /تشرين األول2020 ،
1.8
ّ
هل أنت مهتم بالمدارس الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول بها؟ أخبر موجهك اإلرشادي بأنك ترغب في خوض امتحان القبول
بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATقبل الموعد النهائي للتسجيل ،في يوم  21أكتوبر /تشرين األول .يمكنك التسجيل لحوض امتحان القبول بالمدارس
الثانوية المتخصصة ( )SHSATبإحدى الطرق الثالث التالية:

1

2

3

عبر اإلنترنت ،على الموقع اإللكتروني

C MySchools.nyc

أثناء فترة التسجيل ،سيظل هذا الخيار متاحً ا  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،باللغات العربية ،والبنغاال/البنغالية ،والصينية،
واإلنكليزية ،والفرنسية ،وكريول هايتي ،والكورية ،والروسية ،واإلسبانية ،واألردية.

من خالل الموجه اإلرشادي بمدرستك الحالية
تحدث إلى موجهك اإلرشادي حول التسجيل في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATكما يمكنه مساعدتك في
التسجيل.

من خالل أحد مراكز استقبال العائالت
ابحث عن ساعات الدوام والمواقع على الرابط  .schools.nyc.gov/WelcomeCentersيتوفر الدعم بأكثر من  200لغة—
اطلب مترجما ً.

عند التسجيل في امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( ،)SHSATتأكد من الحصول على إيصال رقمي أو مطبوع.
نصيحة
للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بكيفية التسجيل ،قُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/SHSأو اسأل الموجه اإلرشادي بالمدرسة.
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 2.8تواريخ امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
سيخوض جميع التالميذ المسجلين أمتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATفي تاريخ محدد .سيتم إدراج تاريخ ووقت ومكان االمتحان على
تذكرة االمتحان الخاصة بك .إذا تغيرت التواريخ أو المواقع ألي سبب من األسباب ،فستتلقى تحديثات من الموجه اإلرشادي بالمدرسة أو من إدارة التعليم.
تالميذ الصف الثامن الحاليون
الذين ليس لديهم تسهيالت لالمتحان

السبت 7 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،
أو
األحد 8 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

تالميذ الصف التاسع الحاليون ألول مرة
الذين ليس لديهم تسهيالت لالمتحان

األحد 8 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

تالميذ الصف الثامن الحاليون وتالميذ الصف التاسع ألول مرة من متعلمي اللغة اإلنكليزية ،أو التالميذ ذوي
اإلعاقات ممن لديهم برامج للتعليم الفردي ( ،)IEPsأو خطط  540التي تشمل تسهيالت االمتحان

األحد 15 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،
أو
السبت 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

التالميذ الذين يحتاجون إلى موعد لالمتحان التعويضي

األحد 15 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،
أو
السبت 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني2020 ،

التالميذ الجدد في مدينة نيويورك مع سجالت تظهر أنهم انتقلوا إلى هنا بعد يوم  1نوفمبر /تشرين الثاني 2020 ،سيخضعون لالمتخان في أواخر صيف
.2021
التالميذ في المدارس المشاركة في مبادرة عقد امتحان ( )SHSATخالل اليوم الدراسي سيخوضون امتحان ( )SHSATخالل اليوم الدراسي ،يوم الثالثاء،
 10نوفمبر /تشرين الثاني.
إذا لم يكن باستطاعتك حوض االمتحان في يوم السبت أو األحد بسبب الطقوس الدينية ،يجب عليك اإلشارة إلى ذلك عند التسجيل في امتحان ( )SHSATأو
إخبار الموجه اإلرشادي بالمدرسة قبل الموعد النهائي للتسجيل.
نصيحة
تعرف على المزيد حول الدعم والتسهيالت المتاحة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ومتعلمي اللغة اإلنكليزية السابقين في القسم .4.6

 3.8مواقع امتحان ()SHSAT
ستخوض امتحان ( )SHSATفي الحي أو المنطقة التعليمية التي تداوم في مدرسة بها حاليا ً .مواقع االمتحان ومعلومات االتصال وخيارات المواصالت
مدرجة أدناه؛ كما سيتم تضمين موقع امتحانك على تذكرة االمتحان الخاصة بك.
Bronx
جميع المناطق
التعليمية

The Bronx High School
of Science
75 West 205 Street
Bronx, NY 10468

 718-817-7700
 4إلى محطة ()Bedford Park Boulevard-Lehman College؛  D ،Bإلى
محطة ()Bedford Park Boulevard
Bx3 ،Bx28 ،Bx26 ،Bx22 ،Bx2 ،Bx10 ،Bx1

Brooklyn
المناطق التعليمية
،17 ،16 ،14 ،13
32 ،23 ،19

Brooklyn Technical
High School
29 Fort Greene Place
Brooklyn, NY 11217

 718-804-6400
 5 ،4 ،3 ،2إلى محطة ()Nevins St؛  Aإلى محطة (Hoyt & Schermerhorn
)Sts؛  R ،Q ،Bإلى محطة ()DeKalb Av؛  Cإلى محطة ()Lafayette Av؛
 N ،Dإلى محطة ()Atlantic Avenue-Barclays Center؛  Gإلى محطة
()Fulton Street
B69 ،B65 ،B63 ،B62 ،B54 ،B52 ،B45 ،B41 ،B38 ،B25 ،B103
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Brooklyn
المناطق التعليمية رقم
 ،18و22 ،21

James Madison High School
3787 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11229

 718-758-7200
 B، Qإلى محطة ()Kings Highway
BM4 ،B82 ،BM3 ،B7 ،B49 ،B44 ،B31 ،B2 ،B100

Brooklyn
المنطقتين التعليميتين
 15و20

Sunset Park High School
153 35th Street
Brooklyn, NY 11232

 718-840-1900
 D، N، Rإلى محطة ()Ave 4 – 36th St
X9 ،X5 ،X42 ،X3 ،X19 ،X17A ،X17 ،X14 ،X12 ،B70 ،B63 ،B37 ،B35

Manhattan
جميع المناطق
التعليمية

Stuyvesant High School
345 Chambers Street
Manhattan, NY 10282

 212-312-4800
 E ،C ،A ،3 ،2 ،1إلى محطة ()Chambers Street؛  Rإلى محطة ()City Hall
X10 ،X1 ،M9 ،M5 ،M22 ،M20

Queens
المناطق التعليمية
 ،24و ،25و30

 Long Island City High School 718-545-7095
 N، Wإلى محطة ()Broadway
14-30 Broadway
Long Island City, NY 11106
Q69 ،Q66 ،Q18 ،Q104 ،Q103 ،Q102 ،Q100

Queens
المناطق التعليمية
 ،26و ،27و،28
و29

Hillcrest High School
160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

 718-658-5407
 Z ،J ،Eإلى محطة ()Jamaica Center-Parsons/Archer؛  Fإلى محطة
()Parsons Boulevard
،Q24 ،Q20B ،Q20A ،Q2 ،Q17 ،Q114 ،Q112 ،Q111 ،Q110 ،Q1
،Q77 ،Q76 ،Q65 ،Q6 ،Q56 ،Q43 ،Q41 ،Q40 ،Q36 ،Q34 ،Q31 ،Q3
X68 ،Q9 ،Q83 ،Q8

Staten Island

Staten Island Technical
High School
485 Clawson Street
Staten Island, NY 10306

 718-667-3222
قطار ستاتن آيالند ( )SIRإلى محطة ()New Dorp
SBS-S79 ،S78 ،S76 ،S74 ،S57



 4.8الحصول على تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك والتحقق منها
بعد الموعد النهائي للتسجيل ،سيتم إخطارك عندما تكون تذكرتك جاهزة.
ستتضمن تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك ما يلي:
J

تاريخ ووقت امتحانك—انظر القسم  2.8لالطالع على قائمة التواريخ المحتملة

J

موقع امتحانك—انظر القسم  3.8لالطالع على تفاصيل حول كل موقع

J

رقم هوية التلميذ الخاص بك

رمز مدرستك الحالية

J

J

إذا كان ينطبق ،التسهيالت االمتحانية

راجع جميع المعلومات الموجودة على تذكرتك بعناية .إذا رأيت أي أخطاء أو معلومات غير محدثة ،أخبر الموجه اإلرشادي بمدرستك على الفور.

التعارض والمرض واالمتحانات التعويضية
يجب أن تخوض االمتحان في التاريخ والمكان المخصصين على تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك ،مع االستثناءات التالية:
J

إذا كان تاريخ االمتحان على تذكرتك يتعارض مع احتفال ديني ،فتحدث إلى الموجه اإلرشادي بمدرستك—حيث يمكنه تغيير موعد االمتحان.

إذا كان من المقرر أن تخوض امتحان ( )SHSATفي نفس تاريخ /وقت تجربة األداء بثانوية الغوارديا (،)LaGuardia High School
فستتمكن من إعادة جدولة موعد االمتحان—تعرف على المزيد في القسم .3.7

J
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J

إذا كنت مريضًا أو مصابا ً وغير قادر على خوض االمتحان في الموعد المحدد ،قُم بإخطار الموجِّ ه اإلرشادي الخاص بك فوراً عند العودة إلى
المدرسة ،وطلب تحديد موعد امتحان تعويضي .يتعين عليك تقديم مستندات توضح أنك مريض أو مصاب وغير قادر على خوض االمتحان .قدّم هذه
المستندات إلى الموجِّ ه اإلرشادي الخاص بك قبل الموعد النهائي لطلب امتحان تعويضي.

بدءًا من نوفمبر /تشرين الثاني ،يمكن أن يساعدك الموجه اإلرشادي بالمدرسة في طلب أمتحان تعويضي أو تجربة أداء تعويضية .سيتم إخطار الموجهين
اإلرشاديين بالمدرسة عندما يمكنهم البدء في تقديم الطلبات التعويضية.

التسهيالت

ً
مؤهل من متعلمي اللغة اإلنكليزية (( )ELLخالل العامين الماضيين) ،أو كان لديك تسهيالت امتحان
إذا كنت من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLوتلميذاً ساب ًقا
حالية كما هو موضح في برنامج التعليم الفردي ( )IEPأو خطة الفقرة  504الحالية الخاصة بك ،فستظهر التسهيالت المعتمدة على تذكرة دخول االمتحان
الخاصة بك.
J

J

J

تحقق من تذكرتك بعناية للتأكد من إدراج أي تسهيالت بشكل صحيح .إذا كانت التسهيالت مفقودة من تذكرة دخول االمتحان أو كانت غير صحيحة،
فقُم بتنبيه الموجه االستشاري بالمدرسة على الفور.
إذا كانت لديك تسهيالت ،تحقق أيضًا للتأكد من أنه من المقرر أن تخوض امتحانك في أي من يومي األحد 15 ،نوفمبر /تشرين الثاني 2020 ،أو
السبت 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2020 ،إذا لم يكن األمر كذلك ،أخبر موجهك اإلرشادي.
يجب عليك وعلى والديك أو أولياء أمرك القيام بمراجعة تذكرة دخول االمتحان ومناقشة التسهيالت التي قد ال تكون مفيدة لك ،وماذا يجب عليك فعله
إذا كنت ترغب في مغادرة االمتحان قبل نهاية الوقت المطوّ ل( .إذا كنت مؤهالً للوقت المطوّ ل).

سيتم إجراء االمتحان وف ًقا لتذكرة دخول االمتحان؛ إذا كانت هناك تسهيالت مدرجة ال يرغب والداك /أولياء أمرك في استخدامها ،فاتبع التوجيهات
الموجودة على تذكرة دخول االمتحان لتقديم موافقة كتابية لك بعدم استخدام التسهيالت .انظر القسم  4.6لالطالع على مزيد من التفاصيل.

J

 5.8أدرج اختياراتك الخاصة بالمدارس على تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك

قبل موعد االمتحان ،حدد المدارس التي ترغب في التقدم إليها على تذكرة دخول
االمتحان الخاصة بك عن طريق تظليل الدوائر بجوار اختيارات مدرستك على
تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك ،وإدراج اختيارك األول كرقم  ،1والثاني كرقم
 ،2وهكذا ،كما في هذا مثال.
في يوم االمتحان ،سيُطلب منك إدراج هذه الخيارات على كراسة إجابات امتحان
( )SHSATالخاصة بك بترتيب التفضيل؛ ستكون هذه هي الفرصة الوحيدة لك
لتحديد اختياراتك .إذا كان لديك بالفعل اختياراتك النهائية مدرجة بترتيب التفضيل
على تذكرة دخول االمتحان الخاصة بك ،يمكنك بسهولة نسخها إلى كراسة إجابتك:
سيكون لديك فرصة أفضل لتلقي عرض إلحاق إذا قمت بإدراج المزيد من المدارس
على كراسة إجابتك.

المدارس:

الخيار الثامن
الخيار السابع
الخيار السادس
الخيار الخامس
الخيار الرابع
الخيار الثالث
الخيار الثاني
الخيار األول

تأكد من التحدث إلى عائلتك وموجهك اإلرشادي بالمدرسة حول أي من المدارس
الثانوية المتخصصة التي تعتمد االمتحان كطريقة للقبول ترغب في االلتحاق
بها وبأي ترتيب للتفضيالت .سيتم النظر في قبول كل تلميذ(ة) فقط في المدارس
المدرجة على كراسة إجابته .يمكنك اختيار إدراج مدرسة واحدة فقط على كراسة
إجابتك ،أو يمكنك إدراج جميع المدارس الثماني.

الخيارات المتاحة:

Bronx Science
Brooklyn Latin
Brooklyn Tech
HS Math, Sci., & Engineering
HS American Studies/
Lehman
Queens Sci./York College
Staten Island Tech
Stuyvesant
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 6.8قُم بتوقيع تذكرة االمتحان الخاصة بك
يجب أن تقوم أنت والوالد(ة) أو ولي(ة) األمر بالتوقيع على تذكرتك قبل أن تخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( .)SHSATتأكد من
إحضار تذكرتك إلى االمتحان! إذا وصلت بدون تذكرة دخول االمتحان ،فقد ال يُسمح لك بخوض االمتحان .ستبذل المواقع قصارى جهدها لتأكيد تسجيلك
بحيث يُسمح لك بخوض االمتحان ،ولكن قد يحتاج التالميذ الذين ليس لديهم تذاكر لدخول االمتحان إلى إعادة جدولة موعد آخر .حتى إذا نسيت تذكرة دخول
االمتحان ،فال يزال عليك الذهاب إلى موقع االمتحان.

أنقر هنا لقراءة دليل امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة
 ))SHSATلمدينة نيويورك للقبول لعام 2021
((SHSAT
 7.8االستعداد لخوض امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT
في الجانب اآلخر من هذا الكتاب ،يمكنك:

القراءة عن تصميم االمتحان وأقسامه في القسم 0.1

J

تعرف على كيفية التحضير لكل قسم من أقسام امتحان ( )SHSATوكيفية استخدام نماذج امتحانات الدليل في القسم 0.2

J

J

تعرف على ما يمكن توقعه في يوم االمتحان ،وما يجب إحضاره (وما هو غير مسموح به) ،وكيفية وضع العالمات على ورقة إجابتك
بشكل صحيح القسم 0.3

تعرف على كيفية تقييم عالمات االمتحان وكيفية اإلبالغ عن مخالفات االمتحان في القسم —0.4سالمة االمتحان أمر بالغ األهمية
المتحان ( ،)SHSATلذلك يتم تطبيق القواعد بصرامة لضمان حصول جميع التالميذ على تجربة امتحان عادلة

J

تعرف على تجربة امتحان ( :)SHSATقُم بخوض نموذجين كاملين لالمتحان وجرّب أسئلة الممارسة في القسم 0.5؛ استخدم مفتاح
اإلجابة والتفسيرات المقدمة لفهم امتحان ( )SHSATواالستعداد له بشكل أفضل

J
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عروض االلحاق
 0.9الحصول على عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية
 1.9خطاب عرض االلحاق الخاص بك
سيصبح خطاب عرض االلحاق بالمدرسة الثانوية متاحً ا على موقع ( )MySchoolsفي مارس /آذار؛ كما سيتم إرساله عن طريق البريد إلى عنوان
منزلك .سوف يتضمن هذا الخطاب:
J

عرض االلحاق الخاص بك للمدرسة الثانوية

إذا كان ينطبق ،نتائج المدارس الثانوية المتخصصة الخاصة بك.

J

J

J

J

J

سيشمل ذلك نتيجة امتحان ( )SHSATالخاصة بك إذا كنت قد خضت امتحان (.)SHSAT
ما إذا كنت قد تلقيت عرضًا لاللحاق من مدرسة ثانوية متخصصة تعتمد على خوض االمتحان للقبول بها أم ال ،وما إذا كنت قد تلقيت أي
عروض لبرامج ثانوية الغوارديا ( )LaGuardia High Schoolأم ال.

الخطوات التالية ،مثل كيفية االختيار بين عروض إلحاق متعددة (إذا كان ينطبق)
معلومات حول أي برامج تم إدراجك فيها على قائمة االنتظار .سيتم وضعك تلقائيا ً على قائمة االنتظار ألي برنامج ادرجته على طلب االلحاق في
مرتبة أعلى من البرنامج الذي حصلت على عرض إلحاق منه .مثال :إذا حصلت على عرض لاللحاق بالبرنامج الذي رتبته كخيارك الثالث ،فإنك
ستكون كذلك على قائمة االنتظار الخاصة بالبرنامجين اللذين رتبتهما كخيارك األول وخيارك الثاني.

ملحوظة :المدارس الثانوية المتخصصة ،بما في ذلك ثانوية الغوارديا ( ،)LaGuardia High Schoolليس لديها قوائم انتظار.
تريد االطالع على ورقة إجابتك في امتحان ()SHSAT؟ أنقر هنا إلى دليل امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ( )SHSATبمدينة نيويورك وانتقل إلى
القسم  3.4لمعرفة ما يجب فعله .يمكن تقديم الطلبات فقط بعد تلقي نتيجة امتحان ( )SHSATالخاصة بك.

 2.9قوائم االنتظار بالمدارس الثانوية والخطوات التالية
بعد توفر عروض االلحاق ،ستتمكن من استخدام حساب موقع ( )MySchoolsالخاص بك للقيام بما يلي:
إضافة نفسك إلى قوائم االنتظار

J

J

التحقق من مكانك على قائمة االنتظار الخاصة بأي مدرسة ،في الوقت الفعلي

قبول عروض االلحاق من قوائم االنتظار أو رفضها

J

يتم تقديم عروض االلحاق من قائمة االنتظار بنا ًء على توفر المقاعد وأولويات القبول وطرق القبول وف ًقا لمجموعة األولوية الخاصة بمقعدك .سوف
تتصل بك مباشرة إذا أصبحت لديها مقاعد شاغرة وكان بإمكانها تقديم عرض لاللحاق .احصل على أحدث المعلومات حول قوائم االنتظار على الرابط
.schools.nyc.gov/Waitlists
نصيحة
إن أفضل طريقة للحصول على عرض لاللحاق بأي برنامج هي إدراجه كخيار ضمن خيارات البرامج على طلب االلحاق الخاص بك.
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 3.9هل ستنتقل أم انتقلت مؤخراً؟ هل تقوم بتغيير المدارس؟
الموقف

ما يتعين عليك القيام به

أنت تنتقل إلى مدينة نيويورك وتحتاج إلى
مدرسة ثانوية اآلن.

قُم بزيارة الرابط  schools.nyc.gov/NewStudentsلمعرفة كيفية التسجيل وما هي
المستندات التي تحتاجها .إذا كنت تلميذاً في الصف التاسع للمرة األولى ،فتعرف على كيفية التقديم في
المدارس التي توفر مقاعد للصف العاشر.

ستنتقل إلى مدينة نيويورك بعد يوم 4
ديسمبر /كانون األول 2020 ،وستدخل
الصف التاسع في خريف  .2021أنت بحاجة
إلى مدرسة ثانوية للخريف.

مازال بإمكانك المشاركة في عملية القبول بالمدارس الثانوية! بمجرد حصولك على إثبات
اإلقامة ،اعمل مع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر والموجه اإلرشادي بالمدرسة إلنشاء حساب على موقع
 C MySchools.nycوقُم بإضافة نفسك إلى قوائم االنتظار بعد توفر عروض االلحاق في
مارس /آذار .هل تحتاج إلى مساعدة؟ احصل على الدعم من مركز استقبال العائالت.

أنت تنتقل إلى خارج مدينة نيويورك أثناء
عملية القبول.

لن تتلقى عرضًا لاللحاق بمدرسة ثانوية عامة في مدينة نيويورك أو تتلقى نتائج المدارس الثانوية
المتخصصة ،إذا كان ينطبق.

انتقلت من مدرسة عامة إلى مدرسة خاصة
أثناء عملية القبول.

إذا انتقلت من مدرسة عامة إلى مدرسة خاصة أثناء عملية القبول ،فيُرجى الحصول على الدعم من مركز
استقبال العائالت للحصول على رقم هوية التلميذ للمدرسة الخاصة .وتأكد من قيام موظفي مركز استقبال
العائالت بنقل معلومات مدرستك العامة ،مثل اختيارات طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية ،إلى رقم هوية
المدرسة الخاصة الجديدة.

انتقلت من مدرسة خاصة إلى مدرسة عامة
أثناء عملية القبول.

يرجى التأكد من أن موظفي المدرسة في مدرستك العامة الجديدة ينقلون معلوماتك ،مثل اختيارات طلب
االلحاق بالمدرسة الثانوية ،إلى رقم هوية التلميذ بالمدرسة العامة الجديدة.

توجد مراكز استقبال العائالت في جميع األحياء الخمسة .المواقع مدرجة على الصفحة  ixمن هذا الدليل .للحصول على أحدث المعلومات حول المواقع
وساعات الدوام ،قُم بزيارة الرابط .schools.nyc.gov/WelcomeCenters
نصيحة
قُم بخوض االختبار القصير في الصفحة التالية الختبار معرفتك بالمدارس الثانوية والمدارس الثانوية المتخصصة.
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األجوبة:
1.صواب  -فالتالميذ الذين يدرجون في طلب االلحاق الخاص بهم  12برنامجً ا لديهم فرصة أعلى
للحصول على عرض إلحاق بالبرامج الخاصة بهم مقارنة بالتالميذ الذين قاموا بإدراج خيارات
أقل.
2.صواب – يمكنك تقديم طلب لاللحاق بمعظم المدارس الثانوية في جميع أنحاء مدينة نيويورك .تأكد
من التحقق من أهلية برنامج معين للتأكد من أنه يمكنك التقدم له .قد يكون من الصعب الوصول
إلى بعض البرامج من مكان إقامتك ،لذلك قبل التقديم ،تعرف على كيف ستكون رحلتك اليومية
إلى المدرسة.
3.خطأ – سوف تتلقى عرضًا واح ًدا فقط من اختياراتك المدرجة في طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية؛
رتب البرامج حسب الترتيب الذي تفضله ح ًّقا ،لزيادة فرصك في تلقي عرض ألحد الخيارات
المدرجة في ترتيب أعلى.
4.صحيح  -يمكنك إدراج أي عدد تريده من البرامج من المدرسة ،طالما كنت مؤهالً لاللتحاق بها.
قبل التقديم لاللتحاق بأي برنامج في المدرسة ،فكر في طريقة القبول في البرنامج ومجال االهتمام.

7.خطأ  -فقط البرامج التي تقوم بفرز المتقدمين هي التي تستخدم السجالت األكاديمية للتالميذ من
أجل تقديم العروض .ال ترى البرامج ذات أسلوب القبول المفتوح سجلك األكاديمي.
8.صواب  -ال تستطيع المدارس رؤية الترتيب الذي أدرجتها به على طلبك لاللحاق .لن تعرف أي
مدرسة ما إذا كانت اختيارك األول أم الثاني أم الثاني عشر.
9.خطأ  -ال يعتمد القبول بالمدارس الثانوية على أسبقية تقديم الطلبات ،ويمكنك إجراء تغييرات على
طلب االلحاق الخاص بك في أي وقت قبل الموعد النهائي في يوم  4مارس /كانون األول .يتم
التعامل مع جميع الطلبات المقدمة بحلول الموعد النهائي بنفس الطريقة بنا ًء على خيارات طلب
االلحاق ،وتوافر المقاعد ،وأولويات القبول ،وطرق القبول.
	10.صواب  -يتم تلقائيا ً وضعك على قائمة االنتظار ألي برنامج (برامج) قمت بوضعه على طلب
الحاقك في رتبة أعلى من البرنامج الذي تلقيت عرضا ً منه.

5.صواب  -إن طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية هو فرصتك الوحيدة للتقدم إلى المدارس الثانوية
العامة التابعة إلدارة التعليم عندما يكون هناك توفر كامل .اقض بعض الوقت الستكشاف خياراتك
وإكمال طلب االلحاق مع إدراج  12خيارً ا مفي ًدا بحلول يوم  4ديسمبر /كانون األول.
6.صواب  -يمكنك التسجيل لخوض امتحان ( )SHSATو /أو إدراء تجربة أداء في ثانوية الغوارديا
(.)LaGuardia

	10.إذا تلقيت عرضًا لبرنامج الخيار الثالث ،فسيتم إدراجي تلقائيًا في قائمة االنتظار في خياري األول والثاني.

صواب أم خطأ

1.يجب علي أن أدرج  12برنامجً ا على طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية الخاص بي.

صواب أم خطأ

2.يمكنني تقديم طلب لإللحاق بمدرسة متوسطة خارج الحي أو المنطقة التعليمية التي أتبع لهما.

صواب أم خطأ

3.سوف أحصل على عروض لاللحاق من عدة برامج أدرجتها على طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية الخاص بي.

صواب أم خطأ

4.إذا كانت مدرسة ثانوية ما تشتمل على عدة برامج ،فإنه يمكنني أن أدرج أكثر من واحد منها في استمارة طلب االلحاق الخاصة بي.

صواب أم خطأ

5.يعتبر طلب االلحاق الذي أقدمه خالل فصل الخريف هذا أفضل فرصة لدي لتقديم طلب لاللحاق بمدرسة ثانوية تابعة إلدارة التعليم في
مدينة نيويورك.

صواب أم خطأ

6.يمكنني التسجيل المتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة عن طريق موقع (.)MySchools

صواب أم خطأ

7.يمكن لجميع المدارس والبرامج رؤية السجل األكاديمي الخاص بي عندما أتقدم لاللتحاق بها.

صواب أم خطأ

8.ال تتمكن المدرسة من معرفة ما إذا كانت هي اختياري األول أم الثاني عشر على طلب االلحاق.

صواب أم خطأ

9.إذا قدمت طلب االلحاق بالمدرسة الثانوية مبكراً ،فإن لدي فرصة أفضل في الحصول على عرض إلحاق من برنامج أريده.

صواب أم خطأ

اقرأ كل عبارة عن التقدم لاللتحاق بالمدرسة الثانوية .ضع دائرة حول صواب أو خطأ.

