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 !متوفرة اآلنعروض اإللحاق بالمدارس المتوسطة  

 السيد)ة( الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر،

إذا   !MySchoolsخطاب اإللحاق الخاص به في نظام  االطالع على إذا كان طفلك سيدخل المدرسة المتوسطة هذا الخريف، فيمكنك  —ة أخباٌر سار  

عرض اإللحاق الخاص بك بواسطة البريد العادي، فسوف يتم ارسال نسخة من هذا اإللحاق بالبريد العادي إلى عنوان منزل   استالمكنت قد طلبت 

 طفلك هذا األسبوع. يتضمن هذا الخطاب: 

ِّ شيء لقبول هذا العرض، ويمكن لطفلك البدء في  عرض اإللحاق بالمدرسة المتوسطة لطفلك: • بهذا البرنامج  المداومة ليس عليك القيام بأي 

 في الخريف. 

يتم وضع المتقدمين الذين لم يحصلوا على عرض   قوائم االنتظار الخاصة بها:  علىمعلومات حول أية برامج قد تّم وضع اسم طفلك  •

ِّ برنامج كان ترتيبه في طلبهم أعلى من البرنامج الذي حصلوا   إلحاق بخيارهم األول من البرامج تلقائياً على قوائم االنتظار ألي 

ف على المزيد —على عرض إلحاق فيه  . schools.nyc.gov/Waitlistsالرابط على تعر 

وكيف تضيف طفلك إلى قوائم انتظار اضافية )هذا األمر اختياري( بعد أن يتم فتح قوائم االنتظار الحقاً هذا  الذي ينبغي فعله تالياً  ما •

ر، وسيكون لدى التالميذ  األسبوع. إذا كان بإمكان مدرسة ما من تقديم عرض إلحاق لك من قائمة االنتظار، فسوف يتصلون بك بشكٍل مباش

 الذين يحصلون على عرض إلحاق من قوائم االنتظار أسبوع واحد لقبوله أو رفضه. 

ف على المزيد حول العروض  المتعل ِّقة بعملية القبول  ، والذي يحتوي على سلسلة فيديوهاتنا schools.nyc.gov/Middle الرابط على تعر 

 بالمدارس المتوسطة. 

ه بمدرسته الحالية. يمكن   ؟(MySchoolsليس لديك حساب مدارس مدينة نيويورك ) -  يمكنك الحصول على عرض إلحاق طفلك من الموج 

هين بالمدرسة أيضاً مساعدتك على إنشاء حساب في نظام   أو الوصول إلى حسابك.  MySchools للموج ِّ

 لديك أسئلة؟ نحن هنا للمساعدة 

 ث مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلك.تحد   •

 718-935-2009اتصل بنا على رقم الهاتف  •

وعندما تراسلهم الرجاء ذكر اسم طفلك، واالسم األخير وتاريخ الميالد في رسالتك: فهذا  —استقبال العائالت أحد مراكز  تواصل مع  •

 سيعطينا المجال لمساعدتك بشكٍل أسرع 

بعد أن يتم فتح قوائم االنتظار، احصل على الدعم الخاص باألسئلة والطلبات المتعل ِّقة بقوائم االنتظار من خالل الكتابة إلى العنوان   •

waitlists@schools.nyc.gov 

 

 ! مع جزيل الشكر

 المتوسطة، مكتب شؤون قيد التالميذ فريق شؤون القبول بالمدرسة  
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