قوائم االنتظار
بالمدارس المتوسطة والثانوية

األسئلة
المتكررة

ما هي قوائم االنتظار المدرج طفلي عليها اآلن؟ سيتم تلقائيا ً إضافة اسم طفلكم إىل قائمة االنتظار ألي برنامج في
طلب اإللحاق كنتم قد أدرجتموه في ترتيب أعىل من البرنامج الذي حصل عىل عرض إلحاق فيه .عىل سبيل المثال ،إذا
حصل طفلكم عىل عرض لإللحاق بالبرنامج الذي حدده كاختياره الثالث ،فإنه سيوضع عىل قائمة االنتظار للبرامج التي حددها
ً
عرضا لاللتحاق بالبرنامج الذي حدده كاختياره األول ،فإنه لن يكون مدرجا ً عىل أي من
كاختياره األول والثاني .وإذا تلقى طفلكم
قوائم االنتظار.
هل يمكنني إضافة طفلي إىل قوائم انتظار إضافية؟ نعم! يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم انتظار إضافية ،سواء كنتم قد
أدرجتم هذه البرامج في طلب اإللحاق األصلي أم لم تقوموا بذلك .يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم االنتظار للبرامج التي يتأهل
لاللتحاق بها.
كيف يمكنني إضافة طفلي إىل قوائم االنتظار؟ يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع
اإللكتروني ( ،) MySchools.nyc) (MySchoolsأو عن طريق مدرسة طفلكم الحالية أو في أحد مراكز استقبال العائالت
(.)schools.nyc.gov/WelcomeCenters
هل يمكنني حذف طفلي من قوائم االنتظار؟ نعم! إذا كنتم ال ترغبون في أن يظل طفلكم عىل أي من قوائم االنتظار،
بإمكانكم حذف طفلكم من قوائم االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني ( ،) MySchools.nyc) (MySchoolsأو عن
طريق المدرسة الحالية لطفلكم ،أو أحد مراكز استقبال العائالت (.)schools.nyc.gov/WelcomeCenters
كيف يمكنني اإلطالع عىل قوائم االنتظار التي يوجد عليها طفلي؟ إذا تم إدراج طفلكم بشكل تلقائي عىل أي من قوائم
االنتظار ،سوف يتضمن عرض اإللحاق الخاص بكم قائمة بهذه البرامج .يمكنكم في أي وقت االطالع عىل قوائم االنتظار التي
يوجد عليها طفلكم عن طريق تسجيل الدخول إىل الموقع اإللكتروني ( ) MySchools.nyc) (MySchoolsأو االتصال
بالمدرسة الحالية لطفلكم.
هل يمكنني االطالع عىل ترتيب طفلي عىل قائمة االنتظار؟ نعم! يمكنكم االطالع عىل ترتيب طفلكم عىل أي من قوائم
االنتظار من خالل تسجيل الدخول إىل الموقع اإللكتروني ( ) MySchools.nyc) (MySchoolsأو االتصال بمدرسة طفلكم
الحالية.
هل ستقدم جميع المدارس عروضاً لإللحاق من قائمة االنتظار؟ جميع المدارس باستثناء المدارس الثانوية المتخصصة
التسعة لديها قوائم انتظار .المدارس التي يوجد بها أكثر من برنامج واحد قد تكون لديها قائمة انتظار مختلفة لكل برنامج .وفي
مما يعني أن بعض المدارس قد ال تقدم عروضا ً
كل برنامج ،يكون عدد عروض اإللحاق المقدمة أكثر من عدد المقاعد المتاحةّ .
لإللحاق من قوائم االنتظار ،حتى إذا رفض بعض التالميذ عرضهم.
هل يمكن أن يتغير ترتيب طفلي عىل قائمة االنتظار؟ نعم .سوف يتغير ترتيب طفلكم عىل قائمة االنتظار إذا قدّم
البرنامج عروضا ً لإللحاق من قائمة االنتظار ،أو إذا انضم إىل قائمة االنتظار مجموعة من التالميذ ذات أولوية أكبر لإللحاق.
كيف أعرف ما إذا كان سيحصل عىل عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟ إذا تمكن أحد البرامج من تقديم عرض
إلحاق لطفلكم من قائمة االنتظار ،فإنه سيتصل بكم مباشرة عبر الهاتف .إذا قدمتم طلب اإللحاق عبر اإلنترنت عىل
موقع  ، MySchools.nycفإنكم ستتسملون أيضا ً إشعارا ً عبر البريد اإللكتروني وستتمكنون من رؤية هذا العرض عىل موقع
(.)MySchools
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من الذي يمكنني التحدث إليه إذا كانت لدي أسئلة حول قوائم االنتظار؟
•تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلكم
•قوموا بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت—يمكن إيجاد عناوين المواقع
وساعات الدوام عىل الرابط التاليschools.nyc.gov/WelcomeCenters :