النشاط

أسئلة الصواب والخطأ حول علميات القبول؟

المدارس العامة بمدينة نيويورك
 0.01المدارس الثانوية العامة التابعة إلدارة التعليم بمدينة نيويورك
ابحث عن المدارس في كل حي.
مدارس

البرونكس (القسم 53�������������������������������������������������������������� )1.10

مدارس

بروكلين (القسم 83����������������������������������������������������������������� )2.10

مدارس

منهاتن (القسم 123 ����������������������������������������������������������������)3.10

مدارس

كوينز (القسم 155 ������������������������������������������������������������������ )4.10

مدارس ستاتن

BRONX

آيالند (القسم 186 ����������������������������������������������������� )5.10

تعرف على المدارس الثانوية العامة التابعة إلدارة
التعليم التي ...
توفر الخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية ( 75القسم 196 ����������������� )0.11

MANHATTAN

تقدم برامج طيف التوحد (( )ASD/ACESالقسم 200 ������������������� )0.12
تعتبر مدارس للتحويل (القسم 202 ��������������������������������������������� )0.13

QUEENS

BROOKLYN

STATEN ISLAND

المدارس المستقلة (القسم  )0.14يبدأ من
الصفحة .204
52

Bronx 1.10
إدراج  12اختياراً هو أمر مهم!

مجال االهتمام

البرامج

اختيارا على طلب االلحاق الخاص بهم
من تالميذ البرونكس الذين أدرجوا 12
ً

الهندسة المعمارية

1

إدارة األعمال

4

االتصاالت

1

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

15

فنون الطهي

1

الهندسة

8

األفالم /الفيديو

1

المهن الصحية

7

الضيافة والسفر والسياحة

1

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

51

فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

1

القانون والحكومة

5

الفنون األدائية

11

ما هي طرق القبول الخاصة بالبرامج في البرونكس؟

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم

10

تتبع العديد من المدارس في البرونكس أحد الخيارات التعليمية ( ).Ed. Optكطريقة
للقبول .يتم تقديم  %50من عروض االلتحاق للتالميذ الذين يتم اختيارهم بشكل
عشوائي .ويعني ذلك أنه ليس هناك شيء يتعين عليك القيام به قبل تقديم الطلب.

التعلم المبني على مشاريع

3

العلوم والرياضيات

21

التدريّس

1

97%

ضا ألحد
قد تلقوا عر ً
اختيارات طلب االلحاق
الخاص بهم

ما هي برامج المدرسة الثانوية المتوفرة في البرونكس؟
 110مدارس ثانوية تابعة للمنطقة التعليمية
 143برنامجً ا ،باإلضافة إلى برنامجين للمدارس الثانوية المتخصصة
أكثر من  12,732مقعداً لتالميذ الصف التاسع
 58مدرسة تقدم مقاعد للصف العاشر

E
1
14
10
6
+
61
6

الفنون األدائية والتصميم

8

برنامج التوزيع الجغرافي

2

برنامج التوزيع الجغرافي

تجربة أداء

%1

%1

%1

%6

%14

خيار تعليمي

%61

تحويل

البرامج حسب
طرق القبول %10
%6

امتحان

مفروز :اللغة

مفروز

مفتوح

53

Bronx
Riverdale / Kingsbridge Academy
)Middle School / High School 141( )RKA(

Bronx School of Law and Finance

12

8 8DeWitt Clinton Educational Campus
0.55
=  بوصة1
Bronx Collaborativeميل
High
School

Bronx Theatre High School

1
:

Marble Hill High School for International Studies

4
:

an
dC
o

B
:
B
:
D
1
:

W

Theodore Roosevelt Educational Campus
Belmont Preparatory High School
Bronx High School for Law and Community Service
Fordham High School for the Arts
Fordham Leadership Academy
Knowledge and Power Preparatory Academy International High School )KAPPA(
West Bronx Academy for the Future

11 المنطقة التعليمية

1
4
:
Bronx Center for Science
and Mathematics

Morris Educational Campus

E1
6 9t
hS
t

Bronx International High School

m

Rd

1
5
:

Fannie Lou Hamer
Freedom High School

High School for Violin and Dance

12 المنطقة التعليميةBronx School for Law, Government and Justice

E1
61s

1
4
:
1
5
:

Morris Academy for
Collaborative Studies
t St

School for Excellence
Bronx Career and College
Preparatory High School

3r Willis
d
Ave
Av
e

Bronx Latin

Alfred E. Smith Educational Campus
Alfred E. Smith Career and Technical Education High School
Bronx Design and Construction Academy

Urban Assembly Bronx Academy of Letters
8The
التعليمية
المنطقة

ha

Herman Ridder Educational Campus
Bronx Envision Academy
Explorations Academy
East Bronx Academy
for the Future

Bronx Early College Academy for Teaching & Learning

Community School for Social Justice
Health Opportunities High School

or
d

Bathgate Educational Campus
Mott Hall Bronx High School
The Urban Assembly School
for Applied Math and Science
Validus Preparatory Academy

B
1
:

Frederick Douglass Academy III Secondary School

Careers in Sports High School

EF

Eagle Academy for
Young Men

Interstate 95

Eximius College Preparatory
Academy: A College Board School

Walkabout Bronx High School

s

Young Women's Leadership School
of the Bronx )TYWLS(

Bronx Leadership
Academy High School

Comprehensive Model School Project M.S. 327

Mott Haven Educational Campus

ur

Theater Arts Production
Company School )TAPCo(

Academy for Language
and Technology

Bronx Leadership Academy II High School

o
nc

Gr

er
Riv
on
Hu
ds

High School of American
Studies at Lehman College

Walton Educational Campus
The Celia Cruz Bronx High School of Music
Discovery High School
High School for Teaching and the Professions
International School for Liberal Arts
Kingsbridge International High School

William Howard Taft Educational Campus
Bronx Collegiate Academy
Bronx High School for Medical Science
Bronx High School of Business
Claremont International High School
DreamYard Preparatory School
New Directions Secondary School

o
Mosh

The Marie Curie School for Medicine,
Nursing, and Health Professions

DeWitt Clinton High School
World View High School

Av
e

9
7

of Science

	حدود المنطقة التعليمية

eb
st
er

John F. Kennedy Educational Campus
Bronx Engineering and Technology Academy

	مدرسة تابعة
التعليمية
للمنطقةHigh School
The Bronx

11

e

10

In-Tech Academy
)M.S. / High School 368(

The Metropolitan
High School

1
6
:

Jane Addams Educational Campus
School for Tourism and Hospitality

Longwood Preparatory
Academy

1
2
:

Bronx Studio School
for Writers and Artists

South Bronx Educational Campus

Hostos-Lincoln Academy
of Science

Mott Haven Village Preparatory High School
University Heights Secondary School

The Laboratory School of Finance and Technology
South Bronx Preparatory: A College Board School

H.E.R.O. High )Health, Education, and
Research Occupations High School(

International Community High School

1
6
:

B l vd

Bro
nx
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d

ia A
ve
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on

eA
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19t

Ave

E2
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New World High School

Bayc

The Bronxwood Preparatory Academy

hS
t

1
5
:

Evander Childs Educational Campus

Pkwy S
olu
Mosh

Bronx Academy of Health Careers
Bronx Aerospace High School

Harry S Truman Educational Campus
Bronx Health Sciences High School
Harry S Truman High School

Bronx High School for Writing and Communication Arts
Bronx Lab School

10 المنطقة التعليمية

High School for Contemporary Arts
High School of Computers and Technology

Astor Collegiate Academy

Ave
Ely

Collegiate Institute for Math and Science )CIMS(
Pelham Preparatory Academy

Pelham Pkw

Grace Dodge Educational Campus

Cit
y

Be
ac

Is la

h

Rd

nd R
d

Ave

High School of Language and Innovation

Pl

Sh
ore
Rd

Rd

Bo
st

on

Christopher Columbus Educational Campus
Bronxdale High School

Thwaites

Orchard

r
ste
che
Bay

1
2
:

yS

Bronx Academy for Software Engineering )BASE(
Crotona International High School

Hut chin
son River P
kwy

Bro
nx
d

1
5
:

Bronx R

Ave
ale

Wings Academy

Bronx High School for
the Visual Arts

kE

iver Pkwy

High School for Energy and Technology

x Par
Bron

us

Academy for Scholarship and
Entrepreneurship: A College Board School

Middlet o w

d

9 التعليمية
المنطقة
Herbert
H. Lehman Educational Campus

nt Ave
remo
ET

e

nR

Bronx River High School
Herbert H. Lehman High School
Pelham Lab High School

James Monroe Educational Campus & Annex
The Cinema School

1
6
:

High School of World Cultures

Renaissance High School for Musical Theater & Technology
Schuylerville Preparatory High School
Westchester Square Academy

The Metropolitan Soundview High School
Mott Hall V

Long
Island
Sound

Pan American International High School at Monroe

rsta

r Blvd

5

5
69
te

Bruckne

te 9

sta
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E 172n

Adlai E. Stevenson Educational Campus
Antonia Pantoja Preparatory Academy: A College Board School
Bronx Bridges High School

d
un
So

Bronx Compass High School
Gotham Collaborative High School

vie

Thr
ogs
Nec
kE

Millennium Art Academy

w

e
Av

Ave Archimedes Academy for Math, Science and Technology Applications
Rand all
Women's Academy of Excellence

Bronx
River

7 المنطقة التعليمية

East River

xpy

Academy for Language and
09X365 | Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذW a | 331 :
718‑731‑0219 | 1700 Macombs Road, Bronx NY 10453

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  98%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y31B | Media Communications 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
406

16

38

5

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


Y31C | Computer Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

22

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
526

24

77

13

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


Y31D | Computer Networking 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
425

17

53

8

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية

Academy for Scholarship and Entrepreneurship:
11X270 | A College Board School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 363 :
718‑696‑3840 | 921 East 228th Street, Bronx NY 10466

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  70%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X02R | Academy for Scholarship and Entrepreneurship 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

64

456

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

124

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 89%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Alfred E. Smith Career and Technical
07X600 | Education High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 435 :
718‑993‑5000 | 333 East 151st Street, Bronx NY 10451

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X69C | NATEF Automotive Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

82

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
343

4

197

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


X69D | Bilingual Spanish NATEF Automotive Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

16

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
117

7

25

6

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


X69E | Graphic Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

22

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
351

16

139

23

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
56

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |
 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Antonia Pantoja Preparatory Academy:
08X376 | A College Board School

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 396 :
718‑824‑3152 | 1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Antonia Pantoja Preparatory Academy: 
Y34A | A College Board School

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

64

161

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

68

4

طريقة القبول :مفتوح
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 44%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Y34U | Antonia Pantoja Preparatory Academy D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Archimedes Academy for Math, Science
08X367 | and Technology Applications

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 593 :
718‑617‑5046 | 456 White Plains Road, Bronx NY 10473

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y37A | Archimedes Academy for Math, Science and Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

76

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
474

6

106

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 24%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

11X299 | Astor Collegiate Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 483 :
718‑944‑3418 | 925 Astor Avenue, Bronx NY 10469

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X17B | Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

93

888

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

211

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X434 | Belmont Preparatory High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 389 :
718‑733‑4559 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X42A | College and University Transitional Seminar 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,724

20

353

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Academy for Software
)10X264 | Engineering (BASE

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 b | 396 :
718‑733‑6024 | 2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X18A | Bronx Academy for Software Engineering (BASE) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
915

11

311

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 57

11X290 | Bronx Academy of Health Careers

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 359 :
718‑696‑3340 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  70%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X22A | Bronx Academy of Health Careers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

85

683

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

135

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

11X545 | Bronx Aerospace High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 263 :
718‑696‑6010 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 66%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X30A | Bronx Aerospace High School 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

149

292

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

40

86

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

08X432 | Bronx Bridges High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 341 :
718‑829‑2984 | 1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y47A | Bronx Bridges High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
335

5

80

5

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة االنكليزية (.)ELL
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Career and College Preparatory
12X479 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 275 :
718‑542‑4011 | 800 Home Street, Bronx NY 10456

 58%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y43A | Bronx Career and College Preparatory High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

345

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

108

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Bronx Center for Science and
09X260 | Mathematics

الصفوف | 12‑9 :التالميذ441 :
718‑992‑7089 | 1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X05R | Bronx Center for Science and Mathematics 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
3,503

41

545

24

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
58
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يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

10X351 | Bronx Collaborative High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 561 :
100 West Mosholu Parkway South, Bronx
718‑543‑1023 | NY 10468

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X19A | Bronx Collaborative High School 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

118

472

4

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

120

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X227 | Bronx Collegiate Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 350 :
718‑410‑4077 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X58X | Bronx Collegiate Academy 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

75

1,272

17

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

283

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

08X561 | Bronx Compass High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 374 :
718‑828‑1206 | 1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y61A | Bronx Compass High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

95

426

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

147

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

07X522 | Bronx Design and Construction Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 382 :
718‑402‑7690 | 333 East 151st Street, Bronx NY 10451

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  73%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y51A | Building Construction and Technology 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

125

229

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

33

124

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Y51B | Architecture and Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

29

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
240

8

95

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Early College Academy for
09X324 | Teaching & Learning

الصفوف | 12‑6 :التالميذ466 :
718‑681‑8287 | 250 East 164th Street, Bronx NY 10456

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Pre-International Baccalaureate Diploma 
Y36A | Honors Program
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

64

519

8

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

152

9

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 29%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 59

Bronx Engineering and Technology
10X213 | Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 395 :
718‑563‑6678 | 99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X61X | Bronx Engineering & Technology Academy (BETA) 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

85

650

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

202

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X511 | Bronx Envision Academy

3
الصفوف | 12‑9 :التالميذ 93 :
718‑589‑1590 | 1619 Boston Road, Bronx NY 10460

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y54A | Bronx Envision 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

85

328

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

116

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

11X249 | Bronx Health Sciences High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 287 :
718‑904‑5450 | 750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X88X | Bronx Health Sciences High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,361

16

220

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx High School for Law and
10X439 | Community Service

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 406 :
718‑733‑5274 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X53A | Law Enforcement Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,629

19

398

17

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X413 | Bronx High School for Medical Science

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 427 :
718‑410‑4040 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X56A | Medical and Health Sciences 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

64

882

14

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

143

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 14%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
60

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

11X418 | Bronx High School for the Visual Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 440 :
718‑319‑5160 | 2040 Antin Place, Bronx NY 10462

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X35A | Visual Art 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

43

614

14

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

178

30

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X35B | Graphic Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

43

438

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

153

22

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X35U | Bronx High School for the Visual Arts D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Bronx High School for Writing and
11X253 | Communication Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 301 :
718‑944‑5660 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X76X | Bronx High School for Writing & Communication Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
339

4

80

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X412 | Bronx High School of Business

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 303 :
718‑410‑4060 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X55A | Bronx High School of Business 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

85

389

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

111

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


X55B | Bilingual Education 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

20

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
138

7

21

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

10X445 | The Bronx High School of Science

الصفوف | 12‑9 :التالميذd b | 2,981 :
718‑817‑7700 | 75 West 205 Street, Bronx NY 10468

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


The Bronx High School of Science 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

748

19,396

عدد المتقدمين لكل مقعد
26

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 61

09X403 | Bronx International High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L b | 375 :
718‑620‑1053 | 1110 Boston Road, Bronx NY 10456

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X36A | Bronx International High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

347

4

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

68

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

11X265 | Bronx Lab School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL a | 343 :
718‑696‑3700 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X64X | Bronx Lab School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

99

283

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

108

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

X64U | Bronx Lab School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

12X267 | Bronx Latin

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 531 :
718‑991‑6349 | 800 Home Street, Bronx NY 10456

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y35A | Bronx Latin 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,513

24

305

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 43%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Leadership Academy
09X525 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 466 :
718‑299‑4274 | 1710 Webster Avenue, Bronx NY 10457

 62%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X73A | Bronx Leadership Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

107

504

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

29

176

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Leadership Academy II
07X527 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 496 :
718‑292‑7171 | 730 Concourse Village West, Bronx NY 10451

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y49A | Bronx Leadership Academy II High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

832

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

273

20

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Y49U | Bronx Leadership Academy II High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

62

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

08X349 | Bronx River High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 460 :
718‑904‑4210 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X24A | Bronx River High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,240

15

336

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx School for Law, Government
09X505 | and Justice

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 740 :
718‑410‑3430 | 244 East 163rd Street, Bronx NY 10451

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X95A | Bronx School for Law, Government and Justice 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

82

1,571

19

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

364

17

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 64%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

10X284 | Bronx School of Law and Finance

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 392 :
718‑561‑0113 | 99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X28A | Bronx School of Law and Finance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

85

533

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

90

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Bronx Studio School for Writers
08X269 | and Artists

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 611 :
718‑893‑5158 | 928 Simpson Street, Bronx NY 10459

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y28A | Bronx Studio School for Writers and Artists 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
483

8

156

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 54%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X546 | Bronx Theatre High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 328 :
718‑329‑2902 | 99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X38A | Theater Design and Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

37

234

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

89

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 63

...تكملة للصفحة السابقة


X38B | Performance and Production 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

48

331

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

79

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

11X508 | Bronxdale High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 448 :
718‑944‑3655 | 925 Astor Avenue, Bronx NY 10469

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y53A | Bronxdale High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

84

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,732

21

436

31

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Y53U | Bronxdale High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Y53Y | Bronxdale High School ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

11X514 | The Bronxwood Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 354 :
718‑696‑3820 | 921 East 228th Street, Bronx NY 10466

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X85R | The Bronxwood Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
305

4

84

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

07X548 | Careers in Sports High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 499 :
718‑292‑7110 | 730 Concourse Village West, Bronx NY 10451

 61%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X31A | Careers in Sports High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

99

678

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

199

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 93%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X442 | The Celia Cruz High School of Music

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 441 :
718‑329‑8550 | 2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Instrumental Music: Concert Band / Jazz Band / Piano 

| 1 X33A

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

32

186

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

52

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


X33B | Vocal Music: Chorus 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

47

223

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

60

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

64

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


X33M | Instrumental Music: Orchestra / Strings 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

24

103

4

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

24

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

12X478 | The Cinema School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 355 :
718‑620‑2560 | 1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y42A | The Cinema School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

64

857

13

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

219

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

09X564 | Claremont International High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L b | 363 :
718‑410‑4001 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y64A | Claremont International High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
253

4

47

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

Collegiate Institute for Math and
)11X288 | Science (CIMS

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 569 :
718‑944‑3635 | 925 Astor Avenue, Bronx NY 10469

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X29J | Collegiate Institute for Math and Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

68

1,593

23

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

252

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X29K | CIMS Math & Science Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

27

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,193

44

198

28

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

07X427 | Community School for Social Justice

الصفوف | 12‑9 :التالميذL a | 310 :
718‑402‑8481 | 350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X47A | Social Action 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

64

264

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

95

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 91%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 65

Comprehensive Model School
09X327 | Project M.S. 327

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 708 :
718‑294‑8111 | 1501 Jerome Avenue, Bronx NY 10452

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y27A | Comprehensive Model School Project (CMSP) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

71

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
975

14

242

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

10X524 | Crotona International High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L b | 338 :
718‑561‑8701 | 2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y56A | Digital Media/Recording Entertainment Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
223

3

48

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

10X440 | DeWitt Clinton High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 975 :
718‑543‑1000 | 100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X10A | Clinton School of Health Professions 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

59

325

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

71

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X10H | Newcomers’ Global Community 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

54

78

1

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

15

1

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X10J | Macy Honors Early College Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

95

411

4

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

42

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X10K | Clinton School of Engineering & Computer Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الهندسة

التعليم العام

59

425

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

134

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X10L | Clinton School of Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

59

326

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

89

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 91%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
66

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  Mللتالميذ الفتيان فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


X10M | Clinton School of Dance 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

المتقدمون

المقاعد

التعليم العام

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X10N | Clinton School of Music 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X10U | DeWitt Clinton High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

10X549 | Discovery High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 449 :
718‑733‑3872 | 2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X39A | Discovery High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

1,191

14

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

292

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X329 | Dreamyard Preparatory School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 271 :
718‑410‑4242 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y21A | DreamYard Preparatory School 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

347

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

121

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

09X231 | Eagle Academy for Young Men

الصفوف | 12‑6 :التالميذM a | 494 :
718‑466‑8000 | 4143 Third Avenue, Bronx NY 10457

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  71%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X99X | The Eagle Academy for Young Men 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

51

382

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

174

12

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 41%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

12X271 | East Bronx Academy for the Future

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 647 :
718‑861‑8641 | 1716 Southern Boulevard, Bronx NY 10460

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X83X | East Bronx Academy for the Future 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
458

7

154

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 49%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك
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Eximius College Preparatory Academy:
09X250 | A College Board School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ393 :
718‑992‑7154 | 1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Eximius College Preparatory Academy: 
X03R | A College Board School

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

1,224

14

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

291

13

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X251 | Explorations Academy H.S.

الصفوف | 12‑9 :التالميذ314 :
718‑893‑6173 | 1619 Boston Road, Bronx NY 10460

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X08R | Computer Science and Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

85

472

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

190

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Fannie Lou Hamer Freedom
12X682 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 463 :
718‑861‑0521 | 1021 Jennings Street, Bronx NY 10460

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X91A | Fannie Lou Hamer Freedom High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

87

326

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

129

6

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ من مدرسة ( )Fannie Lou Hamer Middle Schoolالمتوسطة ( 33%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه
ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X437 | Fordham High School for the Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 369 :
718‑733‑4656 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X51A | Fordham High School for the Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

85

1,510

18

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

364

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X438 | Fordham Leadership Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 373 :
718‑733‑5024 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X52A | College Preparatory and Leadership 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,868

22

430

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
68

 bمُيسّر جزئيا ً |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |
 1برامج توفر مقاعد للصف 10
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Frederick Douglass Academy III
09X517 | Secondary School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ333 :
718‑538‑9726 | 3630 Third Avenue, Bronx NY 10456

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X63X | Frederick Douglass Academy III 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
316

4

109

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

08X452 | Gotham Collaborative High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 485 :
718‑597‑1587 | 1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473

 58%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X32A | Gotham Collaborative 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

201

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

66

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X32B | College Prepatory Program 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X32U | Gotham Collaborative High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

H.E.R.O. High (Health, Education, and
)07X259 | Research Occupations High School

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 b | 532 :
718‑585‑8013 | 455 Southern Boulevard, Bronx NY 10455

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


HERO High (Health, Education, and Research Occupations 
)X37A | High School

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

636

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

152

7

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

11X455 | Harry S Truman High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 2,172 :
718‑904‑5400 | 750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X25B | Law and Legal Studies/Law Enforcement Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

103

364

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

93

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25C | Computer Technology 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

120

473

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

200

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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...تكملة للصفحة السابقة


X25D | Culinary Arts 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

103

377

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

143

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25E | Media Communication and Video Journalism 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

77

158

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

57

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25F | Air Force Junior ROTC 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

التعليم العام

71

205

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

95

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 89%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25H | Pre-Engineering and Applied Mathematics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

59

287

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

72

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25I | Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

63

412

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

140

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X25Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X25Y | Harry S. Truman High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

07X670 | Health Opportunities High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 476 :
718‑401‑1826 | 350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451

 60%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X71A | Health Opportunities High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

59

331

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

73

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

08X405 | Herbert H. Lehman High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 898 :
718‑904‑4200 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 68%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Computer Science/Information Technology Program 
مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا
طريقة القبول :خيار تعليمي

| 1 X16A

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

136

634

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

200

8

األهلية :مفتوح لتالميذ حيّ البرونكس فقط أو المقيمين فيه
التكملة في الصفحة التالية...

70

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


X16B | Anne Hutchinson Honors Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

71

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
454

6

51

3

األهلية :مفتوح لتالميذ حيّ البرونكس فقط أو المقيمين فيه


X16Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح لتالميذ حيّ البرونكس فقط أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه

X16U | Herbert H. Lehman High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

X16Y | Herbert H. Lehman High School ACES 12:1:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

11X544 | High School for Contemporary Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 362 :
718‑944‑5610 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X48A | Arts Lab Studio Creative Writing & Performing Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

43

280

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

86

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X48B | Arts Lab-Studio II Visual, Audio & Media Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

43

312

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

112

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 89%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School for Energy and
10X565 | Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 382 :
718‑733‑3080 | 2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y65A | Electrical Installation and Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
445

5

218

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School for Teaching and
10X433 | the Professions

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 414 :
718‑329‑7380 | 2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X34A | Pre-Teaching and Professions in Education 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

76

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
422

6

139

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 71

09X543 | High School for Violin and Dance

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 225 :
718‑842‑0687 | 1110 Boston Road, Bronx NY 10456

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X41A | Violin and Dance 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
224

3

68

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School of American Studies
10X696 | at Lehman College

الصفوف | 12‑9 :التالميذd a | 382 :
718‑329‑2144 | 2925 Goulden Avenue, Bronx NY 10468

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


High School of American Studies at Lehman College 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

104

16,740

عدد المتقدمين لكل مقعد
161

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

High School of Computers and
11X275 | Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 543 :
718‑696‑3930 | 800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  71%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X01X | High School of Computers and Technology 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

119

666

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

204

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

X01U | High School of Computers and Technology D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

11X509 | High School of Language and Innovation

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 366 :
718‑944‑3625 | 925 Astor Avenue, Bronx NY 10469

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y52A | High School of Language and Innovation 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

213

3

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

34

1

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLوالذين عاشوا في البر الرئيسي للواليات المتحدة أقل من أربع سنوات.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X550 | High School of World Cultures

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 421 :
718‑860‑8120 | 1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472

 57%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X09X | High School of World Cultures 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

131

2

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

33

1

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLوالذين عاشوا في البر الرئيسي للواليات المتحدة أقل من عام واحد.

72

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

07X500 | Hostos-Lincoln Academy of Science

الصفوف | 12‑6 :التالميذr b | 535 :
718‑402‑5640 | 600 Saint Ann’s Avenue, Bronx NY 10455

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X14J | Hostos-Lincoln Academy of Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

64

1,329

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

233

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 37%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

In-Tech Academy (M.S. /
)10X368 | High School 368

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 1,000 :
718‑432‑4300 | 2975 Tibbett Avenue, Bronx NY 10463

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X78A | Information and Network Technology Academy 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

111

659

6

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

29

159

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 87%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  10أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

07X334 | International Community High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L | 410 :
718‑665‑4128 | 345 Brook Avenue, Bronx NY 10454

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y23A | International Community High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

295

5

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

56

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

10X342 | International School for Liberal Arts

الصفوف | 12‑6 :التالميذW a | 508 :
718‑329‑8570 | 2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y24A | International School for Liberal Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

طريقة القبول :مفروز :اللغة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
270

4

37

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 57%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Kingsbridge International
10X268 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW a | 434 :
718‑329‑8580 | 2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X86R | Kingsbridge International High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
281

3

45

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLوالذين عاشوا في البر الرئيسي للواليات المتحدة أقل من أربع سنوات.

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |
 Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 73

Knowledge and Power Preparatory Academy
)10X374 | International High School (KAPPA

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 421 :
718‑933‑1247 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Knowledge and Power Preparatory Academy International 
Y32A | High School

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

43

2,190

51

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

493

45

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Y32B | Doctors of Tomorrow 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

43

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,433

33

256

23

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The Laboratory School of Finance
07X223 | and Technology

الصفوف | 12‑6 :التالميذL | 683 :
718‑585‑8202 | 360 East 145th Street, Bronx NY 10454

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y72A | Dual Language Spanish Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

21

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
375

18

64

13

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية و /أو الذين داوموا ببرنامج تعليم اللغة اإلسبانية االنتقالي ثنائي اللغة أو بمدرسة متوسطة ثنائية اللغة.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 35%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


Y72B | The Laboratory School of Finance and Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

49

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,058

22

277

21

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 84%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

08X530 | Longwood Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ328 :
718‑860‑1242 | 965 Longwood Avenue, Bronx NY 10459

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X94A | Longwood Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

59

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
271

5

89

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Marble Hill High School for
10X477 | International Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 442 :
718‑561‑0973 | 99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X43A | Foreign Language Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

43

704

16

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

96

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

74

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


X43B | English Language Learners Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

43

363

8

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

51

5

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية ( )ELLوالذين عاشوا في البر الرئيسي للواليات المتحدة أقل من أربع سنوات.

The Marie Curie School for Medicine,
10X237 | Nursing, and Health Professions

الصفوف | 12‑9 :التالميذ383 :
718‑432‑6491 | 120 West 231st Street, Bronx NY 10463

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Marie Curie School for Medicine, Nursing, 
X62X | and Health Professions
مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

107

460

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

84

3

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X248 | The Metropolitan High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 273 :
718‑991‑4634 | 1180 Rev. J.A. Polite Avenue, Bronx NY 10459

 59%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  73%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X77R | The Metropolitan High School 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

119

195

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

43

2

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 30%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X77U | Metropolitan High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

The Metropolitan Soundview
12X521 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 422 :
718‑860‑8240 | 1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y55A | The Metropolitan Soundview High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

95

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
314

3

77

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

08X312 | Millennium Art Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 406 :
718‑824‑0978 | 1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X72A | Millennium Art Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

75

574

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

214

27

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X72Y | Millennium Art Academy ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 75

Morris Academy for Collaborative
09X297 | Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 432 :
718‑617‑5312 | 1110 Boston Road, Bronx NY 10456

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X81X | Morris Academy for Collaborative Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

97

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
681

7

214

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X252 | Mott Hall Bronx High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 356 :
718‑466‑6800 | 1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X04R | Mott Hall Bronx High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

69

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,123

16

316

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X242 | Mott Hall V

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 662 :
718‑620‑8160 | 1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y45A | Mott Hall V 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,379

22

312

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 68%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Mott Haven Village Preparatory
07X473 | High School

3
الصفوف | 12‑9 :التالميذ 02 :
718‑402‑0571 | 701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455

 51%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X44X | Mott Haven Village Preparatory High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
236

4

74

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

09X350 | New Directions Secondary School

الصفوف | 12‑6 :التالميذT b | 197 :
718‑410‑4343 | 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

 76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X13A | New Directions Secondary School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

20

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
84

4

32

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ مدينة نيويورك الذين لديهم سجل للرسوب لمرة واحدة أو أكثر في المدرسة اإلبتدائية و /أو المدرسة المتوسطة.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 47%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
76

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Tمدرسة تحويل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

11X513 | New World High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW a | 365 :
718‑696‑3800 | 921 East 228th Street, Bronx NY 10466

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X87R | New World High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
778

9

108

5

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة ثالث سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

Pan American International
12X388 | High School at Monroe

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L b | 426 :
718‑991‑7238 | 1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y26A | Pan American International High School at Monroe 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
336

4

59

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

08X320 | Pelham Lab High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 450 :
718‑904‑5090 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X26A | Pelham Lab High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

497

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

151

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

11X542 | Pelham Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 495 :
718‑944‑3601 | 925 Astor Avenue, Bronx NY 10469

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X45A | Pelham Preparatory Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

93

2,937

32

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

551

22

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Renaissance High School for
08X293 | Musical Theater and the Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 431 :
718‑430‑6390 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Renaissance High School for Musical Theater 
X98A | and the Arts
مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

635

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

171

9

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

X98U | Renaissance High School for Musical Theater D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11
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Riverdale / Kingsbridge Academy (Middle School /
)10X141 | High School 141) (RKA

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 1,540 :
660 West 237th Street, Bronx
718‑796‑8516 | NY 10463

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X80A | RKA Humanities 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

126

1,021

8

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

34

162

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوح لتالميذ حيّ البرونكس فقط أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ُ 3ثم لتالميذ حي
البرونكس أو المقيمين فيه

09X404 | School for Excellence

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 249 :
718‑860‑1385 | 1110 Boston Road, Bronx NY 10456

 62%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X46A | School for Excellence 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

229

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

71

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 86%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

08X559 | School for Tourism and Hospitality

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 249 :
718‑401‑4214 | 900 Tinton Avenue, Bronx NY 10456

 39%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  67%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y59A | School for Tourism and Hospitality 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

107

115

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

32

1

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Schuylerville Preparatory
08X348 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 383 :
718‑904‑5080 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 68%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  74%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X57A | Schuylerville Preparatory High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
488

6

120

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

South Bronx Preparatory:
07X221 | A College Board School

6
الصفوف | 12‑6 :التالميذ 52 :
718‑292‑2211 | 360 East 145th Street, Bronx NY 10454

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X11X | South Bronx Preparatory 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

75

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,592

21

366

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 58%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

78

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Theatre Arts Production
10X225 | Company School

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 523 :
718‑584‑0832 | 2225 Webster Avenue, Bronx NY 10457

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X20B | Instrumental Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

27

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
69

3

21

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 19%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


X20C | Vocal Music 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

27

93

3

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

20

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 0%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


X20R | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

27

157

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

42

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 24%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


X20S | Drama 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

27

122

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

23

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 13%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


X20T | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

27

159

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

60

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 28%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

07X495 | University Heights Secondary School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL | 581 :
718‑292‑0578 | 701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X96A | Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

52

1,538

30

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

264

20

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


| STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
X96B
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

52

2,083

40

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

253

19

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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The Urban Assembly Bronx
07X551 | Academy of Letters

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 586 :
718‑401‑4891 | 339 Morris Avenue, Bronx NY 10451

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X27A | Bronx Academy of Letters 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

547

9

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

170

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 40%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

The Urban Assembly School for
09X241 | Applied Math and Science

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 599 :
718‑466‑7800 | 1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y29A | Urban Assembly School for Applied Math and Science 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

56

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
904

16

239

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 87%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Y29Y | Urban Assembly for Applied Math and Science ASD Horizon Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

09X263 | Validus Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 359 :
718‑466‑4000 | 1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X07R | Validus Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
328

5

103

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

07X625 | Walkabout Bronx High School

الصفوفa | 12‑9 :
718‑504‑4040 | 730 Concourse Village West, Bronx, NY 10451



X65A | Walkabout Bronx High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

المقاعد

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :مفتوح

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

10X243 | West Bronx Academy for the Future

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 614 :
718‑563‑7139 | 500 East Fordham Road, Bronx NY 10458

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X59X | West Bronx Academy for the Future 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

71

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
888

13

299

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 52%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

80

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

08X558 | Westchester Square Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 508 :
718‑904‑5050 | 3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y58A | Westchester Square Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

450

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

178

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Y58B | Westchester Square Academy Honors Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

43

194

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

48

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

12X684 | Wings Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 394 :
718‑597‑1751 | 1122 East 180th Street, Bronx NY 10460

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  65%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X93A | Academy for Excellence 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

118

397

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

138

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 88%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

08X282 | Women’s Academy of Excellence

الصفوف | 12‑9 :التالميذF b | 230 :
718‑542‑0740 | 456 White Plains Road, Bronx NY 10473

 66%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y01T | Women’s Academy of Excellence 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

179

2

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

31

1

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث

10X353 | World View High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 583 :
718‑601‑0391 | 100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


X89A | World View High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,427

17

239

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


X89B | Spanish Transitional Bilingual 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

39

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
226

6

23

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 81

Young Women’s Leadership School
)09X568 | of the Bronx (TYWLS

الصفوف | 12‑6 :التالميذF | 537 :
718‑731‑2590 | 1865 Morris Avenue, Bronx NY 10453

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y73A | Young Womens Leadership School, Bronx 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

64

471

7

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

84

5

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 47%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
82

 برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Brooklyn 2.10
إدراج  12اختياراً هو أمر مهم!

مجال االهتمام

اختيارا على طلب االلحاق الخاص بهم
من تالميذ بروكلين الذين أدرجوا 12
ً

99%

ضا ألحد
قد تلقوا عر ً
اختيارات طلب االلحاق
الخاص بهم

ما هي برامج المدرسة الثانوية المتوفرة في بروكلين؟

 119مدارس ثانوية تابعة للمنطقة التعليمية
 230برنامجً ا ،باإلضافة إلى برنامجين للمدارس الثانوية المتخصصة
أكثر من  19,693مقعداً لتالميذ الصف التاسع
 93مدرسة تقدم مقاعد للصف العاشر

ما هي طرق القبول الخاصة بالبرامج في بروكلين؟
في بروكلين ،يتوفر للتالميذ أكبر عدد من المدارس والبرامج لالختيار من بينها،
باإلضافة إلى أكبر عدد من برامج الخيار التعليمي ( ).Ed. Optالمتوفرة في أي حي.

البرامج

علم الحيوان

1

الهندسة المعمارية

1

إدارة األعمال

6

االتصاالت

5

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

30

علم التجميل

1

فنون الطهي

7

الهندسة

17

علم البيئة

4

األفالم /الفيديو

3

المهن الصحية

21

الضيافة والسفر والسياحة

2

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

56

القانون والحكومة

13

الفنون األدائية

27

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم

11

التعلم المبني على مشاريع

10

العلوم والرياضيات

30

التدريّس

2

E
3
2
1
5
19
9
+
53
8

الفنون األدائية والتصميم

13

برنامج التوزيع الجغرافي

6

برنامج التوزيع الجغرافي

تجربة أداء

خيار تعليمي

%8

%53

%3

%2

%1

%9

امتحان

مفروز :اللغة

%5

البرامج حسب
طرق القبول

83

تحويل

%19

مفتوح

مفروز
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المنطقة
18 التعليمية
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المنطقة
20 التعليمية
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Frank J. Macchiarola Educational Complex
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Professional Pathways High School

المنطقة
21 التعليمية

y
Belt Pkw
l Blvd
Orienta

Leon M. Goldstein High School for the Sciences

Atlantic Ocean

21K410 | Abraham Lincoln High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 1,837 :
718‑333‑7400 | 2800 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K24A | Veterinary Sciences and Animal Care 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الحيوان

التعليم العام

108

398

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

114

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K24B | Virtual Enterprise 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

58

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
210

4

65

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K24C | Digital Media 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

28

277

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

94

16

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K24J | Computer Science 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

100

617

6

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

121

7

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K24L | Digital Photography 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

33

213

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

71

10

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


Honors Institute for American Studies and Law – 
K24M | Gilder Lehrman

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

28

234

8

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

19

3

طريقة القبول :مفروز
األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K24Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه

K24U | Abraham Lincoln High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Academy for College Preparation and Career
17K382 | Exploration: A College Board School

الصفوف | 6‑12 :التالميذb | 346 :
718‑564‑2566 | 911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L21A | Academy for College Preparation and Career Exploration 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
370

6

101

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 27%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
86

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Academy for Conservation and
18K637 | the Environment

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 306 :
718‑968‑4101 | 6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L44A | Technology and Visual Arts Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

50

382

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

106

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L44B | Science and Health Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

50

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
321

6

68

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

32K403 | Academy for Excellence in Leadership

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 289 :
718‑381‑7100 | 400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L23A | Academy for Excellence in Leadership 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة

التعليم العام

90

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
423

5

121

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

17K751 | Academy for Health Careers

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 277 :
718‑773‑0128 | 150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L64A | Academy for Health Careers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

90

651

7

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

124

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 83%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

19K404 | Academy for Young Writers

الصفوف | 6‑12 :التالميذa | 542 :
718‑688‑7230 | 1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L22A | Academy for Young Writers 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

76

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
609

8

128

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 14%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

17K408 | Academy of Hospitality and Tourism

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 244 :
718‑564‑2580 | 911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L24A | Culinary Arts, Business, Hospitality, and Tourism 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

90

463

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

136

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 87

19K618 | Academy of Innovative Technology

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 445 :
718‑827‑2469 | 999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L51A | Academy of Innovative Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

90

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
824

9

208

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The Academy of Urban Planning
32K552 | and Engineering

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 287 :
718‑381‑7100 | 400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K52A | Urban Planning, Robotics, and Engineering

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

94

516

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

125

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

13K499 | ACORN Community High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 103 :
718‑789‑2258 | 561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K85A | Early Childhood Education Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

104

97

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

30

1

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 82%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K85D | Information Technology Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

104

179

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

72

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 67%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

32K554 | All City Leadership Secondary School

الصفوف | 6‑12 :التالميذ433 :
718‑246‑6500 | 321 Palmetto Street, Brooklyn NY 11237

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  96%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K55C | STEM and Humanities Leadership Program

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,215

23

187

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 85%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،24و ،30و 32أو المقيمين فيها
ُ 3ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

14K610 | A-TECH High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 304 :
718‑218‑9301 | 50 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11222

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K60J | Academy of Automotive Specialists 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

81

188

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

101

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

88

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


K60N | Academy of Arts and Media 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

23

244

11

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

94

19

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Academy of Computer Science/Software Engineering 

| 1 K60R

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

65

312

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

96

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

13K595 | Bedford Academy High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 392 :
718‑398‑3061 | 1119 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11216

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K95A | Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

34

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,719

51

248

35

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ( 30%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K95B | Health Professions 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

33

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,480

45

136

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ( 50%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

13K670 | Benjamin Banneker Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 815 :
718‑797‑3702 | 71‑77 Clinton Avenue, Brooklyn NY 11205

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K71B | Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

50

1,083

22

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

166

17

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المناطق التعليمية  ،13و ،14و ،15و 16أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K71J | Pre-Engineering 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

50

973

19

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

162

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المناطق التعليمية  ،13و ،14و ،15و 16أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K71K | Pre-Medicine 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

50

1,154

23

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

111

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المناطق التعليمية  ،13و ،14و ،15و 16أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 89

The Boerum Hill School for
15K497 | International Studies

الصفوف | 6‑12 :التالميذ812 :
718‑330‑9390 | 284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K21A | International Baccalaureate 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

62

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
365

6

69

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 40%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  15أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K21B | College, Career & Culinary 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
264

13

90

23

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 17%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  15أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

16K455 | Boys and Girls High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 452 :
718‑467‑1700 | 1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K10A | Brooklyn STEAM Center 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

50

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
236

5

96

11

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K10E | Smart Scholars Early College Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

41

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
193

5

45

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K10S | Institute for Career & Technical Education 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

100

178

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

61

4

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K10Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه

K10Y | Boys and Girls High School ACES 12:1:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

The Brooklyn Academy of
16K688 | Global Finance

الصفوف | 9‑12 :التالميذ126 :
718‑574‑3126 | 125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn NY 11221

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L57A | Brooklyn Academy of Global Finance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

90

291

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

58

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

90

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Brooklyn Academy of Science and the
)17K547 | Environment (BASE

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 342 :
718‑230‑6363 | 883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K41A | Science Exploration Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

90

378

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

64

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 86%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

15K448 | Brooklyn Collaborative Studies

الصفوف | 6‑12 :التالميذL | 640 :
718‑923‑4700 | 610 Henry Street, Brooklyn NY 11231

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K03R | Brooklyn Collaborative Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

75

485

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

231

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 35%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

22K555 | Brooklyn College Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذr a | 652 :
718‑853‑6184 | 350 Coney Island Avenue, Brooklyn NY 11218

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K84X | Brooklyn College Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

133

3,186

24

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

301

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Brooklyn Collegiate:
23K493 | A College Board School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 305 :
718‑922‑1145 | 2021 Bergen Street, Brooklyn NY 11233

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Brooklyn Collegiate Preparatory HS: 
K93X | A College Board School

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

67

578

9

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

130

9

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Brooklyn Community Arts & Media
)13K412 | High School (BCAM

4
الصفوف | 9‑12 :التالميذ 51 :
718‑230‑5748 | 300 Willoughby Avenue, Brooklyn NY 11205

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L25A | Brooklyn Community Arts and Media 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

124

683

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

225

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

L25Y | Brooklyn Community Arts & Media High School (BCAM) ASD Horizon Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |

 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 91

Brooklyn Community High School for
18K566 | Excellence and Equity

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 204 :
718‑968‑4200 | 6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) 
L32A | Program

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

62

388

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

108

8

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

15K423 | Brooklyn Frontiers High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذT | 186 :
718‑722‑4727 | 112 Schermerhorn Street, Brooklyn NY 11201

 97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L69A | Brooklyn Frontiers High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

54

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
30

1

15

1

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين بمدينة نيويورك البالغين من العمر  15-16سنة ويدخلون للمدرسة الثانوية ألول مرة .يتعين أن يكون لدى التالميذ وثائق تثبت رسوبهم مرتين في المدرسة االبتدائية و /أو المتوسطة.

Brooklyn High School for Law
16K498 | and Technology

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 578 :
718‑919‑1256 | 1396 Broadway, Brooklyn NY 11221

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K49B | Law Program

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

63

824

13

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

125

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K49D | Computer Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

62

738

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

179

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

15K656 | Brooklyn High School of the Arts

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 930 :
718‑855‑2412 | 345 Dean Street, Brooklyn NY 11217

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K47J | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

67

606

9

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

169

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K47K | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

33

181

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

40

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K47L | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

41

459

11

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

93

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

92

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


K47M | Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

32

271

8

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

64

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K47R | Drama 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

37

325

9

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

64

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Brooklyn Institute for Liberal Arts
)17K745 | (BILA

الصفوف | 9‑12 :التالميذ461 :
718‑221‑1097 | 600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L17A | Humanities, Arts & STEM 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

124

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
933

8

247

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

13K439 | Brooklyn International High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذW L a | 338 :
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn
718‑643‑9315 | NY 11201

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K53A | Brooklyn International High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
306

5

57

4

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

19K639 | Brooklyn Lab School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 437 :
718‑235‑3592 | 999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L46A | Engineering and Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

85

579

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

151

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

14K449 | The Brooklyn Latin School

الصفوف | 9‑12 :التالميذd | 785 :
718‑366‑0154 | 223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Brooklyn Latin School 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

215

17,529

عدد المتقدمين لكل مقعد
82

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Tمدرسة تحويل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  dمدرسة ثانوية متخصصة |
 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 93

14K488 | Brooklyn Preparatory High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 532 :
718‑486‑2550 | 257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K07X | Brooklyn Preparatory High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

117

1,429

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

243

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Brooklyn School for Math
32K168 | and Research

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 304 :
718‑381‑7100 | 400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L68A | Mathematics, Science & Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

90

936

10

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

143

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 79%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

17K548 | Brooklyn School for Music & Theatre

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 278 :
718‑230‑6250 | 883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K48A | Performing and Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية

التعليم العام

90

412

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

131

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 88%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

32K549 | The Brooklyn School for Social Justice

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 333 :
718‑381‑7100 | 400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K54A | Humanities and Interdisciplinary 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

225

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

67

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  32أو المقيمين فيها ( 61%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K54B | Collegiate Scholars

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

28

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
124

4

30

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  32أو المقيمين فيها ( 38%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
94

 bمُيسّر جزئيا ً |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

21K690 | Brooklyn Studio Secondary School

الصفوف | 6‑12 :التالميذ926 :
718‑266‑5032 | 8310 21st Avenue, Brooklyn NY 11214

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K90H | Instrumental Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

45

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
207

5

62

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 15%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  21أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K90J | Digital Communications and Media 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

45

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
497

11

154

26

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 74%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  21أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K90U | Brooklyn Studio Secondary School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

13K430 | Brooklyn Technical High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذd b | 6,040 :
718‑804‑6400 | 29 Ft Greene Place, Brooklyn NY 11217

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Brooklyn Technical High School 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

1,490

23,910

عدد المتقدمين لكل مقعد
16

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

18K567 | Brooklyn Theatre Arts High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 338 :
718‑968‑1072 | 6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L33A | Theater Arts 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

100

384

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

119

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Bushwick Leaders High School for
32K556 | Academic Excellence

الصفوف | 9‑12 :التالميذ339 :
718‑919‑4212 | 797 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11221

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K36A | Bushwick Leaders High School for Academic Excellence 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

83

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
439

5

144

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K36B | Dual Language Spanish 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

طريقة القبول :مفروز :اللغة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
91

4

16

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 95

City Polytechnic High School of Engineering,
13K674 | Architecture, and Technology

الصفوف | 9‑14 :التالميذr 4 b | 433 :
718‑875‑1473 | 105 Tech Place, Brooklyn NY 11201

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


City Polytechnic High School of Engineering, Architecture and 
L59A | Technology

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

90

1,234

14

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

254

14

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

17K600 | Clara Barton High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 1,253 :
718‑636‑4900 | 901 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K50A | Health Career Professions 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

300

853

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

51

134

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K50B | Bilingual Haitian Creole 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

22

28

1

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

2

1

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ ممن لغتهم األم هي لغة كريول هاييتي.


K50J | Gateway Honors 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

41

295

7

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

50

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

K50U | Clara Barton High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K50Y | Clara Barton High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

15K519 | Cobble Hill School of American Studies

الصفوف | 9‑12 :التالميذ512 :
718‑403‑9544 | 347 Baltic Street, Brooklyn NY 11201

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K91A | Biomedical Sciences/Health Careers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

83

408

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

49

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 93%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K91B | Pre-Law Institute/American Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

100

347

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

64

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 91%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K91U | Cobble Hill School of American Studies D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

96

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Cultural Academy for the Arts
18K629 | and Sciences

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 251 :
718‑968‑6630 | 5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L45A | Culinary Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

67

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
264

4

102

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 82%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


L45B | Cultural Academy College Prep 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

22

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
115

5

30

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

15K463 | Cyberarts Studio Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 270 :
718‑832‑4201 | 237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K29A | CYBERaRTS Studio Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

104

133

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

72

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  15أو المقيمين فيها ( 32%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Cypress Hills Collegiate
19K659 | Preparatory School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 348 :
718‑647‑1672 | 999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L56A | Cypress Hills Collegiate Preparatory High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
353

4

123

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L56B | International Baccalaureate Diploma Programme 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع; العلوم والرياضيات

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

Digital Arts and Cinema Technology
15K429 | High School

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

الصفوف | 9‑12 :التالميذ285 :
718‑694‑9741 | 284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K79A | Digital Cinema Production and Digital Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

75

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
770

10

239

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المناطق التعليمية  ،13و ،14و ،15و 16أو المقيمين فيها ( 84%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في
مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |
 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 97

Dr. Susan S. McKinney Secondary
13K265 | School of the Arts

الصفوف | 6‑12 :التالميذ301 :
718‑834‑6760 | 101 Park Avenue, Brooklyn NY 11205

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K42A | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

19

106

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

41

21

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K42B | Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

15

56

4

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

20

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 38%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K42C | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

14

141

10

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

50

25

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K42D | Drama 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

12

74

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

1

19

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 8%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك


K42E | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

12

40

3

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

1

16

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 38%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  13أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك

K42U | Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

23K644 | Eagle Academy for Young Men II

الصفوف | 6‑12 :التالميذM | 635 :
718‑495‑0863 | 1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L65A | Eagle Academy for Young Men II 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

76

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
307

4

154

10

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 44%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
98

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Mللتالميذ الفتيان فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

19K409 | East New York Family Academy

الصفوف | 6‑12 :التالميذa | 511 :
718‑498‑5240 | 145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K45A | East New York Family Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

66

349

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

139

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 43%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K45U | East New York Family Academy D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

14K477 | East Williamsburg Scholars Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 291 :
718‑387‑2800 | 850 Grand Street, Brooklyn NY 11211

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K86A | Law Enforcement Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

81

259

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

73

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K86B | Computer Forensics Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

56

238

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

73

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K86C | Instrumental Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

56

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
123

2

37

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

EBC High School for Public
32K545 | Service – Bushwick

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 461 :
718‑452‑3440 | 1155 Dekalb Avenue, Brooklyn NY 11221

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K73A | Public Service 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة; الفنون األدائية

التعليم العام

105

458

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

165

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  32أو المقيمين فيها ( 61%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،13و ،19و 23أو المقيمين فيها ُ 3ثم
لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

21K525 | Edward R. Murrow High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 3,560 :
718‑258‑9283 | 1600 Avenue L, Brooklyn NY 11230

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K57A | Communication Arts 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

565

4,263

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

108

589

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية لسكان منطقة وسط بروكلين ،المنطقة (( )Aتبدأ من تقاطع طريق ( )Bedford Avenueمع خط سكة حديد لونغ آيالند ( ،)LIRRوإلى طريق ( ،)Avenue Pوإلى طريق
( ،)Coney Island Avenueوإلى طريق ( ،)Avenue Kوإلى شارع ( ،)East 16th Streetوإلى طريق ( ،)Avenue Jوإلى شارع ( ،)East 15th Streetوإلى خط سكة حديد لونغ آيالند
( ،)LIRRإلى نقطة المنشأ) ( 5%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين بالمنطقة ( )Bبوسط بروكلين ُ 3ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
التكملة في الصفحة التالية...