لدي من الوقت لتقرير ما إذا كنت أرغب في قبول عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟ إذا تلقى طفلكم
كم يوجد
ّ
عرضا ً لإللحاق من قائمة انتظار ،فإن المدرسة ستبلغكم بالموعد النهائي لقبول العرض أو رفضه.
كيف أقوم بقبول أو رفض عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟ يمكنكم قبول أو رفض عرض لإللحاق من قائمة
االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني ( ) MySchools.nyc) (MySchoolsأو باالتصال مباشرة بالبرنامج عبر
الهاتف .هل تحتاجون إىل مساعدة؟ تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرستكم أو زوروا أحد مراكز استقبال العائالت.
إذا قمت بقبول عرض لإللحاق من قامة االنتظار ،هل سيحل هذا العرض محل عرض اإللحاق األصلي؟ نعم.
يستطيع طفلكم أن يكون لديه عرضا ً واحدا ً حاليا ً فقط .إذا قبلتم عرضا ً لإللحاق من قائمة االنتظار ألحد البرامج ،فإنه
سيحل محل عرض اإللحاق األصلي لطفلكم.
هل توجد قوائم انتظار للتالميذ ذوي اإلعاقات؟ نعم .يشتمل كل برنامج من المدارس المتوسطة والثانوية عىل
مقاعد لتالميذ التعليم العام ومقاعد للتالميذ ذوي اإلعاقات .هناك قائمة انتظار منفصلة لكل مجموعة من المقاعد.
هذا يعني أنه إذا كان طفلكم مؤهال ً للحصول عىل مقعد من المقاعد المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقات ،فسيكون عىل
قائمة االنتظار للتالميذ ذوي اإلعاقات؛ وإذا كان طفلكم غير مؤهل ،فسيكون عىل قائمة االنتظار المخصصة لتالميذ
التعليم العام .س ُيظهر حسابكم الشخصي عىل موقع  MySchools.nycمجموعة المقاعد (وقائمة االنتظار) التي
يحق لطفلكم الحصول عليها .هذا األمر ال يمكنكم اختياره أو تغييره  -تعرفوا عىل المزيد من دليل القبول بالمدارس
المتوسطة أو دليل القبول بالمدارس الثانوية.
كيف يتم تحديد ترتيب طفلي عىل كل قائمة انتظار؟
•فيما يتعلق بقوائم االنتظار التي تمت إضافة طفلكم إليها تلقائ ًيا :إذا كان البرنامج يقوم بقبول التالميذ بحسب
مجموعة األولوية التي ينتمون إليها ،فإنه سيقدم عروضا ً لإللحاق من قوائم االنتظار بحسب ترتيب مجموعة
األولوية .وفيما يتعلق بأي برنامج يعتمد الفرز في عمليات القبول ،سوف يستند ترتيب التالميذ عىل قائمة االنتظار
إىل الكيفية التي صنفهم بها البرنامج ضمن مجموعة األولوية الخاصة بهم؛ وبالنسبة لجميع البرامج األخرى ،سيتم
ترتيب التالميذ بشكل عشوائي ضمن المجموعة ذات األولوية الخاصة بهم.
•فيما يتعلق بقوائم االنتظار التي تضيفون طفلكم إليها :إذا أضفتم طفلكم إىل قائمة انتظار إضافية ،فسيكون
ترتيب طفلكم خلف أي تلميذ في نفس مجموعة األولوية ويوجد بالفعل عىل قائمة االنتظار هذه.
هل يمكنني إضافة طفلي إىل قائمة االنتظار لبرنامج يعتمد الفرز؟ نعم .ومع ذلك ،إذا لم تقوموا بوضع هذا
البرنامج عىل طلب االلحاق األصلي لطفلكم ،فإن المدرسة لم تصنفه.

تعرفوا على المزيد حول قوائم االنتظار.
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/Middle