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 99

...تكملة للصفحة السابقة


K57B | Bilingual Chinese (Mandarin) Communication Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

23

301

13

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

21

4

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ الذين لغتهم األم هي اللغة الصينية


K57C | Bilingual Spanish Communication Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

28

253

9

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

67

11

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


K57J | Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

41

388

9

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

48

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K57K | Fine and Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

50

1,065

21

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

171

17

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K57L | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

46

553

12

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

61

7

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K57P | Studio Theater 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

27

522

19

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

75

15

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه

K57U | Edward R. Murrow High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K57Y | Edward R. Murrow High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

El Puente Academy for Peace
14K685 | and Justice

الصفوف | 9‑12 :التالميذL | 226 :
718‑387‑1125 | 250 Hooper Street, Brooklyn NY 11211

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K75A | El Puente Academy for Peace and Justice 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

46

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
187

4

82

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
100

 bمُيسّر جزئيا ً |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

FDNY – Captain Vernon A. Richard High School
19K502 | for Fire and Life Safety

الصفوف | 9‑12 :التالميذ269 :
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn
718‑688‑7930 | NY 11207

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


FDNY-Captain Vernon A. Richard High School for Fire and Life 
K62X | Safety

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

90

286

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

136

8

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبولُ 1 :ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ( 28%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

20K490 | Fort Hamilton High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 4,657 :
718‑748‑1537 | 8301 Shore Road, Brooklyn NY 11209

 80%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K17H | Honors Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

3,129

34

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

139

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K17J | Joffrey Ballet Dance Academy 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

18

186

10

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

29

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K17R | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

345

12

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

46

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K17S | Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

210

8

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

39

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K17T | Dramatic Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

381

14

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

80

13

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ( 22%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


K17Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 101

20K505 | Franklin Delano Roosevelt High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذ3,300:
718‑621‑8800 | 5800 20th Avenue, Brooklyn NY 11204

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K16A | STEAM -Robotics/Programming 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

141

795

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

153

8

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16C | STEAM-Environmental Studies 

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون
353

8

77

9

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

44

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16D | STEAM-Performing Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

53

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
290

5

67

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ( 15%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16E | STEAM-Multimedia Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

58

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
414

7

102

9

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16F | STEAM-Science Research 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع; العلوم والرياضيات

التعليم العام

56

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
554

10

67

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16G | Technical Theater 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

25

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
152

6

53

11

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16H | Dual Language Chinese 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

طريقة القبول :مفروز :اللغة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
166

7

22

4

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16I | Studio Art Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

25

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
418

17

91

18

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K16Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه

K16Y | Franklin Delano Roosevelt High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

102

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Frederick Douglass Academy VII
23K514 | High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 140 :
718‑485‑3789 | 226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K80X | College Preparation Program

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

192

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

70

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 82%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

George Westinghouse Career and
13K605 | Technical Education High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 753 :
718‑625‑6130 | 105 Tech Place, Brooklyn NY 11201

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K70C | Computer Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

47

223

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

92

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K70D | Culinary Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي; العلوم والرياضيات

التعليم العام

46

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
274

6

96

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K70E | Electrical Installation and Practice 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

46

142

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

74

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K70H | Brooklyn STEAM Center 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
240

10

52

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K70I | Computer Systems Support 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

46

203

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

87

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

K70U | George Westinghouse Career and Technical Education D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

13K594 | Gotham Professional Arts Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذL a | 152 :
718‑230‑7270 | 561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L35A | Gotham Professional Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

67

188

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

97

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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19K504 | High School for Civil Rights

الصفوف | 9‑12 :التالميذ233 :
718‑922‑6289 | 400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K63X | High School for Civil Rights and Law 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

90

276

3

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

67

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 82%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The High School for Enterprise, Business
14K478 | and Technology

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 776 :
718‑387‑2800 | 850 Grand Street, Brooklyn NY 11211

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K88A | Computer Science/Networking 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

80

489

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

145

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K88B | Business & Finance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

56

440

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

86

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K88C | International Baccalaureate Diploma Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

50

83

2

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

10

1

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K88D | Music Major 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
97

5

31

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The High School for Global
17K528 | Citizenship

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 222 :
718‑230‑6300 | 883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K32A | Engineering 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

19

248

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

37

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K32B | Biomedical Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

19

190

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

18

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
104

 bمُيسّر جزئيا ً |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


K32C | Computer Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

20

268

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

55

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K32D | Brooklyn STEAM Center 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي; الفيلم /الفيديو

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
169

7

35

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

High School for Innovation in
18K617 | Advertising and Media

الصفوف | 9‑12 :التالميذ208 :
718‑290‑8760 | 1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L48A | High School for Innovation in Advertising and Media 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

67

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
191

3

67

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

18K633 | High School for Medical Professions

4
الصفوف | 9‑12 :التالميذ 54 :
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn
718‑290‑8700 | NY 11236

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L49A | High School for Medical Professions 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

90

1,252

14

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

163

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

High School for Public Service:
17K546 | Heroes of Tomorrow

4
الصفوف | 9‑12 :التالميذ 75 :
718‑756‑5325 | 600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K64A | Law Academy-HSPS 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

29

511

18

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

103

17

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K64B | Medical Science and Careers Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

58

653

11

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

89

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K64C | Urban Farming and Agricultural Sciences 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة

التعليم العام

21

156

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

65

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
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High School for Service & Learning
17K539 | at Erasmus

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 299 :
718‑564‑2551 | 911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  65%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K30X | High School for Service & Learning 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

90

226

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

76

4

طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 93%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School for Youth and Community
17K537 | Development at Erasmus

عدد المتقدمين لكل مقعد

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 466 :
718‑564‑2470 | 911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K06B | College and Career Exploration 

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

45

292

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

88

10

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

45

190

4

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

59

7

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم والرياضيات

طريقة القبول :مفتوح
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 91%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد



K06C | 21st Century Design and Communication 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 84%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

21K348 | High School of Sports Management

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 269 :
718‑333‑7650 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K97R | Sport Management Business 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

90

273

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

80

4

المقاعد

المتقدمون

طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 82%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد



K97S | Sport Management Technology 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School of Telecommunication
20K485 | Arts and Technology

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 1,225 :
718‑759‑3400 | 350 67th Street, Brooklyn NY 11220

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K59A | Telecommunication Arts and Technology 
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

267

2,819

11

التالميذ ذوو اإلعاقات

41

548

13

طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد

K59U | High School of Telecommunication Arts and Technology D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K59Y | High School of Telecommunication Arts and Technology ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز
106

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

21K337 | International High School at Lafayette

الصفوف | 9‑12 :التالميذW L b | 365 :
718‑333‑7860 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214

 63%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K38R | International High School at Lafayette

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

75

182

2

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

31

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

International High School at
17K524 | Prospect Heights

الصفوف | 9‑12 :التالميذW L b | 370 :
718‑230‑6333 | 883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

 57%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K98X | International High School at Prospect Heights 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

162

2

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

36

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

18K563 | It Takes a Village Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 620 :
718‑629‑2307 | 5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L36A | It Takes A Village Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

90

260

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

80

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L36B | Engineering Academy 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

22

281

13

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

93

19

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L36C | Medical Professions & Science Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

22

300

14

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

57

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

22K425 | James Madison High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 3,878 :
718‑758‑7200 | 3787 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11229

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K25B | Medical/Health Professions 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

75

3,298

44

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

331

22

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
التكملة في الصفحة التالية...



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 107

...تكملة للصفحة السابقة


K25D | Law Institute 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

133

2,753

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

291

11

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه


K25Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه

21K540 | John Dewey High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذ2,199:
718‑373‑6400 | 50 Avenue X, Brooklyn NY 11223

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


The Academy for Business Management and 
K56A | Culinary Arts

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال; فنون الطهي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

91

655

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

154

9

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K56B | Chinese Transitional Bilingual Educational Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

37

94

3

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

3

1

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ الذين لغتهم األم هي اللغة الصينية


K56C | The Academy of Teaching and Learning 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

المقاعد

التعليم العام

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :مفتوح

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K56J | STEM Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

57

740

13

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

117

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K56L | Pre-Med and Health Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم والرياضيات

التعليم العام

57

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
978

17

110

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K56M | The Academy of Law and Justice 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

91

764

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

115

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K56T | The Academy of Fine and Performing Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

91

521

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

110

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
108

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة

K56U | John Dewey High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K56Y | John Dewey ACES Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

15K462 | John Jay School for Law

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 439 :
718‑832‑4250 | 237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K22A | John Jay School for Law 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

104

1,402

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

269

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  15أو المقيمين فيها ( 19%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

14K071 | Juan Morel Campos Secondary School

الصفوف | 6‑12 :التالميذb | 482 :
718‑302‑7900 | 215 Heyward Street, Brooklyn NY 11206

 60%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K11A | Visual Art and Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

22

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
120

5

44

44

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 22%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K11B | Performing Arts (Dance, Music, and Theater) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية; الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

12

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
121

10

37

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 0%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K11X | Juan Morel Campos Secondary School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

50

117

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

50

25

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 71%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  14أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K11U | Juan Morel Campos Secondary School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K11Y | Juan Morel Campos Secondary School The Yiddish ACES 12:1:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

15K592 | Khalil Gibran International Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذ189 :
362 Schermerhorn Street, Brooklyn
718‑237‑2502 | NY 11217

 56%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L61A | Liberal Arts Track 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

71

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

38

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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...تكملة للصفحة السابقة


L61B | International Baccalaureate Program (IB) 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

المتقدمون

المقاعد

التعليم العام

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

21K468 | Kingsborough Early College School

الصفوف | 6‑12 :التالميذr b | 704 :
718‑333‑7850 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L55A | Kingsborough Early College 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,609

18

185

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 68%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Kurt Hahn Expeditionary
18K569 | Learning School

الصفوف | 9‑12 :التالميذL b | 259 :
718‑629‑1204 | 5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L37A | Kurt Hahn Expeditionary Learning School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

128

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

61

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

21K572 | Leaders High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذL b | 387 :
718‑333‑7700 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L34A | Leaders High School

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

75

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
324

4

139

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Leon M. Goldstein High School
22K535 | for the Sciences

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 977 :
718‑368‑8500 | 1830 Shore Boulevard, Brooklyn NY 11235

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K76A | Leon M. Goldstein High School for the Sciences 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

207

4,292

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

40

238

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

K76U | Leon M. Goldstein High School for the Sciences D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

مفتاح الرموز
110

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Tمدرسة تحويل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |

 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

21K728 | Liberation Diploma Plus

الصفوف | 9‑12 :التالميذT | 223 :
718‑946‑6812 | 2865 West 19th Street, Brooklyn NY 11224

 90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L72A | Liberation Diploma Plus High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

11

1

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

6

1

األهلية :لتالميذ الصف الثامن الحاليين – مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من العمر  15سنة ونصف على األقل والذين يدخلون المدرسة الثانوية ألول مرة .للتالميذ اآلخرين  -مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من
العمر  16سنة على األقل ،وأن يكونوا قد داوموا بمدرسة ثانوية أخرى لمدة سنة واحدة على األقل.

Life Academy High School for
21K559 | Film and Music

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 278 :
718‑333‑7750 | 2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L38A | Life Academy High School for Film and Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

67

245

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

96

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

14K586 | Lyons Community School

الصفوف | 6‑12 :التالميذL | 431 :
718‑782‑0918 | 223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L39A | Lyons Community School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

200

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

76

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 38%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Medgar Evers College Preparatory
17K590 | School

الصفوف | 6‑12 :التالميذb | 1,414 :
718‑703‑5400 | 1186 Carroll Street, Brooklyn NY 11225

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  71%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K77A | Science, Math and Technology 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

183

2,676

15

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

37

274

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 33%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Metropolitan Diploma Plus
23K647 | High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذT a | 191 :
718‑342‑6249 | 985 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212

 95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L74A | Metropolitan Diploma Plus High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

17

1

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

12

2

األهلية :لتالميذ الصف الثامن الحاليين – مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من العمر  15سنة على األقل والذين يدخلون المدرسة الثانوية ألول مرة .للتالميذ اآلخرين  -مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من العمر 16
سنة على األقل ،وأن يكونوا قد داوموا بمدرسة ثانوية أخرى لمدة سنة واحدة على األقل.
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22K405 | Midwood High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذ4,054:
718‑724‑8500 | 2839 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11210

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K26H | Liberal Arts and Science Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

305

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

63

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
494

2

63

1

األهلية :مفتوح فقط للطالب المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي (منطقة وسط بروكلين)


K26J | Humanities Institute 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

227

6,066

27

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

47

548

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K26K | Medical Science Institute 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

338

6,557

19

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

69

424

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K26L | Bilingual Haitian Creole Institute 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

8

68

9

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

8

4

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ ممن لغتهم األم هي لغة كريول هاييتي.

15K684 | Millennium Brooklyn High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 684 :
718‑832‑4333 | 237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L63A | Millennium Brooklyn 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

140

5,276

38

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

446

28

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

L63Y | Millennium Brooklyn HS ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

19K583 | Multicultural High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذW b | 299 :
718‑827‑2796 | 999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L40A | Multicultural High School 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة
طريقة القبول :مفروز :اللغة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

67

110

2

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

16

1

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


L40B | Dual Language Spanish 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
138

6

25

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
112

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

16K765 | Nelson Mandela High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 231 :
718‑804‑6805 | 1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K15A | Nelson Mandela School for Social Justice 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
274

3

105

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

20K445 | New Utrecht High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 3,480 :
718‑232‑2500 | 1601 80th Street, Brooklyn NY 11214

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K28A | Medical Professions & Health Careers 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

124

1,298

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

195

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28B | Academy of Legal Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

33

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
796

24

151

22

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28C | Academy of Hospitality & Tourism 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

33

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
534

16

160

23

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28D | Academy of Art & Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

33

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,103

33

269

38

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28H | Honors Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

33

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,691

51

92

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28M | Academy of Business and Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

33

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,302

39

243

35

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K28Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K28U | New Utrecht High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 113

22K611 | Origins High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 407 :
718‑891‑0037 | 3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K05A | Origins High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

178

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

61

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

15K464 | Park Slope Collegiate

الصفوف | 6‑12 :التالميذa | 668 :
718‑832‑4300 | 237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K27A | College Preparatory 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
590

7

194

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 17%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  15أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Pathways in Technology Early College
)17K122 | High School (P-TECH

الصفوف | 9‑14 :التالميذr 4 a | 574 :
718‑221‑1593 | 150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L67A | Pathways in Technology Early College High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

90

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
905

10

209

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Performing Arts and Technology
19K507 | High School

3
الصفوف | 9‑12 :التالميذ 79 :
718‑688‑7900 | 400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K61D | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

313

15

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

74

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K61M | Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

182

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

62

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 62%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K61R | Technology 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

21

360

17

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

127

32

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K61T | Drama / Theater Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

41

251

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

83

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

114

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

22K630 | Professional Pathways High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذT b | 206 :
718‑332‑6290 | 3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235

 99%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L73A | Professional Pathways High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

11

1

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

4

1

األهلية :لتالميذ الصف الثامن الحاليين – مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من العمر  15سنة على األقل والذين يدخلون المدرسة الثانوية ألول مرة .للتالميذ اآلخرين  -مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون من العمر 16
سنة على األقل ،وأن يكونوا قد داوموا بمدرسة ثانوية أخرى لمدة سنة واحدة على األقل.

PROGRESS High School for
14K474 | Professional Careers

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 633 :
718‑387‑0228 | 850 Grand Street, Brooklyn NY 11211

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K87A | STEM Professional Careers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

71

279

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

63

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 76%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K87B | Aspiring Teachers 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

28

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
127

5

31

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 76%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K87H | Instrumental Music and Art 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

157

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

57

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 72%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Rachel Carson High School for
21K344 | Coastal Studies

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 619 :
718‑265‑0329 | 521 West Avenue, Brooklyn NY 11224

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L01R | Rachel Carson High School for Coastal Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة

التعليم العام

90

267

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

72

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

L01U | Rachel Carson High School for Coastal Studies D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

19K683 | School for Classics High School

2
الصفوف | 9‑12 :التالميذ 64 :
718‑277‑1069 | 370 Fountain Avenue, Brooklyn NY 11208

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L53A | Theater Skills 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

90

144

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

46

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 115

17K531 | The School for Human Rights

الصفوف | 9‑12 :التالميذ326 :
718‑771‑4793 | 600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K04X | Human Rights & Technology

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

100

244

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

78

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K04U | School for Human Rights D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Science Skills Center High School for Science,
13K419 | Technology and the Creative Arts

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 591 :
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn
718‑243‑9413 | NY 11201

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K78A | Science Skills Center 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

45

355

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

64

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K78B | Gateway Honors 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

56

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
161

3

10

1

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K78C | Project Lead the Way 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة
طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

28

118

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

17

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K78D | Humanities and the Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

28

162

6

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

33

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K78F | Early College Pharmacology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

28

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
155

6

13

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K78G | Computer Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

28

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
433

15

92

15

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

116

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Science, Technology and Research Early College
)17K543 | High School at Erasmus (STAR

الصفوف | 6‑12 :التالميذr b | 624 :
911 Flatbush Avenue, Brooklyn
718‑564‑2540 | NY 11226

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K14A | Early College 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

75

975

13

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

105

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 28%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

19K422 | Spring Creek Community School

الصفوف | 6‑12 :التالميذa | 530 :
718‑688‑7200 | 1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K31A | Spring Creek Community School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
315

5

119

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 46%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

K31U | Spring Creek Community School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

15K667 | Sunset Park High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 1,239 :
718‑840‑1900 | 153 35th Street, Brooklyn NY 11232

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L58A | Sunset Park High School 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

299

1,039

3

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

59

253

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

L58U | Sunset Park High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

23K697 | Teachers Preparatory High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 163 :
718‑498‑2605 | 226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K20A | Teachers Preparatory High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

70

112

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

68

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 0%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

K20Y | Teacher’s Preparatory HS ACES 12:1:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 117

Transit Tech Career and Technical
19K615 | Education High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 715 :
718‑647‑5204 | 1 Wells Street, Brooklyn NY 11208

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K69B | Computer Forensic Science and Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

50

266

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

94

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69K | Transit Industrial Electronics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

62

160

3

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

83

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69L | Transit Industrial Electrician 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

41

190

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

87

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69M | Transit Technician Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

75

245

3

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

109

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69N | Computer Networking 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الهندسة

التعليم العام

58

213

4

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

83

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69P | Computer Engineering 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

62

495

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

149

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K69R | Information Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

75

204

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

99

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

18K642 | Urban Action Academy

الصفوف | 9‑12 :التالميذ209 :
718‑290‑8720 | 1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  74%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L50A | Urban Action Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

90

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
109

1

34

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

L50U | Urban Action Academy D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

مفتاح الرموز
118

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Urban Assembly Institute of Math and
13K527 | Science for Young Women

الصفوف | 6‑12 :التالميذF a | 475 :
718‑260‑2300 | 283 Adams Street, Brooklyn NY 11201

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L54A | The Urban Assembly Institute of Math and Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

67

300

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

60

4

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 41%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Urban Assembly School for
19K764 | Collaborative Healthcare

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 335 :
718‑277‑1572 | 999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


The Urban Assembly School for Collaborative 
K19A | Healthcare

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

67

389

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

71

5

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Urban Assembly School for
20K609 | Criminal Justice

الصفوف | 6‑12 :التالميذF b | 559 :
718‑438‑3893 | 4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L62A | The Urban Assembly School for Criminal Justice 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

67

462

7

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

71

5

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 41%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

The Urban Assembly School for
13K483 | Law and Justice

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 445 :
718‑858‑1160 | 283 Adams Street, Brooklyn NY 11201

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K08X | Urban Assembly School for Law and Justice 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

95

947

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

164

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Urban Assembly School for
13K350 | Music and Art

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 193 :
718‑858‑0249 | 49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn NY 11201

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L02R | The Bard Early College Academy at UAMA 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

90

329

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

96

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 119

18K576 | Victory Collegiate High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 307 :
718‑968‑1530 | 6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L41A | Victory Collegiate High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

116

240

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

67

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

W. H. Maxwell Career and Technical
19K660 | Education High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذa | 396 :
718‑345‑9100 | 145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K68A | Design Technology 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

100

195

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

78

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K68C | Medical Careers 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

100

247

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

52

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K68J | Beauty Science & Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم التجميل

التعليم العام

54

250

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

62

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

William E. Grady Career and Technical
21K620 | Education High School

الصفوف | 9‑12 :التالميذ453 :
718‑332‑5000 | 25 Brighton 4th Road, Brooklyn NY 11235

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K67A | Culinary Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

46

201

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

102

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K67E | Information Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

46

169

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

64

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K67H | Health Career Profession 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

47

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
199

4

43

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


K67N | Automotive Technology 
مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة
طريقة القبول :خيار تعليمي

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

46

152

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

86

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

120

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


K67R | Construction Technology Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

70

133

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

68

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

K67U | William E. Grady Career and Technical Education High D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

K67Y | William E. Grady Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

Williamsburg High School for
14K558 | Architecture and Design

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 587 :
718‑388‑1260 | 257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K09X | Architecture and Design 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

129

1,102

9

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

265

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Williamsburg High School of
14K454 | Art and Technology

الصفوف | 9‑12 :التالميذ310 :
718‑599‑1207 | 223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L27A | Digital Media and Web Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

55

485

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

162

15

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L27B | Liberal Arts and Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

25

415

17

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

123

25

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


L27C | Spanish Bilingual Computer Science and Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

17

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

3

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
123

7

22

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

14K561 | Williamsburg Preparatory School

الصفوف | 9‑12 :التالميذb | 692 :
718‑302‑2306 | 257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K39X | Williamsburg Preparatory School 
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة
طريقة القبول :خيار تعليمي

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

137

1,865

14

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

354

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 121

World Academy for Total Community
)19K510 | Health High School (WATCH

الصفوف | 9‑12 :التالميذ199 :
718‑688‑7980 | 400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K65A | CNA Certified Nursing Assistant Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم والرياضيات

التعليم العام

56

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
151

3

36

3

أولويات القبولُ 1 :ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ( 13%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


K65X | Medical Science 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم والرياضيات

التعليم العام

50

187

4

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

37

4

أولويات القبولُ 1 :ثم للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ( 22%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Young Women’s Leadership School
)14K614 | of Brooklyn (TYWLS

الصفوف | 6‑12 :التالميذF | 385 :
718‑387‑5641 | 325 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11206

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L66A | The Young Women’s Leadership School of Brooklyn 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

77

289

4

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

69

4

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي بروكلين أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
122

 bمُيسّر جزئيا ً |  برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Manhattan 3.10
إدراج  12اختياراً هو أمر مهم!

مجال االهتمام

البرامج

اختيارا على طلب االلحاق الخاص بهم
من تالميذ منهاتن الذين أدرجوا 12
ً

الهندسة المعمارية

4

إدارة األعمال

9

االتصاالت

2

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

11

فنون الطهي

1

الهندسة

5

علم البيئة

1

األفالم /الفيديو

2

المهن الصحية

9

الضيافة والسفر والسياحة

3

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

54

القانون والحكومة

4

الفنون األدائية

21

ما هي طرق القبول الخاصة بالبرامج في منهاتن؟

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم

3

انتبه إلى نسبة الطلب على البرامج في منهاتن .تذكر أن وجود عدد كبير من المتقدمين
لكل مقعد يقلل من فرصك في الحصول على عرض إلحاق.

التعلم المبني على مشاريع

2

العلوم والرياضيات

20

التدريّس

1

الفنون األدائية والتصميم

13

97%

ضا ألحد
قد تلقوا عر ً
اختيارات طلب االلحاق
الخاص بهم

ما هي برامج المدرسة الثانوية المتوفرة في منهاتن؟

 107مدارس ثانوية تابعة للمنطقة التعليمية
 147برنامجً ا ،باإلضافة إلى ثمانية برامج للمدارس الثانوية المتخصصة
أكثر من  15,475مقعداً لتالميذ الصف التاسع
 80مدرسة تقدم مقاعد للصف العاشر

+405231E

تجربة أداء

%1

%1

%20

خيار تعليمي

%40

البرامج حسب
طرق القبول

تحويل

%5

%5

%23

امتحان

مفروز :اللغة والمواد األكاديمية

مفروز :اللغة

مفروز

%5
مفتوح
123

Louis D. Brandeis Educational Complex
Frank McCourt High School
The Global Learning Collaborative
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George Washington Educational Campus
The College Academy
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City College Academy of the Arts
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Learning and Social Change

Mott Hall High School

Life Sciences Secondary School
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The Facing History School

 ميل0.79 =  بوصة1

Stephen T. Mather Building Arts &
Craftsmanship High School

Business
Sports	حدود
School (BOSS)
التعليميةofالمنطقة

Graphics Educational Campus

للمنطقة التعليمية

The Urban Assembly School of
تابعةand
	مدرسة
Design
Construction

Manhattan Bridges High School

High School of Hospitality Management

Food and Finance High School

Urban Assembly
New York Harbor School

Millennium High School

The Urban Assembly School of Business
for Young Women

Richard R. Green High School of Teaching

Broadway Education Campus

Leadership and Public Service High School

High School of Economics and Finance

Stuyvesant High School

Chelsea Career and Technical Education High School
NYC iSchool

Harvest Collegiate High School

N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies
N.Y.C. Museum School

Bayard Rustin Educational Campus
Hudson High School of Learning Technologies
Humanities Preparatory Academy
Landmark High School
Manhattan Business Academy
Quest to Learn

1 Urban Assembly Gateway School for Technology

2

3

5

6

Manhattan

oh
n

E
1
:

St ke
rS

1
3
:
R
1
1 :
5
:
1
4
:

1
2
:

nd

St

A
1
:
C
1
:

Ca

na
l St

Pace High School

Gr
a

t

34
th

St

Q
1
:
R
1
:

N
1
:

B
1
:
D
1 F
:
1
:
N
1
:
Q
1
:

A
1
:
B
1
:
C
1
:
D
1
:

t

F
1
:

St

R
1
:
Midtown East Campus
Art and Design High School

Baruch College Campus High School

المنطقة
5 التعليمية
University Neighborhood High School

Orchard Collegiate Academy

Bard High School Early College

3 المنطقة التعليمية
The Urban Assembly Academy of Government and Law

New Design High School

Lower Manhattan Arts Academy

High School for Dual Language and Asian Studies

Essex Street Academy

The Urban Assembly School for Emergency Management

Urban Assembly Maker Academy

Murry Bergtraum High School for Business Careers

Manhattan Early College School for Advertising

المنطقة
4 التعليمية

New Explorations into Science, Technology and
Math High School (NEST+m)

Marta Valle High School

High School for Health Professions and Human Services

Institute for Collaborative Education (ICE)

Washington Irving Educational Campus
Academy for Software Engineering (AFSE)
Gramercy Arts High School
The High School For Language and Diplomacy
International High School at Union Square
Union Square Academy for Health Sciences

47 The American Sign Language and English Secondary School

School of the Future High School

6 المنطقة التعليمية

Julia Richman Educational Campus
Manhattan International High School
Talent Unlimited High School
Vanguard High School

Eleanor Roosevelt High School

Martin Luther King, Jr. Educational Campus
High School of Arts and Technology
High School for Law, Advocacy and Community Justice
Manhattan / Hunter Science High School
The Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry
Special Music School
The Urban Assembly School for Media Studies

Norman Thomas Educational Campus
Manhattan Academy for Arts & Language
Murray Hill Academy
Unity Center for Urban Technologies

N
1
:
Q
1
:

Seward Park Educational Campus

Z
1
:

6th
St
7
1
:

E
1
:

St

0th

E8

ve

Murry Bergtraum Educational Campus

1J M
:
1
:

East Side
Community
School

1
5
:
1
4
:

1
6
:

E4

M
1
:

62
nd

Repertory Company High
School for Theatre Arts

Jacqueline Kennedy
Onassis High School

Professional Performing Arts
High School (PPAS)
E

Village Academy

F
1
:
M
1
:

t

W

St

E
1
:

56
th

1
:
B
1
1
2
:
:
D
1
:
1
3
: Manhattan

The Clinton School

E2
3rd
S

The High School of
Fashion Industries

W Houston

W

Beacon High
School

High School for
Environmental Studies
Independence High School

st

dA
2n

West End Secondary School

J
Ea

e
rk

Park West Educational Campus

e

Av
Yo

Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts

Varick St

St
Ri
v

Ma
di
s
o
nA
ve

Av
Av
e
5th

B

ve

th
10
ec
B le

er

tA

1s

8th
Av
e

ro
a
dw
ay
Bow
ery

r

FD
RD

ve

2n
dA

Pike St

47 The American Sign Language and
02M047 | English Secondary School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 232 :
917‑326‑6668 | 223 East 23rd Street, Manhattan NY 10010

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M54A | American Sign Language Studies Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

55

318

6

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

81

6

أولويات القبول 1 :تعطى األولوية لتالميذ مدرسة ( “47” American Sign Language & English Lower School) (2%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك الذين يعرفون لغة اإلشارة األمريكية أو المهتمين بتعلمها

A. Philip Randolph Campus
06M540 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,409 :
212‑690‑6800 | 443 West 135th Street, Manhattan NY 10031

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M19B | Academic Professions 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

108

558

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

175

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M19C | The Academy of the Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

54

271

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

77

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M19J | The Academy of Engineering 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

81

434

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

103

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M19K | The Academy of Medicine 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

109

533

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

81

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M19L | Dual Language Spanish Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

27

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
175

6

23

3

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ الذين كانوا في البرنامج المزدوج اللغة باإلسبانية في المدرسة المتوسطة ُ 2ثم للتالميذ الذين كانوا في برنامج التعليم االنتقالي المزدوج اللغة باإلسبانية في المدرسة المتوسطة
ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M19Y | A. Philip Randolph Campus High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز
126

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Academy for Software Engineering
)02M546 | (AFSE

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 453 :
212‑253‑3299 | 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A54A | Academy for Software Engineering (AFSE) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,512

30

532

23

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M630 | Art and Design High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,465 :
212‑752‑4340 | 231‑249 East 56th Street, Manhattan NY 10019

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M60N | Architectural Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

39

560

14

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

105

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M60P | Commercial Art and Design 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

118

1,271

11

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

231

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M60Q | Film/Video Production 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

39

442

11

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

113

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M60R | Digital Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

107

980

9

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

215

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

01M696 | Bard High School Early College

الصفوف | 12‑9 :التالميذr b | 613 :
212‑995‑8479 | 525 East Houston Street, Manhattan NY 10002

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M51A | Early College 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

126

3,700

29

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

271

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M411 | Baruch College Campus High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 487 :
212‑683‑7440 | 55 East 25th Street, Manhattan NY 10010

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M87A | Baruch College Campus High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

88

5,611

64

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

543

24

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 127

03M479 | Beacon High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL a | 1,469 :
212‑465‑4230 | 522 West 44th Street, New York NY 10036

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  96%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M71A | The Beacon School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

308

6,371

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

82

533

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M393 | Business of Sports School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 428 :
212‑246‑2183 | 439 West 49th Street, Manhattan NY 10019

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A14A | Business of Sports School 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

102

1,214

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

412

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

04M555 | Central Park East High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ | 512 :
212‑860‑5929 | 1573 Madison Avenue, Manhattan NY 10029

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M86A | Central Park East 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
4,372

48

573

24

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Chelsea Career and Technical
02M615 | Education High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ449 :
212‑925‑1080 | 131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M67B | Chelsea Technical Academy/Cisco 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

36

529

15

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

163

20

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 68%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M67E | Graphic Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

63

563

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

199

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 41%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M67U | Chelsea Career and Technical Education High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

مفتاح الرموز
128

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |
التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

06M293 | City College Academy of the Arts

الصفوف | 12‑6 :التالميذr a | 612 :
212‑567‑3164 | 4600 Broadway, Manhattan NY 10040

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M06A | City College Academy of the Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

1,418

22

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

276

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 77%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

02M260 | The Clinton School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 776 :
212‑524‑4360 | 10 East 15th Street, Manhattan NY 10003

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M64A | The Clinton School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

90

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,531

28

299

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 53%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

06M462 | The College Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 367 :
212‑927‑1841 | 549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M32A | College Access for All 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

71

239

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

91

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 58%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M32B | Dual Language Spanish 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

24

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
113

5

11

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 47%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M32Y | The College Academy ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

05M362 | Columbia Secondary School

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 698 :
212‑666‑1278 | 425 West 123rd Street, Manhattan NY 10027

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A15A | Columbia Secondary School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

76

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
4,080

54

302

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 62%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
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Community Health Academy
06M346 | of the Heights

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 695 :
212‑342‑6600 | 504 West 158th Street, Manhattan NY 10032

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M07A | Community Health Academy of the Heights 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

59

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
569

10

202

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 88%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Eagle Academy for Young Men
05M148 | of Harlem

الصفوف | 12‑6 :التالميذM | 382 :
212‑694‑6051 | 6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030

 78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y41A | Eagle Academy for Young Men of Harlem 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

79

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
158

2

82

4

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 12%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

01M450 | East Side Community School

الصفوف | 12‑6 :التالميذL | 680 :
212‑460‑8467 | 420 East 12th Street, Manhattan NY 10009

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M58A | East Side Community 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

75

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,507

20

361

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 74%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M416 | Eleanor Roosevelt High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 541 :
212‑772‑1220 | 411 East 76th Street, Manhattan NY 10021

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  99%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M21A | Eleanor Roosevelt High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

99

5,370

54

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

428

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

04M372 | Esperanza Preparatory Academy

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 525 :
212‑722‑6507 | 240 East 109th Street, Manhattan NY 10029

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A37A | Esperanza Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

62

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
203

3

73

12

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية و /أو الذين داوموا ببرنامج تعليم اللغة اإلسبانية االنتقالي ثنائي اللغة أو بمدرسة متوسطة ثنائية اللغة.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 80%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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...تكملة للصفحة السابقة

A37U | Esperanza Preparatory Academy D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

A37Y | Esperanza Preparatory Academy ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

02M294 | Essex Street Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذL | 338 :
212‑475‑4773 | 350 Grand Street, Manhattan NY 10002

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M37X | Essex Street Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

64

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,174

34

561

33

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M303 | The Facing History School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 350 :
212‑757‑2680 | 525 West 50th Street, Manhattan NY 10019

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M02R | The Facing History School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

320

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

147

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  3أو المقيمين فيها ( 11%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M02U | Facing History School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
03M485 | & Art and Performing Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذd b | 2,946 :
212‑496‑0700 | 100 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Fine Arts 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

211

2,423

عدد المتقدمين لكل مقعد
11

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Drama 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

المدرسة الثانوية المتخصصة

المقاعد

المتقدمون

99

1,974

عدد المتقدمين لكل مقعد
20

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Dance 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

الطلب العام الماضي
المدرسة الثانوية المتخصصة

المقاعد

المتقدمون

59

1,904

عدد المتقدمين لكل مقعد
32

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  Mللتالميذ الفتيان فقط |

التنوع في عمليات القبول |

 1برامج توفر مقاعد للصف 10
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...تكملة للصفحة السابقة


Technical Theater 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

المدرسة الثانوية المتخصصة

المقاعد

المتقدمون

28

446

عدد المتقدمين لكل مقعد
16

طريقة القبول :تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Vocal Music 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

181

1,886

عدد المتقدمين لكل مقعد
10

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Instrumental Music 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

118

1,143

عدد المتقدمين لكل مقعد
10

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M288 | Food and Finance High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 379 :
212‑586‑2943 | 525 West 50th Street, Manhattan NY 10019

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  61%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M34X | Food and Finance High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

85

1,203

14

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

407

18

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

03M417 | Frank McCourt High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 402 :
212‑362‑2015 | 145 West 84th Street, Manhattan NY 10024

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A21A | Frank McCourt High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

85

1,618

19

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

295

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

05M499 | Frederick Douglass Academy

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 1,072 :
212‑491‑4107 | 2581 7th Avenue, Manhattan NY 10039

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  74%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


| Frederick Douglass Academy for the Humanities (FDAH) 
M75A

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

126

478

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

34

130

4

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 23%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،4و 5أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
)M75B | (STEM
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

126

593

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

34

94

3

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 3%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،4و 5أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك
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Frederick Douglass Academy II
03M860 | Secondary School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 321 :
212‑865‑9260 | 215 West 114th Street, Manhattan NY 10026

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M39A | The Douglass STEM Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

75

347

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

111

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 17%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  3و 5أو المقيمين فيهما ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك

03M403 | The Global Learning Collaborative

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 419 :
212‑877‑1103 | 145 West 84th Street, Manhattan NY 10024

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A17A | The Global Learning Collaborative 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
839

10

245

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M374 | Gramercy Arts High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 449 :
212‑253‑7076 | 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M66A | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

82

427

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

104

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M66B | Theater Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

35

189

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

42

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M66I | Capstone Scholars 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

25

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
129

5

21

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Gregorio Luperon High School for
06M552 | Science and Mathematics

الصفوف | 12‑9 :التالميذW a | 521 :
212‑928‑1202 | 501 West 165th Street, Manhattan NY 10032

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M62A | Bilingual Spanish Science & Mathematics 
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات
طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

87

300

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

36

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية
أولويات القبول 1 :تعطى األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة عامين أو أقل والذين لغتهم األم هي اللغة اإلسبانية ( 73%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)
ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة عامين أو أقل والذين لغتهم األصلية هي اللغة اإلسبانية ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة
عامين أو أقل والذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 133

...تكملة للصفحة السابقة


M62B | Dual Language Spanish 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

47

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
282

6

48

4

أولويات القبول 1 :تعطى األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة عامين أو أقل والذين لغتهم األم هي اللغة اإلسبانية ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)
ُ 2ثم لتالميذ حي البرونكس أو المقيمين فيه الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة عامين أو أقل والذين لغتهم األصلية هي اللغة اإلسبانية ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك الذين أقاموا في الواليات المتحدة لمدة
عامين أو أقل والذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية

02M534 | Harvest Collegiate High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL | 440 :
212‑242‑3384 | 34 West 14th Street, Manhattan NY 10011

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A53A | Harvest Collegiate High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

95

1,643

17

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

497

24

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

A53U | Harvest Collegiate High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

04M680 | The Heritage School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 311 :
212‑828‑2858 | 1680 Lexington Avenue, Manhattan NY 10029

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M97A | The Heritage School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

63

475

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

170

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

High School for Dual Language
02M545 | and Asian Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذ396 :
212‑475‑4097 | 350 Grand Street, Manhattan NY 10002

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M59A | High School for Dual Language and Asian Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,119

13

83

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

High School for Environmental
02M400 | Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,133 :
212‑262‑8113 | 444 West 56th Street, Manhattan NY 10019

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M41C | Environmental Studies 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

215

1,757

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

57

333

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M41D | Honors Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة

التعليم العام

22

831

38

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

63

11

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

134

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

High School for Excellence and
06M423 | Innovation

الصفوف | 12‑9 :التالميذT | 189 :
212‑569‑1022 | 650 Academy Street, Manhattan NY 10034

 98%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A24A | High School for Excellence and Innovation 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

47

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
22

1

10

1

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين بمدينة نيويورك البالغين من العمر  15و 16سنة ويدخلون للمدرسة الثانوية ألول مرة .يجب أن يكون لدى التالميذ سجالً للرسوب مرتين في المدرسة االبتدائية و /أو المدرسة المتوسطة
ويجب أن يحضر التالميذ لقا ًء مفتوحً ا واجتماعًا للقبول.

High School for Health Careers
06M468 | and Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 401 :
212‑927‑1841 | 549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M33A | Health Careers & Sciences 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

138

566

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

37

143

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 35%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School for Health Professions
02M420 | and Human Services

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,822 :
212‑780‑9175 | 345 East 15th Street, Manhattan NY 10003

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M70A | Science & Research M70A 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

148

1,416

10

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

39

156

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M70B | Medical Assisting and Lab 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

201

2,603

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

54

295

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The High School for Language
02M399 | and Diplomacy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 274 :
212‑253‑2480 | 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A11A | High School for Language and Diplomacy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

106

172

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

34

1

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 44%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Tمدرسة تحويل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 135

High School for Law and
06M467 | Public Service

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 445 :
212‑342‑6130 | 549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040

 55%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M31A | Law and Public Service 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

113

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
422

4

113

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M31B | Spanish Transitional Bilingual 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

24

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
124

5

17

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 33%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M31Y | High School for Law and Public Service ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

High School for Law, Advocacy and
03M492 | Community Justice

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 405 :
212‑501‑1201 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M14A | Law, Advocacy and Community Justice High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

111

816

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

29

156

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

High School for Math, Science and Engineering
)05M692 | at City College (HSMSE

الصفوف | 12‑9 :التالميذd b | 485 :
240 Convent Avenue, Manhattan
212‑281‑6490 | NY 10031

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


High School for Math, Science and Engineering 
)at City College (HSMSE

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

140

19,661

عدد المتقدمين لكل مقعد
140

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

High School for Media and
06M463 | Communications

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 350 :
212‑927‑1841 | 549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M30A | Film and Television Production 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

118

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
253

2

106

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ( 53%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
136

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


M30B | Publication and Design Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School of Arts and
03M494 | Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 459 :
212‑501‑1198 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 68%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  71%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M12A | Arts & Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

57

536

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

197

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M12B | Digital Media 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

54

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
230

4

98

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M489 | High School of Economics and Finance

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 738 :
212‑346‑0708 | 100 Trinity Place, Manhattan NY 10006

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M79A | Economics and Finance 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال; علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

158

1,532

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

42

255

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M600 | The High School of Fashion Industries

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,589 :
225 West 24th Street, Manhattan
212‑255‑1235 | NY 10011

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M68J | Art, Photography, and Graphic Design 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

162

956

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

42

194

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M68L | Fashion Design and Accessories 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

142

642

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

38

136

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M68M | Business Marketing and Visual Merchandising 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

71

421

6

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

62

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

M68U | The High School of Fashion Industries D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 137

High School of Hospitality
02M296 | Management

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 337 :
212‑586‑0963 | 525 West 50th Street, Manhattan NY 10019

 76%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M36X | High School of Hospitality Management 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
464

5

143

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Hudson High School of Learning
02M437 | Technologies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 458 :
212‑488‑3330 | 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A18A | Hudson High School of Learning Technologies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

95

305

3

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

121

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 52%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

A18U | Hudson High School of Learning Technologies D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

02M605 | Humanities Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 261 :
212‑929‑4433 | 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M99A | Humanities Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

43

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
581

14

148

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 65%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M544 | Independence High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذT b | 342 :
212‑262‑8067 | 850 10th Avenue, Manhattan NY 10019

 91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


L75A | Independence High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

24

19

1

طريقة القبول :تحويل

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

8

1

األهلية :لتالميذ الصف الثامن الحاليين – مفتوح فقط للتالميذ الذين يبلغون  15سنة من العمر على األقل والذين يدخلون المدرسة الثانوية ألول مرة .فيما يتعلق بالتالميذ اآلخرين ،يتعيّن على التالميذ أن يكونوا في سن
 17-21سنة ،وأن يكون لديهم  10وحدات كريديت دراسية على األقل ،وأن يكونوا قد اجتازوا امتحانا ً واحداً من امتحانات الريجنت بنجاح ،وأن يكونوا قد درسوا بالمدرسة الثانوية لمدة عام واحد على األقل.

Institute for Collaborative
)02M407 | Education (ICE

الصفوف | 12‑6 :التالميذL b | 489 :
212‑475‑7972 | 345 East 15th Street, Manhattan NY 10003

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M82A | Institute for Collaborative Education 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

53

837

16

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

134

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 83%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

138

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

International High School at
02M438 | Union Square

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L a | 351 :
212‑533‑2560 | 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Y46A | International High School at Union Square 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

54

228

4

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

25

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

Inwood Early College for Health and
06M211 | Information Technologies

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 | 459 :
212‑567‑1394 | 650 Academy Street, Manhattan NY 10034

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Inwood Early College for Health & Information 
A16A | Technologies

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

64

1,301

20

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

326

19

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Jacqueline Kennedy Onassis
02M529 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 302 :
212‑391‑0041 | 120 West 46th Street, Manhattan NY 10036

 64%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M45A | Virtual Enterprise and Entrepreneurship 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

131

179

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

35

42

1

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M45B | Hospitality and Tourism 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال; الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M419 | Landmark High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 335 :
212‑647‑7410 | 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M91A | Landmark High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

79

459

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

168

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 68%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Tمدرسة تحويل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف | 9-14
 rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 139

Leadership and Public Service
02M425 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 361 :
212‑346‑0007 | 90 Trinity Place, Manhattan NY 10006

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M76A | Leadership and Public Service 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

156

185

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

42

55

1

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M76B | Business and Entrepreneurship 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

62

199

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

42

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M655 | Life Sciences Secondary School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ394 :
212‑348‑1694 | 320 East 96th Street, Manhattan NY 10128

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M40A | Life Sciences 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

120

439

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

118

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 53%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M308 | Lower Manhattan Arts Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ314 :
212‑505‑0143 | 350 Grand Street, Manhattan NY 10002

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M05R | Lower Manhattan Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

73

1,084

15

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

291

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  1و 2أو المقيمين فيهما ( 40%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Manhattan / Hunter Science
03M541 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذr b | 455 :
212‑501‑1235 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M55A | Manhattan/Hunter Science High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
5,063

60

375

16

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Manhattan Academy for Arts
02M427 | & Language

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 210 :
212‑576‑0502 | 111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A22A | Manhattan Academy for Arts & Language 
مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات
طريقة القبول :مفروز :اللغة

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

270

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

46

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك المصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة االنكليزية (.)ELL

140

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

02M542 | Manhattan Bridges High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW b | 520 :
212‑757‑5274 | 525 West 50th Street, Manhattan NY 10019

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Academy of Computer Science and Graphic Design 
)M57B | (Bilingual

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية والتصميم

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

47

343

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

47

4

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية
األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


M57C | Bilingual Spanish Pre-Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

24

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
286

12

31

5

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


M57D | Dual Language Spanish Pre-Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

16

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
259

16

32

8

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية


Academy of Computer Science and Graphic Design 
)M57E | (Dual Language

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية والتصميم

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

20

324

16

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

50

10

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية
األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية

02M392 | Manhattan Business Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 406 :
212‑647‑1983 | 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A12A | Manhattan Business Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

85

1,120

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

219

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 74%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Manhattan Center for Science
04M435 | and Mathematics

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,647 :
212‑876‑4639 | 260 Pleasant Avenue, Manhattan NY 10029

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M16J | Science & Mathematics Research 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

301

4,467

15

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

72

361

5

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ الذين يداومون بمدرسة ( )Isaac Newton Middle School for Math & Scienceالمتوسطة 2%( .من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ
المنطقة التعليمية رقم  4أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |

التنوع في عمليات القبول |

 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 141

...تكملة للصفحة السابقة


M16K | Bilingual Spanish Science & Mathematics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

27

433

16

طريقة القبول :مفروز :اللغة & المواد األكاديمية

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

53

8

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية
أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ الذين يداومون بمدرسة ( )Isaac Newton Middle School for Math & Scienceالمتوسطة 0%( .من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ
المنطقة التعليمية رقم  4أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية

M16U | Manhattan Center for Science and Mathematics D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Manhattan Early College School
02M280 | for Advertising

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 a | 445 :
212‑225‑0880 | 411 Pearl Street, Manhattan NY 10038

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M73A | Manhattan Early College School for Advertising 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

88

1,088

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

203

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 86%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Manhattan International
02M459 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L b | 301 :
212‑517‑6728 | 317 East 67th Street, Manhattan NY 10065

 62%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M93A | The Manhattan International High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

67

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
383

6

42

2

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R


M93B | Software Engineering Program (SEP) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

02M439 | Manhattan Village Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ460 :
212‑242‑8752 | 43 West 22nd Street, Manhattan NY 10010

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M94A | Manhattan Village Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

79

4,198

53

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

400

19

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
142

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |
 برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

01M509 | Marta Valle High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 97 :
212‑473‑8152 | 145 Stanton Street, Manhattan NY 10002

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M27A | Marta Valle High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

93

140

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

56

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  1أو المقيمين فيها ( 41%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Maxine Greene High School for
03M299 | Imaginative Inquiry

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 285 :
212‑799‑4064 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


| The Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry 
M11R

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

95

94

1

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

41

2

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M418 | Millennium High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 674 :
212‑825‑9008 | 75 Broad Street, Manhattan NY 10004

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M25A | Millennium High School 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

126

5,927

47

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

30

460

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ الذين يداومون في مدارس المناطق الواقعة جنوب شارع ( )East Houston Streetأو شارع ( )West Houston Streetأو المقيمين فيها 85%( .من عروض
اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M25U | Millennium High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

05M304 | Mott Hall High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ239 :
212‑694‑6020 | 6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030

 64%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  69%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M49X | Mott Hall High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

85

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
291

3

101

4

أولويات القبول 1 :ثم لتالميذ المدارس المتوسطة ( )Mott Hallو( )Mott Hall IIو( Mott Hall III) (0%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M432 | Murray Hill Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 263 :
212‑696‑0195 | 111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016

 69%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A19A | Murray Hill Academy – Integrated Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

71

236

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

66

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 56%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 143

...تكملة للصفحة السابقة


A19B | Mathematics & Computer Science 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

المتقدمون

المقاعد

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


A19C | College Humanities Specialization 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Murry Bergtraum High School for
02M520 | Business Careers

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 114 :
212‑964‑9610 | 411 Pearl Street, Manhattan NY 10038

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M50B | The Ninth Grade Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

118

166

1

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

50

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M50C | The Blazer Early College Preparatory Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

71

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
150

2

33

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

N.Y.C. Lab School for Collaborative
02M412 | Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 514 :
212‑691‑6119 | 333 West 17th Street, Manhattan NY 10011

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M74A | College Prep 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

81

2,753

34

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

388

24

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

M74Y | N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

02M414 | N.Y.C. Museum School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 454 :
212‑675‑6206 | 333 West 17th Street, Manhattan NY 10011

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M85A | NYC Museum School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

98

3,040

31

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

377

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ( 62%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
144

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

02M543 | New Design High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ454 :
212‑475‑4148 | 350 Grand Street, Manhattan NY 10002

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M53A | New Design High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

99

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,214

12

320

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

New Explorations into Science, Technology
)01M539 | and Math High School (NEST+m

الصفوف | K-12 :التالميذ ,806 :
1
212‑677‑5190 | 111 Columbia Street, Manhattan NY 10002

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


| New Explorations into Science Technology and Math 
M29A

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

118

5,847

50

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

357

11

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 27%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M376 | NYC iSchool

الصفوف | 12‑9 :التالميذ | 465 :
917‑237‑7300 | 131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M52A | NYC iSchool 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

93

4,074

44

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

475

19

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

01M292 | Orchard Collegiate Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 226 :
212‑406‑9411 | 220 Henry Street, Manhattan NY 10002

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  96%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M46X | Orchard Collegiate Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

71

584

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

171

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 64%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M298 | Pace High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 549 :
212‑334‑4663 | 100 Hester Street, Manhattan NY 10002

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M38X | PACE High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

118

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,664

23

441

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 145

04M495 | Park East High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ | 380 :
212‑831‑1517 | 230 East 105th Street, Manhattan NY 10029

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M17J | Park East High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

73

2,709

37

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

403

21

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Professional Performing Arts
)02M408 | High School (PPAS

5
الصفوف | 12‑6 :التالميذ 77 :
212‑247‑8652 | 328 West 48th Street, Manhattan NY 10036

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M81H | Musical Theater 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

24

280

12

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

49

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 44%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M81J | Drama 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

24

359

15

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

54

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 22%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M81K | Classical Vocal Music 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

24

184

8

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

38

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


M81N | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

30

425

14

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

60

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 19%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M422 | Quest to Learn

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 581 :
212‑488‑3645 | 351 West 18th Street, Manhattan NY 10011

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A25A | Quest to Learn Upper School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
350

4

157

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 27%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
146

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Repertory Company High School
02M531 | for Theatre Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 237 :
212‑382‑1875 | 123 West 43rd Street, Manhattan NY 10036

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات


M20X | Theater Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

47

377

8

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

74

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Richard R. Green High School
02M580 | of Teaching

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 352 :
646‑826‑8174 | 7 Beaver Street, Manhattan NY 10004

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M23A | Teaching Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

63

125

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

33

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M23B | Liberal Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

63

108

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

36

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M413 | School of the Future High School

الصفوف | 12‑6 :التالميذL b | 717 :
212‑475‑8086 | 127 East 22nd Street, Manhattan NY 10010

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M83A | School of the Future 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

2,086

25

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

369

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 55%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  2أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

03M859 | Special Music School

الصفوف | K-12 :التالميذb | 306 :
212‑501‑3318 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A85A | Voice, Instrument, and Composition 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

32

314

10

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

62

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 22%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

& Stephen T. Mather Building Arts
02M139 | Craftsmanship High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 416 :
212‑399‑3520 | 439 West 49th Street, Manhattan NY 10019

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Building Arts/Carpentry & Landscape Management in 
M18A | Historic Preservation
مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

335

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

153

7

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 59%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
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02M475 | Stuyvesant High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذd a | 3,381 :
212‑312‑4800 | 345 Chambers Street, Manhattan NY 10282

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Stuyvesant High School 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

850

22,354

عدد المتقدمين لكل مقعد
26

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

02M519 | Talent Unlimited High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 532 :
212‑737‑1530 | 317 East 67th Street, Manhattan NY 10065

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M42J | Musical Theater 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
221

11

41

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M42K | Vocal Music: Classical and Contemporary 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

22

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
242

11

41

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M42L | Dance: Ballet and Modern 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

344

16

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

46

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M42N | Drama 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

21

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
321

15

51

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M42P | Instrumental Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

23

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
152

7

35

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Thurgood Marshall Academy for
05M670 | Learning and Social Change

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 541 :
200‑214 West 135th Street, Manhattan
212‑283‑8055 | NY 10030

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M47A | Social Change and Community Service 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

85

455

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

133

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 26%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  5أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

148
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Union Square Academy for
02M533 | Health Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 404 :
212‑253‑3110 | 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A33A | Pharmacy Technician 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

61

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
598

10

116

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 35%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


A33B | Dental Laboratory Technician 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

25

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
408

16

75

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Unity Center for Urban
02M500 | Technologies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 267 :
212‑576‑0530 | 111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  100%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M84A | Unity Center for Urban Technologies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

75

399

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

110

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

University Neighborhood
01M448 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ492 :
212‑962‑4341 | 200 Monroe Street, Manhattan NY 10002

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M35A | CTE Computer Science or Business & Entrepreneurship 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; إدارة األعمال

التعليم العام

63

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
412

7

135

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


M35C | University Neighborhood Early College 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

20

946

47

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

151

30

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The Urban Assembly Academy of
02M305 | Government and Law

3
الصفوف | 12‑9 :التالميذ 22 :
212‑505‑0745 | 350 Grand Street, Manhattan NY 10002

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


| The Urban Assembly Academy of Government and Law 
M65R
مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

79

612

8

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

109

5

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  1و 2أو المقيمين فيهما ( 11%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  1برامج توفر مقاعد للصف 10
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Urban Assembly Gateway School
02M507 | for Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 453 :
212‑246‑1041 | 439 West 49th Street, Manhattan NY 10019

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A23A | UA Gateway 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

85

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,566

18

461

20

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

02M282 | Urban Assembly Maker Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 435 :
212‑225‑0890 | 411 Pearl Street, Manhattan NY 10038

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M61A | Urban Assembly Maker Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

99

909

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

252

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Urban Assembly New York
02M551 | Harbor School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 523 :
212‑458‑0800 | 10 South Street, Slip 7, Manhattan NY 10004

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


K51A | Marine Science and Technology 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

111

679

6

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

29

165

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The Urban Assembly School for
02M135 | Emergency Management

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 256 :
212‑225‑0998 | 411 Pearl Street, Manhattan NY 10038

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


The Urban Assembly School for Emergency Management 
M28A

|1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

85

330

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

87

4

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 48%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Urban Assembly School for
05M157 | Global Commerce

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 233 :
212‑831‑5201 | 2005 Madison Avenue, Manhattan NY 10035

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M48A | The Urban Assembly School for Global Commerce 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

64

150

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

56

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 60%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

150

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

The Urban Assembly School for
03M402 | Green Careers

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 305 :
212‑787‑1189 | 145 West 84th Street, Manhattan NY 10024

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


A13A | The Urban Assembly School for Green Careers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

85

359

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

169

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 71%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

The Urban Assembly School for
03M307 | Media Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 409 :
212‑501‑1110 | 122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M22X | The Urban Assembly School for Media Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

95

291

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

77

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Urban Assembly School for the
05M369 | Performing Arts

الصفوف | 12‑9 :التالميذ380 :
212‑543‑4460 | 509 West 129th Street, Manhattan NY 10027

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M04A | Urban Assembly School for the Performing Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

85

437

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

126

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

The Urban Assembly School of Business
02M316 | for Young Women

الصفوف | 12‑9 :التالميذF a | 178 :
212‑668‑0169 | 26 Broadway, Manhattan NY 10004

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


NAF Academy of Finance and Information Technology 
)M63B | (NAFAFIT

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

47

56

1

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

10

1

طريقة القبول :خيار تعليمي
األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 74%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


The Urban Assembly School of Business for Young 
M63R | Women
مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

47

93

2

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

12

1

طريقة القبول :خيار تعليمي
األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي منهاتن أو المقيمين فيه ( 50%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |

التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 151

The Urban Assembly School of Design
02M300 | and Construction

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 263 :
212‑586‑0981 | 525 West 50th Street, Manhattan NY 10019

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M44X | Urban Assembly School of Design and Construction 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

85

306

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

105

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

02M449 | Vanguard High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 424 :
212‑517‑5175 | 317 East 67th Street, Manhattan NY 10065

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M95A | College Preparatory 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

87

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
863

10

275

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Wadleigh Secondary School for the
03M415 | Performing & Visual Arts

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 313 :
212‑749‑5800 | 215 West 114th Street, Manhattan NY 10026

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M26A | Theater Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

25

83

3

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

18

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 18%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،5و 6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


M26D | Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

25

135

5

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

32

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 14%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،5و 6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


M26J | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

25

174

7

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

55

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 20%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،5و 6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


M26M | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

16

34

2

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

14

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 29%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،5و 6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


M26R | Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

25

66

3

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

10

1

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 10%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،3و ،5و 6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك

152

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Washington Heights Expeditionary
)06M348 | Learning School (WHEELS

الصفوف | PK-12 :التالميذb | 890 :
212‑781‑0524 | 511 West 182nd Street, Manhattan NY 10033

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Washington Heights Expeditionary Learning School 

| 1 M88A

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

87

447

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

148

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 54%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  6أو المقيمين فيها ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك

03M291 | West End Secondary School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 534 :
212‑245‑1506 | 227‑243 West 61st Street, Manhattan NY 10023

 94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M92A | West End Secondary School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

71

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
906

13

150

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 79%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Young Women’s Leadership
)04M610 | School (TYWLS

الصفوف | 12‑6 :التالميذF a | 474 :
212‑289‑7593 | 105 East 106th Street, New York NY 10029

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


M96A | Young Women’s Leadership School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

64

785

12

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

90

5

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 42%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  4أو المقيمين فيها ُ 3ثم للمقيمين
في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Fللتلميذات الفتيات فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 153

مالحظات
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Queens 4.10
إدراج  12اختياراً هو أمر مهم!

مجال االهتمام

اختيارا على طلب اإللحاق الخاص بهم
من تالميذ كوينز الذين أدرجوا 12
ً

علم الحيوان

2

الهندسة المعمارية

1

إدارة األعمال

6

االتصاالت

5

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

16

علم التجميل

2

فنون الطهي

3

الهندسة

18

علم البيئة

2

األفالم /الفيديو

4

المهن الصحية

12

الضيافة والسفر والسياحة

3

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

39

القانون والحكومة

12

الفنون األدائية

11

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم

6

96%

ضا ألحد
قد تلقوا عر ً
اختيارات طلب االلحاق
الخاص بهم

ما هي برامج المدرسة الثانوية المتوفرة في كوينز؟

 80مدرسة ثانوية تابعة للمنطقة التعليمية
 174برنامجً ا ،باإلضافة إلى برنامج واحد لمدرسة ثانوية متخصصة
أكثر من  14,801مقعداً لتالميذ الصف التاسع
 55مدرسة تقدم مقاعد للصف العاشر

ما هي طرق القبول الخاصة بالبرامج في كوينز؟
توجد في كوينز عدة برامج تتبع القبول حسب التوزيع الجغرافي .إذا كنت تقيم في
كوينز ،راجع طلب االلحاق الخاص بك لمعرفة البرنامج التابع لك بحسب التوزيع
الجغرافي وضع بعين االعتبار إدراجه على طلبك.

التعلم المبني على مشاريع

3

العلوم والرياضيات

17

التدريّس

3

E
9
1
26
5
+
46
8
تجربة أداء

%8

خيار تعليمي

%47

الفنون األدائية والتصميم

8

برنامج التوزيع الجغرافي

15

برنامج التوزيع الجغرافي

%9

البرامج حسب
طرق القبول

البرامج

%5

%26

%1

امتحان

مفروز :اللغة

مفروز

%5

مفتوح
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Academy for Careers in Television
)30Q301 | and Film (ACTV

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 a | 548 :
718‑609‑3330 | 1‑50 51st Avenue, Long Island City NY 11101

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q01A | Academy for Careers in Television and Film 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

107

1,788

17

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

472

21

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Q01Y | Academy for Careers in Television and Film ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

30Q575 | Academy of American Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذ1,025 :
718‑361‑8786 | 28‑04 41st Avenue, Long Island City NY 11101

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q71A | Academic Humanities 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

171

2,038

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

33

282

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q71B | Intensive Academic Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

57

1,135

20

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

76

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

24Q264 | Academy of Finance and Enterprise

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 677 :
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
718‑389‑3623 | NY 11101

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q08R | Academy of Finance and Enterprise 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

104

2,062

20

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

288

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Academy of Medical Technology:
27Q309 | A College Board School

6
الصفوف | 12‑6 :التالميذ 71 :
718‑471‑3571 | 8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q11A | Academy of Medical Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

59

466

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

87

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 29%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q11B | Medical Scholars 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

29

336

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

48

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 26%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

158

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

27Q400 | August Martin High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 374 :
718‑528‑2920 | 156‑10 Baisley Boulevard, Jamaica NY 11434

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q50A | Aerospace and Technology Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

57

347

6

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

70

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q50H | Culinary Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

57

299

5

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

91

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Aviation Career & Technical
24Q610 | Education High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 2,064 :
718‑361‑2032 | 45‑30 36th Street, Long Island City NY 11101

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q60A | Aerospace Engineering Technology 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

202

2,459

12

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

38

300

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q60Q | Aviation Maintenance Engineering Technology 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

202

2,456

12

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

38

385

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Baccalaureate School for Global
30Q580 | Education

الصفوف | 12‑7 :التالميذa | 557 :
718‑361‑5275 | 34‑12 36th Avenue, Astoria NY 11106

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q41A | International Baccalaureate Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

86

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
3,454

40

136

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 26%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

24Q299 | Bard High School Early College Queens

الصفوف | 12‑9 :التالميذr a | 637 :
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
718‑361‑3133 | NY 11101

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q74B | Bard High School Early College Queens 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

130

4,532

35

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

295

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |
التنوع في عمليات القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 159

26Q495 | Bayside High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 2,865 :
718‑229‑7600 | 32‑24 Corporal Kennedy Street, Bayside NY 11361

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q12A | Digital Art & Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

86

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,341

16

216

14

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12B | Music: Performance & Production 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

86

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
692

8

85

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12C | Environmental Engineering & Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم البيئة

التعليم العام

86

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,227

26

223

14

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12D | Humanities & Non-Profit Management 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

86

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,424

17

156

10

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12E | Computer Programming & Web Design 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

109

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
2,807

26

464

23

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12G | Sports Medicine & Management 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

109

2,195

20

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

356

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q12Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه

Q12U | Bayside High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Benjamin Franklin High School for Finance
29Q313 | & Information Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 413 :
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
718‑276‑0150 | NY 11411

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Benjamin Franklin High School for Finance & Information 
Q73A | Technology
مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

91

651

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

105

6

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

160

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

26Q415 | Benjamin N. Cardozo High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,432 :
718‑279‑6500 | 57‑00 223rd Street, Bayside NY 11364

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  55%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q16A | Political Science, Law and Ethics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

131

1,731

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

274

12

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q16B | School of Journalism and Media Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

97

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,175

12

194

11

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ( 30%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه


Q16J | DaVinci Science/Math Biomedical 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

101

1,807

18

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

114

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q16K | Performing Dance 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

50

332

7

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

49

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q16L | DaVinci Science/Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

50

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,900

38

172

17

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q16Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه

Q16U | Benjamin N. Cardozo High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Business Technology Early College
)26Q315 | High School (BTECH

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 b | 552 :
230‑17 Hillside Avenue, Queens Village
718‑217‑3613 | NY 11427

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q58A | Business Technology Early College High School BTECH 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

91

888

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

149

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 161

29Q326 | Cambria Heights Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ370 :
718‑736‑7320 | 188‑04 91st Avenue, Hollis NY 11423

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q44A | Cambria Heights Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

68

563

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

107

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

27Q262 | Channel View School for Research

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 1,077 :
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
718‑634‑1970 | NY 11694

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q97A | Research Technology & Robotics 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الهندسة

التعليم العام

67

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
392

6

108

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 16%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q97X | Channel View College & Career Readiness Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; العلوم والرياضيات

التعليم العام

73

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
420

6

111

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 64%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  27أو المقيمين فيها ُ 3ثم لتالميذ
حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q97H | Channel View School for Research ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

Q97U | Channel View School for Research D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Q97Y | Channel View School for Research ASD Horizon Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

24Q293 | Civic Leadership Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 646 :
718‑271‑1487 | 45‑10 94th Street, Elmhurst NY 11373

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q76A | Civic Leadership Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

119

1,503

13

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

365

16

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

29Q327 | Eagle Academy for Young Men III

الصفوف | 12‑6 :التالميذM b | 421 :
718‑480‑2600 | 171‑10 Linden Boulevard, Jamaica NY 11434

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q92A | Eagle Academy for Young Men III 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

63

185

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

76

6

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 54%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

162

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

East-West School of
25Q281 | International Studies

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 666 :
718‑353‑0009 | 46‑21 Colden Street, Flushing NY 11355

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q82A | East-West School of International Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

74

666

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

92

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 42%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q82Y | East-West School of International Studies ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

30Q258 | Energy Tech High School

الصفوف | 14‑9 :التالميذr 4 | 512 :
718‑472‑0536 | 36‑41 28th Street, Astoria NY 11106

 88%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q61A | Energy Tech High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

91

1,604

18

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

341

20

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q61U | Energy Tech High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

27Q334 | Epic High School – North

الصفوف | 12‑9 :التالميذ444 :
718‑570‑8230 | 94‑25 117th Street, South Richmond Hill NY 11419

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q65A | Interdisciplinary 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

59

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
658

11

132

12

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

27Q314 | Epic High School – South

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 412 :
718‑845‑1290 | 121‑10 Rockaway Boulevard, South Ozone Park NY 11420

 83%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  85%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q66A | Epic High School – South 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
301

4

84

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف  r | 9-14مدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  Mللتالميذ الفتيان فقط |
 1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 163

29Q265 | Excelsior Preparatory High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 422 :
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
718‑525‑6507 | NY 11413

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q42W | Gateway to Higher Education 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

29

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
215

7

23

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q42X | Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

62

318

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

66

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

25Q460 | Flushing High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ1,483 :
718‑888‑7500 | 35‑01 Union Street, Flushing NY 11354

 70%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q18A | Thurgood Marshall Law Pathway 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

120

263

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

56

2

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q18B | Science Research Pathway 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

104

379

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

70

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q18C | Business Entrepreneurship Pathway 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

72

359

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

91

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q18Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

25Q263 | Flushing International High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L | 449 :
718‑463‑2348 | 144‑80 Barclay Avenue, Flushing NY 11355

 65%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q25X | Flushing International High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

76

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
390

5

48

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

164

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

28Q440 | Forest Hills High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,705 :
718‑268‑3137 | 67‑01 110th Street, Forest Hills NY 11375

 87%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  60%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q19A | Academy of Chinese Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

25

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
459

18

70

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q19B | Dual Language Academy (Spanish) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

50

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
707

14

129

13

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ( 14%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q19J | Carl Sagan STEM Honors Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

134

2,730

20

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

134

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q19M | Law Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

101

2,827

28

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

427

22

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q19N | Drama Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

25

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
485

19

94

19

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q19P | Academy of Instrumental and Vocal Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

50

591

12

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

103

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q19Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  Lمدارس تعتمد تقييم األداء |  برامج القبول |  Wمدرسة للمهاجرين الجدد |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 165

26Q430 | Francis Lewis High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 4,468 :
718‑281‑8200 | 58‑20 Utopia Parkway, Fresh Meadows NY 11365

 90%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q20A | Jacob K. Javits Law Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

69

3,175

46

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

440

44

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q20H | Engineering and Robotics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

64

4,076

64

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

425

43

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q20J | University Scholars 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

70

2,844

41

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

199

20

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q20K | Science Research Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

64

3,383

53

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

255

26

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q20Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q20U | Francis Lewis High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Q20Y | Francis Lewis High School ACES 12:1:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

Frank Sinatra School of the Arts
30Q501 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 851 :
718‑361‑9920 | 35‑12 35th Avenue, Astoria NY 11106

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  95%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q40F | Film and Media Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

23

398

17

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

76

15

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q40J | Fine Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

48

841

18

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

122

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

166
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...تكملة للصفحة السابقة


Q40K | Instrumental Music 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

382

14

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

47

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q40L | Vocal Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

26

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
558

21

65

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q40M | Dance 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

28

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

2

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
538

19

62

31

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q40N | Drama 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

25

591

24

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

75

15

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Frederick Douglass Academy VI
27Q260 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ321 :
718‑471‑2154 | 8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691

 48%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  72%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q75X | Graphic Arts and Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

91

192

2

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

46

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

George Washington Carver High School
29Q272 | for the Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 390 :
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
718‑525‑6439 | NY 11413

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q45A | Veterinary Science Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الحيوان

التعليم العام

45

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
223

5

64

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 86%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q45B | Pre-Nursing Institute Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q45C | Carver Research Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

45

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
164

4

38

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 93%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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24Q485 | Grover Cleveland High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,683 :
718‑381‑9600 | 21‑27 Himrod Street, Ridgewood NY 11385

 67%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q23A | Information Technology Pathway (STEM) 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

86

221

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

78

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 85%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q23H | Music and Fine And Performing Arts Pathway 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

43

213

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

59

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 86%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q23J | Math and Science Research Pathway (STEM) 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

43

239

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

44

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 83%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q23S | Allied Health Pathway 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

43

197

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

38

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 80%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q23Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q23Y | Grover Cleveland High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

24Q550 | High School for Arts and Business

الصفوف | 12‑9 :التالميذ778 :
105‑25 Horace Harding Expressway N, Corona
718‑271‑8383 | NY 11368

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q99A | Arts and Business 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

160

2,279

14

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

31

496

16

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

High School for Community
28Q328 | Leadership

الصفوف | 12‑9 :التالميذ456 :
718‑558‑9801 | 167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432

 94%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q33A | High School for Community Leadership 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

91

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
590

6

113

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
168
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High School for Construction Trades,
27Q650 | Engineering and Architecture

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,093 :
718‑846‑6280 | 94‑06 104th Street, Ozone Park NY 11416

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q83A | Construction Trades & Management 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

71

809

11

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

175

15

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q83B | Architectural Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

71

1,121

16

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

168

14

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q83C | Academy of Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

71

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,442

20

218

18

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Q83U | High School for Construction Trades, Engineering and Architecture D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

High School for Law Enforcement
28Q690 | and Public Safety

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 395 :
116‑25 Guy R Brewer Boulevard, Jamaica
718‑977‑4800 | NY 11434

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q21A | Law Enforcement and Public Safety 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

134

396

3

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

86

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q21U | High School for Law Enforcement and Public Safety D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

24Q267 | High School of Applied Communication

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 408 :
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
718‑389‑3163 | NY 11101

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q07R | High School of Applied Communication 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

91

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
543

6

160

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

28Q505 | Hillcrest High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,091 :
718‑658‑5407 | 160‑05 Highland Avenue, Jamaica NY 11432

 78%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q24A | Health Sciences Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

86

583

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

99

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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...تكملة للصفحة السابقة


Q24B | Teachers of Tomorrow 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

50

205

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

10

36

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24H | Humanities Honors Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت; العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

57

416

7

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

83

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24J | Pre-Med School of Scientific Research (STEM) 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

86

616

7

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

63

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24L | Academy of Performing and Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

57

189

3

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

32

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24P | Academy of Public Service and Law 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

57

534

9

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

104

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24T | Biz-Tek 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

57

339

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

84

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q24Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q24Y | Hillcrest High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

28Q325 | Hillside Arts & Letters Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ452 :
718‑658‑1249 | 167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q46A | Hillside Arts & Letters Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
523

6

117

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
170
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29Q498 | Humanities & Arts Magnet High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 372 :
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
718‑978‑2135 | NY 11411

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q53A | Performing Arts: Dance Institute

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

34

235

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

58

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


| Computer Technology and Robotics STEM Engineering 
Q53B

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

التعليم العام

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الهندسة

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

التالميذ ذوو اإلعاقات

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q53J | Institute of Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

34

262

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

52

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q53K | Cosmetology/Barbering Science and Entrepreneurship 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم التجميل

التعليم العام

76

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
196

3

46

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Information Technology
30Q502 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 976 :
718‑937‑4270 | 21‑16 44th Road, Long Island City NY 11101

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q22A | Information Technology 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

193

950

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

257

8

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه

Q22U | Information Technology High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Institute for Health Professions
29Q243 | at Cambria Heights

الصفوف | 12‑9 :التالميذL b | 449 :
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
718‑723‑7301 | NY 11411

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


| Institute for Health Professions at Cambria Heights 
Q59A
مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

91

531

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

62

4

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
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International High School at
24Q530 | LaGuardia Community College

الصفوف | 12‑9 :التالميذW r L a | 519 :
45‑35 Van Dam Street, Long Island City
718‑392‑3433 | NY 11101

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  99%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


International High School at LaGuardia Community 
Q27J | College

1

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

100

628

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

95

5

طريقة القبول :مفروز :اللغة
األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R

International High School for
24Q236 | Health Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L | 291 :
718‑595‑8600 | 48‑01 90th Street, Elmhurst NY 11373

 71%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q63A | International High School for Health Sciences 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

68

347

5

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

56

4

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك الذين عاشوا في الواليات المتحدة لمدة أربع سنوات أو أقل ،والمصنفين حاليا ً على أنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية وفقا ً للدرجات التي حصلوا عليها في المستوى
المبتدئ أو الناشيء أو االنتقالي في امتحان ( )NYSESLATأو امتحان ( ،)NYSITELLأو امتحان (.)LAB-R
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 92%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

28Q350 | Jamaica Gateway to the Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذ483 :
718‑480‑2689 | 167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q26G | Jamaica Gateway to the Sciences 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

91

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,194

13

149

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

27Q480 | John Adams High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 2,492 :
718‑322‑0500 | 101‑01 Rockaway Boulevard, Ozone Park NY 11417

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  73%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q10A | STEM and International Baccalaureate Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

57

303

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

59

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q10B | Law and International Studies Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; القانون والحكومة

التعليم العام

86

442

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

75

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
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يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


Pre-Med Academy and International Baccalaureate 
Q10C | Academy

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية; العلوم والرياضيات

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

86

388

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

56

4

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q10D | Media and Fine Arts Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو; الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

86

434

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

102

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q10E | Queens Business Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

86

342

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

86

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q10G | Future Educators and Leadership Academy (FELA) 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس
طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

25

223

9

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

52

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q10Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

25Q425 | John Bowne High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,432 :
718‑263‑1919 | 63‑25 Main Street, Flushing NY 11367

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  74%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q14A | Academy for Creative Artists 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة; الفنون األدائية

التعليم العام

84

521

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

143

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q14B | Animal/Plant Agriscience Institute 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الحيوان; علم البيئة

التعليم العام

168

407

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

32

129

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q14C | John Bowne Visual Arts Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون المرئية

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q14D | John Bowne Law Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

84

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
673

8

136

9

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في منطقة التوزيع الجغرافي ( 13%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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...تكملة للصفحة السابقة


Science Technology Engineering and Math (S.T.E.M.) 
Q14H | Research Program

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة; العلوم والرياضيات

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

101

879

9

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

118

6

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q14Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

30Q450 | Long Island City High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 2,204 :
718‑545‑7095 | 14‑30 Broadway, Astoria NY 11106

 77%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  80%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q29A | Global Informatics 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

114

204

2

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

52

2

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29J | Culinary Institute 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي
طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

73

353

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

87

6

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29M | Academy of Restaurant and Hotel Management 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

86

206

2

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

55

3

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29N | Sports Medicine & Health Sciences 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

126

488

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

99

4

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29P | Community & Culture 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

57

179

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

51

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29Q | Broadway Productions 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

63

232

4

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

63

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q29R | Global Languages Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الضيافة والسفر والسياحة

التعليم العام

29

112

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

25

5

أولويات القبول 1 :تعطى األولوية للمقيمين في مدينة نيويورك والذين هم من متعلمي اللغة االنكليزية ( 11%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...
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يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


Q29S | Dual Language Spanish Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

57

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
82

1

22

2

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ الذين كانوا في البرنامج المزدوج اللغة باإلسبانية في المدرسة المتوسطة ُ 2ثم للتالميذ الذين كانوا في برنامج التعليم االنتقالي المزدوج اللغة باإلسبانية في المدرسة المتوسطة
ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q29Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

26Q435 | Martin Van Buren High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 1,151 :
718‑776‑4728 | 230‑17 Hillside Avenue, Queens Village NY 11427

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  66%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q38K | STEM Institute for Science Research 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

57

286

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

33

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q38L | STEM Institue for Engineering and Robotics 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

84

322

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

74

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q38M | Institute for Law and Humanities 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

84

330

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

52

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q38Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

24Q585 | Maspeth High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,232 :
718‑803‑7100 | 54‑40 74th Street, Elmhurst NY 11373

 98%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q47A | Maspeth High School 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

227

4,773

21

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

43

699

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  24أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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Mathematics, Science Research and
29Q492 | Technology Magnet High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 401 :
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
718‑978‑1837 | NY 11411

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
)Q55A | (S.T.E.A.M.

1

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

126

344

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

42

2

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

28Q167 | Metropolitan Expeditionary Learning School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 824 :
91‑30 Metropolitan Avenue, Forest Hills
718‑286‑3500 | NY 11375

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q49A | Metropolitan Expeditionary Learning School 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التعلم المبني على مشاريع

التعليم العام

100

1,604

16

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

302

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 79%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Middle College High School at
24Q520 | LaGuardia Community College

الصفوف | 12‑9 :التالميذr L a | 507 :
45‑35 Van Dam Street, Long Island City
718‑392‑3330 | NY 11101

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Middle College High School at LaGuardia Community 
Q30J | College

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

81

1,833

23

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

404

25

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  24و 30أو المقيمين فيهما ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

30Q555 | Newcomers High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW | 792 :
718‑937‑6005 | 28‑01 41st Avenue, Long Island City NY 11101

 68%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q98A | Newcomers High School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
219

3

36

3

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه

24Q455 | Newtown High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ ,657 :
1
718‑595‑8400 | 48‑01 90th Street, Elmhurst NY 11373

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q34A | Business Institute 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

91

286

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

80

5

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه
التكملة في الصفحة التالية...

176
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...تكملة للصفحة السابقة


Q34J | Pre-Engineering & Computer Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

91

429

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

109

6

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q34K | Major Art 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

25

162

6

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

49

10

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه


Q34Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

األهلية :مفتوح فقط لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه
أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه

Pan American International
24Q296 | High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذW L a | 433 :
718‑271‑3602 | 45‑10 94th Street, Elmhurst NY 11373

 85%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  96%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q03A | Pan American International High School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

267

3

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

44

3

األهلية :مفتوح فقط للمقيمين في مدينة نيويورك ،الذين لغتهم األصلية هي اإلسبانية

Pathways College Preparatory School:
29Q259 | A College Board School

الصفوف | 12‑6 :التالميذ585 :
718‑454‑4957 | 109‑89 204th Street, Saint Albans NY 11412

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  70%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q09R | Pathways College Preparatory School 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
229

3

42

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 57%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Preparatory Academy for Writers:
29Q283 | A College Board School

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 557 :
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
718‑949‑8405 | NY 11413

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q84A | Preparatory Academy for Writers 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفيلم /الفيديو

التعليم العام

68

221

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

47

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 23%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
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Queens Collegiate:
28Q310 | A College Board School

الصفوف | 12‑6 :التالميذ672 :
718‑658‑4016 | 167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q05A | Queens Collegiate 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
418

6

91

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 29%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Queens Gateway to Health Sciences
28Q680 | Secondary School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 694 :
718‑969‑3155 | 160‑20 Goethals Avenue, Jamaica NY 11432

 96%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  76%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q57A | Queens Gateway to Health Sciences 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

91

1,462

16

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

120

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 29%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  28و 29أو المقيمين فيهما
ُ 3ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Queens High School for Information,
27Q302 | Research, and Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذ481 :
718‑868‑2978 | 8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691

 82%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  91%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q06B | Computer Science Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

45

346

8

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

80

9

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


CISCO Networking and Internet Computer Core 
Q06C | Certification

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

45

243

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

59

7

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Queens High School for
25Q241 | Language Studies

4
الصفوف | 12‑9 :التالميذ 47 :
718‑888‑7530 | 35‑01 Union Street, Flushing NY 11354

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q62A | Queens High School for Language Studies 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

91

طريقة القبول :مفروز :اللغة

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
523

6

57

3

األهلية :سيكون ( )50%من القادمين الجدد في الصف التاسع من التالميذ الذين يجيدون التحدث باللغة االنكليزية و( )50%من متعلمي اللغة االنكليزية الذين يتحدثون اللغة الصينية (الماندرين) ،وفقا ً إلرشادات إدارة
التعليم لمدينة نيويورك.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز
178

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  dمدرسة ثانوية متخصصة |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Queens High School for the Sciences
28Q687 | at York College

الصفوف | 12‑9 :التالميذd a | 480 :
718‑657‑3181 | 94‑50 159th Street, Jamaica NY 11433

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  92%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Queens High School for the Sciences at York College 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

116

16,873

عدد المتقدمين لكل مقعد
145

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

Queens High School of Teaching, Liberal
26Q566 | Arts and the Sciences

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,012 :
718‑736‑7100 | 74‑20 Commonwealth Blvd, Queens NY 11426

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q32A | Teaching Institute 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

233

645

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

27

114

4

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المداومين بمدرستي ( )PS/IS 266Qو( PS/MS 208Q) (12%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المنطقتين التعليميتين رقم  26و 29أو
المقيمين فيهما ُ 3ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 4ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q32H | Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences ASD Horizon Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

Q32U | Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Q32Y | Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

28Q686 | Queens Metropolitan High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,144 :
91‑30 Metropolitan Avenue, Forest Hills
718‑286‑3600 | NY 11375

 91%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q39Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Q39U | Queens Metropolitan High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

29Q248 | Queens Preparatory Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 277 :
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
718‑712‑2304 | NY 11413

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  67%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q04R | Programming and Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

91

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
243

3

48

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 179

25Q252 | The Queens School of Inquiry

الصفوف | 12‑6 :التالميذr a | 597 :
718‑380‑6929 | 158‑40 76th Road, Fresh Meadows NY 11366

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q77A | Queens School of Inquiry 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

80

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
702

9

97

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 38%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Q77Y | The Queens School of Inquiry ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

24Q600 | Queens Technical High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,461 :
718‑937‑3010 | 37‑02 47th Avenue, Long Island City NY 11101

 81%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  86%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q68B | Graphic Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

24

طريقة القبول :تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
512

21

115

29

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q68L | Pre-Engineering Electronic Technology 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

هذا البرنامج مفتوح فقط للقبول بالصف العاشر.
هذا البرنامج ال يقدم مقاعد للصف التاسع.

طريقة القبول :مفروز
األهلية :مفتوح فقط لقبول التالميذ بالصف العاشر
أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q68M | Exploratory: Introduction to Occupations 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

176

1,000

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

34

303

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q68N | Computer Technology and Information Systems 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا
طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

47

1,668

35

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

317

35

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q68O | Cosmetology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم التجميل

التعليم العام

47

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
616

13

118

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

مفتاح الرموز
180

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  rمدرسة للدراسة المبكرة بالكلية |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

27Q475 | Richmond Hill High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ1,613 :
718‑846‑3335 | 89‑30 114th Street, Richmond Hill NY 11418

 68%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q35B | Ninth Grade Career Exploration Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

109

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
383

4

96

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q35P | Criminalistics and Forensics Institute (CFI) 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

67

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
515

8

81

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q35Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :أولوية التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

25Q670 | Robert F. Kennedy Community High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ675 :
75‑40 Parsons Boulevard, Fresh Meadows
718‑969‑5510 | NY 11366

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q70A | College Head-Start 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

126

361

3

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

119

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوح لتالميذ المنطقة التعليمية رقم  25أو المقيمين فيها

Robert F. Wagner, Jr. Secondary School
24Q560 | for Arts and Technology

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 653 :
718‑472‑5671 | 47‑07 30th Place, Long Island City NY 11101

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q31J | Arts and Technology 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

101

1,619

16

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

362

19

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 11%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،24و ،30و 32أو المقيمين فيها
ُ 3ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Robert H. Goddard High School of
|
27Q308 Communication Arts and Technology

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 614 :
138‑30 Lafayette Street, Ozone Park
718‑848‑8357 | NY 11417

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  90%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q02A | Robert H. Goddard High School of Communication 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

118

1,228

10

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

223

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 181

27Q351 | Rockaway Collegiate High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 327 :
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
718‑734‑3290 | NY 11694

 64%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  71%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q48A | Rockaway Collegiate High School 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

113

160

1

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

22

57

3

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Rockaway Park High School for
27Q324 | Environmental Sustainability

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 288 :
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
718‑734‑3280 | NY 11694

 74%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  74%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Rockaway Park High School for Environmental 
Q36A | Sustainability

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

45

142

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

57

6

طريقة القبول :خيار تعليمي
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q36G | The Green Carpentry Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

45

67

1

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

41

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

27Q323 | Scholars’ Academy

الصفوف | 12‑6 :التالميذb | 1,311 :
718‑474‑6918 | 320 Beach 104th Street, Rockaway Park NY 11694

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  93%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q72A | Scholars’ Academy 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

129

1,391

11

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

138

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

Thomas A. Edison Career and Technical
28Q620 | Education High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 2,224 :
718‑297‑6580 | 165‑65 84th Avenue, Jamaica NY 11432

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q67I | Visual Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

88

986

11

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

176

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q67K | Information Technologies 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

118

1,234

10

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

187

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

182

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


Q67M | Computer Aided Design (CAD) 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

44

921

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

167

21

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q67N | Electrical Installation Technologies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

28

906

32

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

236

47

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q67P | Automotive Technologies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

84

763

9

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

161

12

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q67S | Robotics/STEM 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

24

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

4

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,320

55

184

46

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q67V | Medical Careers 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

26

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,541

59

124

25

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

Q67U | Thomas A. Edison Career and Technical Education High D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

Q67Y | Thomas A. Edison Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

25Q525 | Townsend Harris High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 1,219 :
718‑575‑5580 | 149‑11 Melbourne Avenue, Flushing NY 11367

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q37J | Intensive Academic Humanities 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

244

7,821

32

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

46

306

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

25Q240 | Veritas Academy

الصفوف | 12‑9 :التالميذ608 :
718‑888‑7520 | 35‑01 Union Street, Flushing NY 11354

 86%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q51A | Veritas Academy 

1

عدد المتقدمين لكل مقعد

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

109

611

6

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

142

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 183

30Q445 | William Cullen Bryant High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ2,287 :
718‑721‑5404 | 48‑10 31st Avenue, Astoria NY 11103

 75%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  77%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q15A | Forensic Science and Law Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

84

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
380

5

56

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q15B | Business and Technology Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال; علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

42

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
423

10

116

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q15C | Performing Arts Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

42

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
260

6

47

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 98%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q15D | AVID 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

42

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
121

3

37

5

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


Q15J | Math and Science Academy 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

84

386

5

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

60

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حيّ كوينز أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Q15Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

World Journalism Preparatory:
25Q285 | A College Board School

الصفوف | 12‑6 :التالميذa | 606 :
718‑461‑2219 | 34‑65 192nd Street, Flushing NY 11358

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q85A | World Journalism Preparatory 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

68

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
590

9

113

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 51%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

28Q284 | York Early College Academy

الصفوف | 12‑6 :التالميذr b | 639 :
718‑262‑8547 | 108‑35 167th Street, Jamaica NY 11433

 97%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q43A | York Early College Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,574

23

172

13

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

184

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

Young Women’s Leadership School,
)30Q286 | Astoria (TYWLS

الصفوف | 12‑6 :التالميذF b | 578 :
718‑267‑2839 | 23‑15 Newtown Avenue, Astoria NY 11102

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  94%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q56A | The Young Women’s Leadership School, Astoria 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

505

7

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

63

5

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 63%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

Young Women’s Leadership School,
)28Q896 | Queens (TYWLS

الصفوف | 12‑6 :التالميذF b | 560 :
718‑725‑0402 | 150‑91 87th Road, Jamaica NY 11432

 99%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  87%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Q89A | The Young Women’s Leadership School, Queens 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

68

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
475

7

54

4

األهلية :مفتوح فقط للطالبات المحددات على أنهن إناث
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 47%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حي كوينز أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك

مفتاح الرموز
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Staten Island 5.10
إدراج  12اختياراً هو أمر مهم!

مجال االهتمام

البرامج

اختيارا على طلب اإللحاق الخاص بهم
من تالميذ ستاتن آيالند الذين أدرجوا 12
ً

الهندسة المعمارية

1

إدارة األعمال

4

االتصاالت

3

علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا

4

فنون الطهي

2

الهندسة

4

المهن الصحية

3

العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

9

فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

4

القانون والحكومة

4

الفنون األدائية

4

ما هي طرق القبول الخاصة بالبرامج في ستاتن آيالند؟

الفنون األدائية /الفنون المرئية والتصميم

3

توجد في ستاتن آيالند عدة برامج تتبع القبول بحسب التوزيع الجغرافي .إذا كنت تقيم
في ستاتن آيالند ،راجع طلب االلتحاق الخاص بك لمعرفة البرنامج التابع لك بحسب
التوزيع الجغرافي وضع بعين االعتبار إدراجه في طلبك.

العلوم والرياضيات

5

التدريّس

1

100%

ضا ألحد
قد تلقوا عر ً
اختيارات طلب االلحاق
الخاص بهم

ما هي برامج المدرسة الثانوية المتوفرة في ستاتن آيالند؟

 11مدرسة ثانوية تابعة للمنطقة التعليمية
 57برنامجً ا ،باإلضافة إلى برنامج واحد لمدرسة ثانوية متخصصة
أكثر من  3,170مقعداً لتالميذ الصف التاسع
 9مدرسة تقدم مقاعد للصف العاشر

E
9
2
22
12
+
48
7

الفنون األدائية والتصميم

4

برنامج التوزيع الجغرافي

5

تجربة أداء

%7

خيار تعليمي

%48

برنامج التوزيع الجغرافي

%9

البرامج حسب
طرق القبول %22
%12

مفتوح

186

%2

مفروز

امتحان

Staten Island
	مدرسة تابعة للمنطقة
التعليمية
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31 المنطقة التعليمية
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The Eagle Academy for Young
Men of Staten Island

state

27
8
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nA

CSI High School for
31R047 | International Studies

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 487 :
718‑370‑6900 | 100 Essex Drive, Staten Island NY 10314

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  89%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R01R | CSI High School for International Studies 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

81

1,214

15

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

24

155

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ المناطق التعليمية رقم  ،20و ،21و 31أو المقيمين فيها ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

31R450 | Curtis High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 2,476 :
718‑390‑1800 | 105 Hamilton Avenue, Staten Island NY 10301

 79%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R19A | Software Engineering Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

65

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
343

5

96

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19B | Human and Legal Studies/Law Enforcement Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

65

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
338

5

74

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 95%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


International Baccalaureate/Scholarship Honors 
R19C | Program

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

79

437

6

التالميذ ذوو اإلعاقات

23

27

1

طريقة القبول :مفروز
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19D | Media Studies at the Journalism Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
194

4

44

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19E | Naval Junior Reserve Officers’ Training Corps 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

التعليم العام

46

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

14

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
115

3

54

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19F | Practical Nursing/ Nursing Assistant 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

65

407

6

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

20

84

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19G | Performing Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
242

5

73

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 89%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
188

 bمُيسّر جزئيا ً |  aمُيسّر الوصول إليه بالكامل |  برامج القبول |  Mللتالميذ الفتيان فقط |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

...تكملة للصفحة السابقة


R19H | IB Career-related / Scholarship Honors Program 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
221

4

27

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19J | Visual Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
269

5

90

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 88%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R19Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المتقدمون

المقاعد

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

R19U | Curtis High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

The Eagle Academy for Young Men
31R028 | of Staten Island

الصفوف | 12‑6 :التالميذM | 306 :
718‑727‑6201 | 101 Warren Street, Staten Island NY 10304

 84%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R28L | The Eagle Academy for Young Men of Staten Island 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

62

طريقة القبول :مفتوح

التالميذ ذوو اإلعاقات

19

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
70

1

39

2

األهلية :مفتوح فقط للتالميذ المحددين على أنهم ذكور
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 81%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في
مدينة نيويورك

Gaynor McCown Expeditionary
31R064 | Learning School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 420 :
718‑370‑6950 | 100 Essex Drive, Staten Island NY 10314

 93%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  88%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R55A | Gaynor McCown Expeditionary Learning School 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

83

490

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

25

120

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

31R080 | The Michael J. Petrides School

الصفوف | PK-12 :التالميذb | 1,338 :
718‑815‑0186 | 715 Ocean Terrace, Staten Island NY 10301

 95%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  78%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R15J | Comprehensive Academic 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

102

496

5

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

28

126

5

عدد المتقدمين لكل مقعد

األهلية :مفتوحة فقط لتالميذ ستاتن آيالند أو المقيمين فيها.
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ الصف الثامن الذين سيواصلون في نفس المدرسة ( 27%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه

R15U | The Michael J. Petrides School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11



يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 189

31R440 | New Dorp High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,106 :
718‑667‑8686 | 465 New Dorp Lane, Staten Island NY 10306

 84%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  79%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R20A | The Academy of Education and Leadership 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :التدريّس

التعليم العام

52

298

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

77

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20C | Law Institute & AFJROTC 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
470

9

94

7

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20E | Corporate Center for Business & Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
602

12

135

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20F | Institute of Health Sciences 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

52

649

12

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

107

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20M | Academy of Communication and Media Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
462

9

139

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20P | Academy of Fine and Dramatic Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
348

7

99

8

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 93%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20S | Math & Science Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

69

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

18

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
821

12

66

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20T | Institute of Forensic Science & Criminology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

13

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
760

15

134

10

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R20Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

R20U | New Dorp High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

R20Y | New Dorp High School ASD Horizon Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

190

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

31R445 | Port Richmond High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذ4 b | 1,564 :
718‑420‑2100 | 85 St. Josephs Avenue, Staten Island NY 10302

 72%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  75%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Gateway Honors Program: Mathematics & Science 
R10A | Institute for Pre-College Education

1

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

52

273

5

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

19

1

R10C | Culinary Arts 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

95

249

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

26

104

4

R10D | Junior Reserve Officers’ Training Corps 

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

التعليم العام

26

64

2

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

33

4

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

طريقة القبول :مفروز
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد



طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 99%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد



طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة)  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

عدد المتقدمين لكل مقعد



R10E | STEAM (9‑14 option available) 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

طريقة القبول :خيار تعليمي
ُ
أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه  2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

التالميذ ذوو اإلعاقات

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج جديد



Institute of Business Technology, Hospitality & 
R10K | Entrepreneurship

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال
طريقة القبول :خيار تعليمي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

52

164

3

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

48

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 96%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R10L | The Academy of the Arts 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

26

166

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

71

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R10M | Medical Technology 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :المهن الصحية

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

16

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
246

5

61

4

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 94%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


Collegiate Academy Honors Program: Humanities 
R10R | Institute for Pre-College Education

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة
طريقة القبول :مفروز

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

التعليم العام

26

192

7

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

15

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 90%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R10Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

R10U | Port Richmond High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

مفتاح الرموز


 bمُيسّر جزئيا ً |  4مدارس لإلعداد المبكر للكليات والمهن للصفوف   | 9-14برامج القبول |  1برامج توفر مقاعد للصف 10

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب! 191

Ralph R. McKee Career and Technical
31R600 | Education High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 830 :
718‑420‑2600 | 290 St. Marks Place, Staten Island NY 10301

 73%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  81%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R60A | Electrical Engineering and Installation Program 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

26

160

6

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

77

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60B | Software Engineering 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
270

5

93

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60H | Virtual Enterprise 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

20

135

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

60

10

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60I | Graphic Design 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

69

217

3

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

99

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60K | Architectural Drafting 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

23

153

7

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

57

8

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60P | Automotive Technology 

1

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا

التعليم العام

35

145

4

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

79

7

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك


R60R | Carpentry & Building Trades 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة المعمارية

التعليم العام

20

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
147

7

76

13

أولويات القبول 1 :مفتوح للمقيمين بمدينة نيويورك

R60U | Ralph R. McKee Career and Technical Education High D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

R60Y | Ralph R. Mckee Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

31R605 | Staten Island Technical High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذd b | 1,335 :
718‑667‑3222 | 485 Clawson Street, Staten Island NY 10306

 100%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  97%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


Staten Island Technical High School 

1

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

الطلب العام الماضي

المقاعد

المتقدمون

المدرسة الثانوية المتخصصة

328

15,704

عدد المتقدمين لكل مقعد
48

طريقة القبول :امتحان
األهلية :مفتوح للمقيمين في مدينة نيويورك الذين خاضوا امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة ()SHSAT

192

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ( )QR codeأو زيارة  C MySchools.nycلمعرفة المزيد حول كل برنامج من برامج المدارس الثانوية ،وإنشاء طلب االلحاق الخاص بك ،و تقديم الطلب!

31R460 | Susan E. Wagner High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذa | 3,434 :
718‑698‑4200 | 1200 Manor Road, Staten Island NY 10314

 89%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  83%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R17A | Academy of Finance 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :إدارة األعمال

التعليم العام

21

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
789

38

106

18

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17C | Air Force Junior Reserve Officers’ Training Corps 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

التعليم العام

23

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
234

10

79

11

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17D | Law & Politics Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

26

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

8

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
830

32

116

15

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17F | Scholars’ Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

65

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

17

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
1,160

18

41

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17G | Music 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

38

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

11

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
335

9

68

6

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17H | Visual Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

29

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

9

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
477

16

130

14

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17J | Theater 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

38

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

12

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
310

8

62

5

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17K | Dance 

الطلب العام الماضي

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية

التعليم العام

19

232

12

طريقة القبول :تجربة أداء | برنامج عام يتطلب تجربة أداء

التالميذ ذوو اإلعاقات

6

55

9

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 97%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R17Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

R17Y | Susan E. Wagner High School ACES 15:1 Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12

مفتاح الرموز
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31R455 | Tottenville High School

الصفوف | 12‑9 :التالميذb | 3,694 :
718‑668‑8800 | 100 Luten Avenue, Staten Island NY 10312

 92%من التالميذ يتخرجون بعد أربع سنوات |  82%من التالميذ يشعرون باألمان في الممرات ،ودورات المياه ،وغرفة الخزانات ،والكافيتريا


R30A | STEAM Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :علم الكومبيوتر والتكنولوجيا; العلوم والرياضيات

التعليم العام

131

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

36

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
732

6

100

3

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


R30B | Marine Corps Junior Reserve Officers’ Training Corps 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فيلق تدريب صغار ضباط االحتياط ()JROTC

التعليم العام

52

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
137

3

54

4

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ( 66%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم
للمقيمين في مدينة نيويورك


R30C | Classics Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم اإلنسانية والمعارف المتعددة

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
572

11

35

2

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R30D | Law Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :القانون والحكومة

التعليم العام

26

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
545

21

69

10

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


R30E | Automotive Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الهندسة

التعليم العام

26

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
211

8

84

12

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


R30F | Culinary Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :فنون الطهي

التعليم العام

26

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
487

19

167

24

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


R30G | Advertising Academy 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :االتصاالت; الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

26

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

7

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
342

13

79

11

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك


R30H | Performing & Visual Arts 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :الفنون األدائية/الفنون األدائية والتصميم

التعليم العام

77

طريقة القبول :خيار تعليمي

التالميذ ذوو اإلعاقات

21

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
398

5

84

4

أولويات القبول 1 :األولوية للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي لما يصل إلى  50%من المقاعد ُ 2ثم لتالميذ حيّ استاتن آيالند أو المقيمين فيه ُ 3ثم للمقيمين في مدينة
نيويورك
التكملة في الصفحة التالية...

مفتاح الرموز
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...تكملة للصفحة السابقة


R30S | Science Institute 

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :العلوم والرياضيات

التعليم العام

52

طريقة القبول :مفروز

التالميذ ذوو اإلعاقات

15

عدد المتقدمين لكل مقعد

المقاعد

المتقدمون
926

18

52

3

أولويات القبول 1 :األولوية لتالميذ حي استاتن آيالند أو المقيمين فيه ( 100%من عروض اإللحاق منحت لهذه المجموعة) ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك


R30Z | Zoned 

1

الطلب العام الماضي

مجال (مجاالت) االهتمام :برنامج التوزيع الجغرافي

التعليم العام

طريقة القبول :اإللحاق مضمون لتالميذ التوزيع الجغرافي

التالميذ ذوو اإلعاقات

المقاعد

المتقدمون

عدد المتقدمين لكل مقعد

غير متوفر  -برنامج التوزيع الجغرافي

أولويات القبول 1 :عرض إلحاق مضمون للتالميذ المقيمين في المنطقة المحددة للمدرسة حسب التوزيع الجغرافي ُ 2ثم للمقيمين في مدينة نيويورك

R30U | Tottenville High School D75 Inclusion Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج المنطقة  75للتعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ،انظر القسم 0.11

R30Y | Tottenville High School ASD Nest Program 
لمزيد من المعلومات حول برنامج اضطراب طيف التوحد /برنامج الدراسات األكاديمية والمهنية والمهارات األساسية ،انظر القسم 0.12
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 0.11المدارس التي تقدم الخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية 75
اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة المزيد عن عملية القبول

يتم تقديم الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية  75في بعض المدارس الثانوية في المناطق التعليمية  .32-1يُنصح التالميذ ذوي اإلعاقة بالحصول على خدمات
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة بنا ًء على توصيات برنامج التعليم الفردي ( )IEPالخاص بهم .يشارك التالميذ المكلفون بتلقي الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة  75في
مناهج التعليم العام في مدرسة بالمناطق التعليمية  .32-1يتعلم التالميذ في فصول التعليم العام المناسبة للعمر ،ويتلقون التدريس من معلم التعليم العام ،ويشاركون في البرامج المدرسية مع التالميذ
من ذوي اإلعاقة وغير المعاقين .ال يتم تقديم الخدمات الشاملة للمنطقة التعليمية  75في كل مدرسة ثانوية في المناطق التعليمية 32-1؛ فيما يلي قائمة بالمدارس الثانوية التي تقدم هذه الخدمات.
يجب أن يوصى للتالميذ بتلقي هذه الخدمات في برامج التعليم الفردي ( )IEPsالخاصة بهم حتى تتم موائمتهم مع البرامج في هذه المدارس الثانوية.
لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات ولطرح األسئلة المتعلقة بالمدرسة ،يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على .D75info@schools.nyc.gov
BRONX

196

 | 07X527 | Bronx Leadership Academy II High Schoolالمنطقة التعليمية | 7 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/9640 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X188 :75
 | 08X293 | Renaissance High School for Musical Theater and the Artsالمنطقة التعليمية | 8 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.renaissancemtt.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X721 :75
 | 08X376 | Antonia Pantoja Preparatory Academy: A College Board Schoolالمنطقة التعليمية | 8 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/9758 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X017 :75
 | 08X405 | Herbert H. Lehman High Schoolالمنطقة التعليمية | 8 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةherbert-lehman-high-school.echalksites.com/ :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X721 :75
 | 08X452 | Gotham Collaborative High Schoolالمنطقة التعليمية | 8 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةgchs.nyc :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X017 :75
 | 10X440 | DeWitt Clinton High Schoolالمنطقة التعليمية | 10 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةdwchs.net :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X168 :75
 | 11X265 | Bronx Lab Schoolالمنطقة التعليمية | 11 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.bronxlabschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X723 :75
 | 11X275 | High School of Computers and Technologyالمنطقة التعليمية | 11 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/10281 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X176 :75
 | 11X418 | Bronx High School for the Visual Artsالمنطقة التعليمية | 11 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةbhsva418.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X811 :75
 | 11X508 | Bronxdale High Schoolالمنطقة التعليمية | 11 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.bronxdalehs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X010 :75
 | 12X248 | The Metropolitan High Schoolالمنطقة التعليمية | 12 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/10400 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75X723 :75

BROOKLYN

 | 13K265 | Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Artsالمنطقة التعليمية | 13 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.mckinneyssa.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K369 :75
 | 13K605 | George Westinghouse Career and Technical Education High Schoolالمنطقة التعليمية | 13 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.westinghousehs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K369 :75
 | 14K071 | Juan Morel Campos Secondary Schoolالمنطقة التعليمية | 14 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.juanmorelcampos.com/ :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K141 :75
 | 15K519 | Cobble Hill School of American Studiesالمنطقة التعليمية | 15 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةcobblehillhighschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K373 :75
 | 15K667 | Sunset Park High Schoolالمنطقة التعليمية | 15 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.sunsetparkhighschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K371 :75
 | 17K531 | The School for Human Rightsالمنطقة التعليمية | 17 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/10908 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K036 :75
 | 17K600 | Clara Barton High Schoolالمنطقة التعليمية | 17 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةclarabartonhs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K753 :75
 | 18K642 | Urban Action Academyالمنطقة التعليمية | 18 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.uaacademy.org/ :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K753 :75
 | 19K409 | East New York Family Academyالمنطقة التعليمية | 19 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/11117 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K077 :75
 | 19K422 | Spring Creek Community Schoolالمنطقة التعليمية | 19 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/11119 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K053 :75
 | 20K445 | New Utrecht High Schoolالمنطقة التعليمية | 20 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةNewUtrechthighschoolnyc.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K370 :75
 | 20K485 | High School of Telecommunication Arts and Technologyالمنطقة التعليمية | 20 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.hstat.org/ :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K371 :75
 | 21K344 | Rachel Carson High School for Coastal Studiesالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةRachelCarsonhs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K771 :75
 | 21K410 | Abraham Lincoln High Schoolالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.alhs.nyc :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K053 :75
 | 21K525 | Edward R. Murrow High Schoolالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةermurrowhs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K811 :75
 | 21K540 | John Dewey High Schoolالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.johndeweyhighschool.org/ :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K721 :75
 | 21K620 | William E. Grady Career and Technical Education High Schoolالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةgradyhs.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K370 :75
 | 21K690 | Brooklyn Studio Secondary Schoolالمنطقة التعليمية | 21 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةmybrooklynstudio.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K771 :75
 | 22K535 | Leon M. Goldstein High School for the Sciencesالمنطقة التعليمية | 22 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةlmghs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75K053 :75
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 | 02M303 | The Facing History Schoolالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.facinghistoryschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M138 :75
 | 02M418 | Millennium High Schoolالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.millenniumhs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M226 :75
 | 02M437 | Hudson High School of Learning Technologiesالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةhudsonhs.nyc :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M751 :75
 | 02M534 | Harvest Collegiate High Schoolالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةharvestcollegiate.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M721 :75
 | 02M600 | The High School of Fashion Industriesالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةfashionhighschool.net :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M751 :75
 | 02M615 | Chelsea Career and Technical Education High Schoolالمنطقة التعليمية | 2 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.chelseahs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M721 :75
 | 04M372 | Esperanza Preparatory Academyالمنطقة التعليمية | 4 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.myschools.nyc/schools/high-school/9290 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M138 :75
 | 04M435 | Manhattan Center for Science and Mathematicsالمنطقة التعليمية | 4 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةmcsm.net :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75M169 :75

QUEENS

 | 26Q415 | Benjamin N. Cardozo High Schoolالمنطقة التعليمية | 26 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةcardozohigh.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q993 :75
 | 26Q430 | Francis Lewis High Schoolالمنطقة التعليمية | 26 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةfrancislewishs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q811 :75
 | 26Q495 | Bayside High Schoolالمنطقة التعليمية | 26 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.baysidehighschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q811 :75
 | 26Q566 | Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciencesالمنطقة التعليمية | 26 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةqueenshsofteaching.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q811 :75
 | 27Q262 | Channel View School for Researchالمنطقة التعليمية | 27 :الصفوف12-6 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةcvsr.info :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q256 :75
 | 27Q650 | High School for Construction Trades, Engineering and Architectureالمنطقة التعليمية | 27 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةhsforctea.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q233 :75
 | 28Q620 | Thomas A. Edison Career and Technical Education High Schoolالمنطقة التعليمية | 28 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةtaehs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q752 :75
 | 28Q686 | Queens Metropolitan High Schoolالمنطقة التعليمية | 28 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.queensmetro.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q233 :75
 | 28Q690 | High School for Law Enforcement and Public Safetyالمنطقة التعليمية | 28 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwixsite.com/hsleaps.hsleaps2017 :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q752 :75
 | 30Q258 | Energy Tech High Schoolالمنطقة التعليمية | 30 :الصفوف14-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.energytechschool.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q277 :75
 | 30Q502 | Information Technology High Schoolالمنطقة التعليمية | 30 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.ithsnyc.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75Q721 :75
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 | 31R080 | The Michael J. Petrides Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف :ما قبل الروضة12-
الموقع اإللكتروني للمدرسةpetridesschool.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75R037 :75
 | 31R440 | New Dorp High Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.newdorphs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية  75R025 :75و75R721
 | 31R445 | Port Richmond High Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةportrichmondhs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75R025 :75
 | 31R450 | Curtis High Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةcurtishs.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75R025 :75
 | 31R455 | Tottenville High Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.tottenvillehs.com :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية  75R025 :75و75R721
 | 31R600 | Ralph R. McKee Career and Technical Education High Schoolالمنطقة التعليمية | 31 :الصفوف12-9 :
الموقع اإللكتروني للمدرسةmckeecths.org :
الخدمات الشاملة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة للمنطقة التعليمية 75R721 :75
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 0.12تقدم المدارس برامج طيف التوحد ()ASD/ACES
اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة المزيد عن عملية القبول

يُخدم التالميذ الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsفي المقام األول من خالل استمرارية برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة المقدمة في جميع المدارس .يحتاج بعض التالميذ إلى
برنامج متخصص  -برامج اضطراب طيف التوحد ( ASD Nestو)ASD Horizon؛ برنامج المهارات األساسية واألكاديمية والمهنية ()ACES؛ أو البرامج ثنائية اللغة لتعليم ذوي
االحتياجات الخاصة ( .)BSEتتوفر هذه البرامج في مدارس معينة ،وهي مدرجة في قائمة خيارات البرنامج على موقع ( )MySchoolsللتالميذ المواصلين.
لمزيد من المعلومات حول كل برنامج ،ولتنزيل طلب االلحاق الخاص ببرامج اضطراب طيف التوحد ( )ASDأو برنامج المهارات األساسية واألكاديمية والمهنية ( ،)ACESيرجى
زيارة الرابط  .schools.nyc.gov/SpecializedProgramsلمعرفة المزيد عن عملية التقديم ،يرجى االتصال بفريق البرنامج المتخصص على البريد اإللكتروني
.specialprograms@schools.nyc.gov
BRONX

08X312 | Millennium Art Academy
المنطقة التعليمية | 8 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ASD Nest
08X405 | Herbert H. Lehman High School
المنطقة التعليمية | 8 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
|
09X241 The Urban Assembly School for Applied Math and Science
المنطقة التعليمية | 9 :الصفوف | 12-6 :برنامج ()ASD Horizon
10X433 | High School for Teaching and the Professions
المنطقة التعليمية | 9 :الصفوف | 12-9 :برنامج ثنائي اللغة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ()BSE
11X455 | Harry S Truman High School
المنطقة التعليمية | 11 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
11X508 | Bronxdale High School
المنطقة التعليمية | 11 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ASD Nest

BROOKLYN

)13K412 | Brooklyn Community Arts & Media High School (BCAM
المنطقة التعليمية | 13 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ASD Horizon
14K071 | Juan Morel Campos Secondary School
المنطقة التعليمية | 14 :الصفوف | 12-6 :برنامج ()ACES
15K684 | Millennium Brooklyn High School
المنطقة التعليمية | 15 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ASD Nest
16K455 | Boys and Girls High School
المنطقة التعليمية | 16 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
17K600 | Clara Barton High School
المنطقة التعليمية | 17 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
20K485 | High School of Telecommunication Arts and Technology
المنطقة التعليمية | 20 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ASD Nest
20K505 | Franklin Delano Roosevelt High School
المنطقة التعليمية | 20 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
21K525 | Edward R. Murrow High School
المنطقة التعليمية | 21 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
21K540 | John Dewey High School
المنطقة التعليمية | 21 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
21K620 | William E. Grady Career and Technical Education High School
المنطقة التعليمية | 21 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
23K697 | Teachers Preparatory High School
المنطقة التعليمية | 23 :الصفوف | 12-9 :برنامج ()ACES
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02M412 | N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies
)ASD Nest(  | برنامج12-9 : | الصفوف2 :المنطقة التعليمية
04M372 | Esperanza Preparatory Academy
)ACES(  | برنامج12-6 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
06M462 | The College Academy
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف6 :المنطقة التعليمية
06M467 | High School for Law and Public Service
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف6 :المنطقة التعليمية
06M540 | A. Philip Randolph Campus High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف6 :المنطقة التعليمية

MANHATTAN

24Q485 | Grover Cleveland High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف24 :المنطقة التعليمية
25Q252 | The Queens School of Inquiry
)ASD Nest(  | برنامج12-6 : | الصفوف25 :المنطقة التعليمية
25Q281 | East-West School of International Studies
)ASD Nest(  | برنامج12-6 : | الصفوف25 :المنطقة التعليمية
26Q430 | Francis Lewis High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف26 :المنطقة التعليمية
26Q566 | Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences
)ASD Nest وASD Horizon(  | برنامجي12-9 : | الصفوف26 :المنطقة التعليمية
27Q262 | Channel View School for Research
)ASD Nest وASD Horizon(  | برنامجي12-6 : | الصفوف27 :المنطقة التعليمية
28Q505 | Hillcrest High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف28 :المنطقة التعليمية
28Q620 | Thomas A. Edison Career and Technical Education High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف28 :المنطقة التعليمية
|
30Q301 Academy for Careers in Television and Film (ACTV)
)ASD Nest(  | برنامج14-9 : | الصفوف30 :المنطقة التعليمية

QUEENS

31R440 | New Dorp High School STATEN ISLAND
)ASD Horizon(  | برنامج12-9 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
31R455 | Tottenville High School
)ASD Nest(  | برنامج12-9 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
31R460 | Susan E. Wagner High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
31R600 | Ralph R. McKee Career and Technical Education High School
)ACES(  | برنامج12-9 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
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 0.13مدارس التحويل
مدارس التحويل هي مدارس ثانوية تتمتع بالصرامة األكاديمية وهي مصممة لخدمة التالميذ الذين ال يسيرون وفق المسار الصحيح لتجميع ما يكفي من وحدات الكريديت الستيفاء متطلبات التخرج
من المدرسة الثانوية استناداً إلى مستوى الصف أو العمر .السمة الرئيسية لعملية القبول هي وكالة التلميذ(ة) بااللتزام بإعادة االلتحاق بالمدرسة والحصول على شهادة المدرسة الثانوية ،مع توفر
مسار لاللتحاق بالكلية والمسارات المهنية .الهدف من تبسيط عملية التسجيل للتالميذ والعائالت هو الحفاظ على ممارسات القبول المستندة إلى القوة وإنشاء نظام لإلحاالت يزيد عدد الموائمات
المناسبة.
تعتبر بعض مدارس التحويل الثانوية جز ًء من عملية القبول بالمدارس الثانوية .يشار إلى هذه المدارس بعالمة النجمة (*) أدناه .يمكن للعائالت التقديم مباشرة في هذه المدارس عبر اإلنترنت
على الموقع اإللكتروني  MySchools.nycخالل عملية القبول .يمكن للعائالت أيضًا زيارة أحد مراكز استقبال العائالت أو زيارة أحد مراكز اإلحالة أو التحدث مع الموجه اإلرشادي
بالمدرسة الحالية .للعثور على أقرب مركز الستقبال العائالت ،يرجى زيارة الرابط  .schools.nyc.gov/WelcomeCentersللعثور على أقرب مركز إحالة ،يرجى زيارة الرابط
.p2g.nyc/enroll
لمزيد من المعلومات حول مدارس التحويل ،يرجى التواصل مع مكتب مدارس التحويل على البريد اإللكتروني .transferhighschools@schools.nyc.gov

 )1البرمجة التعويضية متاحة للتالميذ الذين هم من كبار السن وتنقصهم وحدات كريديت دراسية
تخدُم بشكل أساسي التالميذ الذين تبلغ أعمارهم  15عامًا أو أكثر والذين يسعون إلى التحويل بعد قضاء عاما ً واحداً على األقل في المدرسة الثانوية.
BRONX

08X537 | Bronx Arena High School

MANHATTAN

*02M544 | Independence High School
02M586 | Harvey Milk High School

 )2البرمجة التعويضية متاحة للتالميذ الذين هم من كبار السن وتنقصهم وحدات كريديت دراسية أو "معرضين لخطر" الرسوب ،الذين يقومون بالتحويل من مدرسة ثانوية
بعد عام واحد على األقل.
تخدُم بشكل أساسي التالميذ الذين يبلغون من العمر  15عامًا أو أكثر ويعتبر هؤالء التالميذ "معرضين لخطر" الرسوب أو "األكثر عرضة لخطر" الرسوب.
BRONX

07X379 | Jill Chaifetz Transfer High School
07X557 | Mott Haven Community High School
10X319 |Providing Urban Learners Success In Education (P.U.L.S.E.) High School
12X480 | Bronx Regional High School

BROOKLYN

13K553 | Brooklyn Academy High School
13K616 | Brooklyn High School for Leadership and Community Service
15K529 | West Brooklyn Community High School
15K698 | South Brooklyn Community High School
16K669 | Research and Service High School
17K568 | Brownsville Academy High School
18K673 | East Brooklyn Community High School
*21K728 | Liberation Diploma Plus
*22K630 | Professional Pathways High School
23K643 | Brooklyn Democracy Academy
23K646 | Aspirations/WEB DuBois Plus High School
*23K647 | Metropolitan Diploma Plus High School
32K564 | Bushwick Community High School

MANHATTAN

01M650 | Cascades High School
03M505 | Edward A. Reynolds (E.A.R.) West Side High School
05M285 | Harlem Renaissance High School

QUEENS

24Q744 | VOYAGES Preparatory
25Q540 | Queens Academy High School
25Q792 | North Queens Community High School
27Q261 | Voyages Prep – South Queens

STATEN ISLAND

31R470 | Concord High School
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 )3تتوفر البرامج التعويضية للتالميذ الذين يبلغون من العمر  15عا ًما أو أكثر ،أو الذين يتعلمون اللغة اإلنكليزية كلغة جديدة ( ،)ENLأو الوافدين الجدد إلى البالد.
تخدُم بشكل أساسي متعلمي اللغة اإلنكليزية عبر جميع المستويات ،والتالميذ ذوي التعليم الرسمي المتقطع ( ،)SIFEوقد يكون لديها مقاعد للتالميذ اآلخرين "المعرضين لخطر" الرسوب.
BRONX

10X397 | English Language Learners and International Support (ELLIS) Preparatory Academy

MANHATTAN

01M515 | Lower East Side Preparatory High School
02M394 | Emma Lazarus High School for English Language Scholars
02M550 | Liberty High School Academy for Newcomers

 )4تتوفر البرامج التعويضية للتالميذ "المعرضين لخطر" الرسوب أو الذين خرجوا عن مسارهم والذين يسعون إلى التحويل بعد قضاء عاما ً واحداً على األقل في المدرسة
الثانوية ( 16عا ًما أو أكثر).
قد تقدم هذه المدارس برمجة متخصصة مثل التقييم القائم على ملف أعمال التلميذ(ة) /األداء أو دورات دراسية في المساء أو الدورات القائمة على التدريب الخارجي.
BRONX

07X381 | Bronx Haven High School
08X377 | Bronx Community High School
12X446 | Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx

BROOKLYN

18K578 | Brooklyn Bridge Academy
18K635 | Olympus Academy

MANHATTAN

01M458 | Forsyth Satellite Academy
02M313 | James Baldwin School
*02M432 | Murray Hill Academy
02M560 | City-As-School
02M565 | Urban Academy Laboratory High School
02M570 | Satellite Academy High School
|
02M575 Manhattan Comprehensive Night and Day High School
*02M605 | Humanities Preparatory Academy
03M404 | Innovation Diplomas Plus

QUEENS

28Q338 | Queens Satellite High School for Opportunity

 )5البرمجة متاحة للطالب الذين يلتحقون بالمدرسة الثانوية متأخرين بمقدار عامين على األقل.
تخدم بشكل أساسي التالميذ الذين تبلغ أعمارهم  15عامًا أو أكثر والذين يلتحقون بالمدرسة الثانوية ألول مرة  -تتوفر بعض مقاعد التحويل للصفوف .12-10
BRONX

*09X350 | New Directions Secondary School

BROOKLYN

*15K423 | Brooklyn Frontiers High School

MANHATTAN

*06M423 | High School for Excellence and Innovation

*مدرسة التحويل هذه هي جزء من عملية القبول في المدارس الثانوية .يمكنك التقديم لاللتحاق بها باستخدام طلب االلتحاق بالمدارس الثانوية عبر موقع (.)MySchools
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 المدارس الثانوية المستقلة بمدينة نيويورك0.14
اتصل بالمدارس مباشرة لمعرفة المزيد عن عملية القبول

 للحصول على.2021-2020 ) خالل العام الدراسي12-9 هذه قائمة للمدارس الثانوية المستقلة بمدينة نيويورك التي من المتوقع أن تخدم صفا ً واحداً على األقل بالمدرسة الثانوية (من الصفوف
 وتقديمها لبرنامجها، تتم مراقبة وتقييم كل مدرسة ثانوية مستقلة من قبل الجهة المرخصة لها لضمان استيفائها ألهداف األداء المناسبة. اتصل بكل مدرسة مباشرة،أحدث المعلومات عن القبول
 يمكن االطالع على تقارير األداء لكل من المدارس التالية. تقوم كل جهة مرخصة بإعداد تقارير عن معلومات األداء لمدارسها المستقلة. وامتثالها لجميع القوانين المعمول بها،التعليمي المقترح
.على الموقع اإللكتروني للجهة المرخصة
schools.nyc.gov/Charters | كيفية التسجيل في إحدى المدارس المستقلة بمدينة نيويورك
| ) بمدينة نيويوركDOE( المدارس المستقلة المرخصة من طرف مستشار إدارة التعليم
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports | )SUNY( المدارس المستقلة المرخصة من قبل مجلس أمناء جامعة والية نيويورك
nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html.p12 | )SED( إدارة التعليم بوالية نيويورك
84X185 | Bronx Lighthouse Charter School
www.lighthouse-academies.org/schools/bronx/ | 646-915-0025 | 12- الروضة: | الصفوف12 :المنطقة التعليمية
84X200 | New Visions A.I.M. Charter High School II
www.newvisions.org/aim2 | 718-861-7515 | 12-9 : | الصفوف12 :المنطقة التعليمية
84X202 | New Visions Charter High School for Advanced Math and Science II
www.newvisions.org/ams2 | 718-665-3671 | 12-9 : | الصفوف8 :المنطقة التعليمية
84X208 | New Visions Charter High School for the Humanities II
www.newvisions.org/hum2 | 718-665-5380 | 12-9 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X345 | Hyde Leadership Charter School
www.hydebronxny.org | 718-991-5500 | 12- الروضة: | الصفوف8 :المنطقة التعليمية
84X347 | International Leadership Charter High School
www.ilchs.org | 718-562-2300 | 12-9 : | الصفوف10 :المنطقة التعليمية
84X393 | University Prep Charter High School
www.upchs.org | 718-292-6543 | 12-9 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية

BRONX

NYC Charter High School for Architecture, Engineering and Construction Industries
84X395 | (AECI)

www.aecicharterhs.com | 646-400-5566 | 12-9 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X429 | Charter High School for Law and Social Justice
www.chslawandsocialjustice.org | 347-696-0042 | 12-9 : | الصفوف10 :المنطقة التعليمية
84X461 | Metropolitan Lighthouse Charter School
www.lighthouse-academies.org/schools/metropolitan/ | 718-893-0640 | 12- الروضة: | الصفوف9 :المنطقة التعليمية
84X471 | American Dream Charter School
www.theamericandreamschool.org | 718-924-2809 | 12-6 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X482 | Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School
www.healthscienceschool.org | 718-378-0490 | 12-6 : | الصفوف12 :المنطقة التعليمية
84X488 | The Equality Charter School
www.equalitycharterschool.org | 718-459-9597 | 12-6 : | الصفوف8 :المنطقة التعليمية
84X539 | New Visions Charter High School for Advanced Math and Science
www.newvisions.org/ams | 718-817-7683 | 12-9 : | الصفوف10 :المنطقة التعليمية
84X553 | New Visions Charter High School for the Humanities
www.newvisions.org/humanities | 718-817-7686 | 12-9 : | الصفوف10 :المنطقة التعليمية
84X581 | South Bronx Community Charter School
www.southbronxcommunity.org | 718-292-4115 | 12-9 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X585 | Legacy College Preparatory
www.legacycollegeprep.org | 347-746-1558 | 10-6 : سيتم تحديدها الحقا ً | الصفوف:المنطقة التعليمية
84X597 | Urban Assembly Charter School for Computer Science
www.compscihigh.org/ | 347-352-1528 | 12-9 : | الصفوف12 :المنطقة التعليمية
84X610 | Urban Dove Team Charter School II
urbandove.org/schools/bronx/ | 718-682-3975 |  غير مصنفة: | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X611 | AECI II: NYC Charter High School for Computer Engineering and Innovation
www.aeci2charterhs.org | 646-741-7470 | 11-9 : | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84X703 | Bronx Preparatory Charter School
bphs.democracyprep.org | 718-294-0841 | 12-6 : | الصفوف9 :المنطقة التعليمية
84X704 | KIPP Academy Charter School
kippnyc.org | 212-991-2626 | 12- الروضة: | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
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84K356 | Achievement First Crown Heights Charter School
www.achievementfirst.org | 718-363-2260 | 12- الروضة: | الصفوف17 :المنطقة التعليمية
84K358 | Achievement First East New York Charter School
www.achievementfirst.org | 718-363-2270 | 12- الروضة: | الصفوف32 :المنطقة التعليمية
84K395 | New Visions A.I.M. Charter High School I
www.newvisions.org/aim1 | 718-269-7090 | 12-9 : | الصفوف17 :المنطقة التعليمية
84K417 | Urban Dove Charter School
urbandove.org/ | 718-783-8232 |  غير مصنفة: | الصفوف13 :المنطقة التعليمية
84K473 | Williamsburg Charter High School
thewcs.org | 718-782-9830 | 12-9 : | الصفوف14 :المنطقة التعليمية
84K486 | New Dawn Charter High School
www.ndchsbrooklyn.org | 347-505-9101 | 12-9 : | الصفوف13 :المنطقة التعليمية

84K517 | Leadership Prep Bedford Stuyvesant Uncommon Prep Charter School
nyc.uncommonschools.org/uncommon-collegiate-hs/ | 347-390-0300 | 12- الروضة: | الصفوف13 :المنطقة التعليمية
84K608 | Kings Collegiate Charter School
nyc.uncommonschools.org/leadership-charter-hs/ | 347-473-8780 | 12- الروضة: | الصفوف19 :المنطقة التعليمية
84K626 | Achievement First Brownsville Charter School
www.achievementfirst.org | 347-471-2650 | 12- الروضة: | الصفوف19 :المنطقة التعليمية
84K652 | Brooklyn Ascend Charter School
www.ascendlearning.org | 347-750-1200 | 12- الروضة: | الصفوف23 :المنطقة التعليمية
84K680 | Achievement First Aspire Charter School
www.achievementfirst.org | 347-471-2632 | 9- الروضة: سيتم تحديدها الحقا ً | الصفوف:المنطقة التعليمية
84K693 | Northside Charter High School
www.northsidechs.org | 347-390-1273 | 12-9 : | الصفوف14 :المنطقة التعليمية
84K712 | Excellence Girls Charter School
nyc.uncommonschools.org/uncommon-charter-hs/ | 718-638-1868 | 12- الروضة: | الصفوف17 :المنطقة التعليمية
84K730 | Summit Academy Charter School
www.sacsny.com | 718-875-1403 | 12-6 : | الصفوف15 :المنطقة التعليمية
84K733 | Math, Engineering, and Science Academy Charter High School
www.mesacharter.org | 718-282-7426 | 12-9 : | الصفوف32 :المنطقة التعليمية
84K738 | New Visions Charter High School for Advanced Math and Science III
www.newvisions.org/schools/entry/ams3 | 718-934-9240 | 12-9 : | الصفوف22 :المنطقة التعليمية
84K739 | New Visions Charter High School for the Humanities III
www.newvisions.org/humanities3 | 718-368-4145 | 12-9 : | الصفوف22 :المنطقة التعليمية
84K744 | Coney Island Preparatory Public Charter School
www.coneyislandprep.org | 718-676-1063 | 12- الروضة: | الصفوف21 :المنطقة التعليمية
84K757 | Unity Prep Charter School
www.unityprep.org | 718-682-3725 | 12-6 : | الصفوف14 :المنطقة التعليمية
84K775 | Leadership Preparatory Ocean Hill Charter School
nyc.uncommonschools.org/uncommon-prep-hs/ | 718-307-5077 | 12- الروضة: | الصفوف18 :المنطقة التعليمية
84K793 | Bushwick Ascend Charter School
www.ascendlearning.org | 718-744-6100 | 10- الروضة: سيتم تحديدها الحقا ً | الصفوف:المنطقة التعليمية
84K803 | Brooklyn LAB Charter School
www.brooklynlaboratoryschool.org | 347-429-8439 | 12-6 : | الصفوف13 :المنطقة التعليمية
84K892 | Brooklyn Emerging Leaders Academy
www.belahs.org | 347-473-8830 | 12-9 : | الصفوف16 :المنطقة التعليمية
84K911 | Edmund W. Gordon Brooklyn Laboratory Charter School
www.brooklynlaboratoryschool.org | 347-429-8439 | 11-6 : | الصفوف13 :المنطقة التعليمية
84K928 | 15.2 Brooklyn Prospect Charter School
www.brooklynprospect.org | 347-889-77041 | 12-6 : سيتم تحديدها الحقا ً | الصفوف:المنطقة التعليمية
84M065 | Democracy Prep Endurance Charter School
dpehs.democracyprep.org/ | 646-490-3693 | 12-6 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M204 | Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School
www.capitalprepharlem.org | 212-328-9370 | 12-6 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M279 | The Opportunity Charter School
www.ocsny.org | 212-866-6137 | 12-6 : | الصفوف3 :المنطقة التعليمية
84M284 | Charter School 1 Harlem Children’s Zone Promise Academy
www.hczpromise.org | 212-360-3234 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
84M335 | Harlem Village Academy East Charter School
www.harlemvillageacademies.org | 646-812-9200 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
84M336 | KIPP Infinity Charter School
kippnyc.org | 212-991-2626 | 12- الروضة: | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84M065 | Democracy Prep Endurance Charter School
dpehs.democracyprep.org/ | 646-490-3693 | 12-6 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
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BROOKLYN

MANHATTAN

84M204 | Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School
www.capitalprepharlem.org | 212-328-9370 | 12-6 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M279 | The Opportunity Charter School
www.ocsny.org | 212-866-6137 | 12-6 : | الصفوف3 :المنطقة التعليمية

MANHATTAN
تكملة

84Q320 | New Visions Charter High School for Advanced Math and Science IV
www.newvisions.org/ams2 | 718-525-2041 | 12-9 : | الصفوف27 :المنطقة التعليمية
84Q340 | Challenge Preparatory Charter School
www.challengeprepcharter.org | 718-327-1352 | 10- الروضة: | الصفوف27 :المنطقة التعليمية
84Q373 | New Visions Charter High School for the Humanities IV
www.newvisions.org/humanities4 | 718-734-3350 | 12-9 : | الصفوف27 :المنطقة التعليمية
84Q388 | New Dawn Charter High School II
www.ndchsqueens.org/ | 347-947-2580 | 11-9 : | الصفوف28 :المنطقة التعليمية
84Q705 | Renaissance Charter School
www.renaissancecharter.org | 718-803-0060 | 12- الروضة: | الصفوف30 :المنطقة التعليمية
84R012 | New Ventures Charter School
newventurescharter.org/ | 347-855-2238 | 12-10 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
84R067 | John W. Lavelle Preparatory Charter School
www.lavelleprep.org | 347-855-2238 | 12- الروضة: | الصفوف31 :المنطقة التعليمية
84R070 | Lois and Richard Nicotra Early College Charter School
nicotracharter.org/ | 929-419-9001 | 12-8 : | الصفوف31 :المنطقة التعليمية

QUEENS

84M284 | Charter School 1 Harlem Children’s Zone Promise Academy
www.hczpromise.org | 212-360-3234 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
84M335 | Harlem Village Academy East Charter School
www.harlemvillageacademies.org | 646-812-9200 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
84M336 | KIPP Infinity Charter School
kippnyc.org | 212-991-2626 | 12- الروضة: | الصفوف7 :المنطقة التعليمية
84M337 | NYC Autism Charter School East Harlem
www.nycautismcharterschool.org/ | 212-860-2580 |  غير مصنفة: | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M341 | Harlem Children’s Zone Promise Academy II Charter School
hczpromise.org | 212-360-3238 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
84M350 | Democracy Prep Charter School
dpchs.democracyprep.org/ | 212-281-3061 | 12-6 : | الصفوف5 :المنطقة التعليمية
* 84M351 | 1 Success Academy Charter School - Harlem
www.successacademies.org | 646-558-0056 | 12- الروضة: | الصفوف2 :المنطقة التعليمية
84M353 | New Heights Academy Charter School
www.newheightsacademy.org | 212-283-5400 | 12-5 : | الصفوف6 :المنطقة التعليمية
84M382 | DREAM Charter School
www.dreamschoolnyc.org | 212-722-1608 | 12- الروضة: | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
* 84M385 | 3 Success Academy Charter School - Harlem
www.successacademies.org | 646-558-0056 | 12- الروضة: | الصفوف2 :المنطقة التعليمية
84M433 | Renaissance Charter High School for Innovation
www.innovationhighschool.org | 212-722-5871 | 12-9 : | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M478 | Inwood Academy for Leadership Charter School
www.inwoodacademy.org | 212-304-0103 | 12-5 : | الصفوف6 :المنطقة التعليمية
84M481 | Democracy Prep Harlem Charter School
dphhs.democracyprep.org/ | 212-932-7791 | 12- الروضة: | الصفوف3 :المنطقة التعليمية
84M518 | East Harlem Scholars Academy Charter School
eastharlemscholars.org | 212-897-2898 | 11- الروضة: | الصفوف2 :المنطقة التعليمية
84M522 | Broome Street Academy Charter School
www.broomestreetacademy.org | 212-453-0295 | 12-9 : | الصفوف2 :المنطقة التعليمية
84M707 | John V. Lindsay Wildcat Academy Charter School
www.jvlwildcat.org | 646-993-1833 | 12-9 : | الصفوف8 ،2 :المنطقة التعليمية
84M708 | Harlem Prep Charter School
hphs.democracyprep.org/ | 646-374-3429 | 12- الروضة: | الصفوف4 :المنطقة التعليمية
84M709 | Harlem Village Academy West Charter School
www.harlemvillageacademies.org | 646-812-9200 | 12- الروضة: | الصفوف5 :المنطقة التعليمية

STATEN ISLAND

.* هذه المدرسة تخدم فقط التالميذ الذين داوموا بالصف الثامن في المدرسة (المدارس) المتوسطة التي لديها شراكة معها

أنقر هنا لقراءة دليل امتحان القبول بالمدارس الثانوية
.2021 المتخصصة لمدينة نيويورك للقبول في عام
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