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 ،أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا

 

 

وتتيح عملية اختيار المدرسة للطالب في مرحلة ما قبل  مساًء! 4:00اليوم الساعة  2023-2022يفتح تطبيق اختيار المدرسة 

التقديم لاللتحاق بالمدرسة التي يختارونها، حتى وإن كانت تلك المدرسة خارج منطقة رياض األطفال حتى الصف الحادي عشر 

 . دائرة المدرسية لهممنطقة الأو  لهم الحي المجاورة

 

 لمجلس التعليم  وحواجز الحماية األهداف   مكافحة العنصرية وبالمساواة، كما ورد فيفي العام الماضي، وفي إطار التزامنا ب

صلحة، بما في ذلك خضعت عملية اختيار المدرسة لمراجعة أولية للعدالة، حيث جمعنا خاللها تعليقات من العديد من أصحاب الم

على فهم أفضل ألماكن وجود أوجه  المنطقة التعليمية المراجعة المستمرة هو مساعدة هوالغرض من هذأولياء األمور واألسر. 

ونتيجة األكثر تهميًشا لدينا. عدم المساواة داخل العملية، وذلك في محاولة لجعلها غير متحيزة وميسورة لجميع األسر، وال سيما 

 :للمراجعة األولية، نقوم بتنفيذ العديد من التغييرات المهمة في عملية هذا العام، بما في ذلك

 سوف ينتقل اختيار المدرسة إلى نظام اليانصيب المحوسب لدعم زيادة فرص حصول الطالب الذين يستوفون المؤهالت، ●

ة على المعايير للطالب الذين يستوفون الحد األدنى من سوف يتم تطبيق تفضيل الرمز البريدي في مدارس محددة قائم ●

 المؤهالت،

 االنتظار مركزيًا، سوف تتم إدارة قوائم اختيار المدرسة وقوائم ●

 مطلوبة للتأهل أو القبول، خطابات التوصية والمقابالت لم تعد  ●

 لغات مختلفة. 9سوف يكون طلب التقديم عبر اإلنترنت متاًحا بـ  ●

 

 كمعايير للقبول في عملية هذا العام. PSSA، قررنا العام الماضي أنه لن يتم استخدام درجات  باإلضافة إلى ذلك

 

ورغم أننا سوف نستمر في النظر بشكل نقدي إلى عملية اختيار المدرسة، فإننا نأمل أن تكون التغيرات التي سوف تطرأ هذا العام 

ار المدرسة، وهو ما من شأنه أن يوفر فرصة أعظم لكل الطالب لاللتحاق بمثابة العامل المحفز للتحسينات طويلة األمد على اختي

 بالمدارس التي يختارونها.

 

لمعرفة مساًء، لذا أرسل طلبك اليوم!   11:59نوفمبر/تشرين الثاني الساعة  21سيتم إغالق طلب التقديم الختيار المدرسة في يوم 

 للنظام عبر اإلنترنت، يرجى زيارة Smart Choice الذكي لخيارالمزيد حول العملية أو كيفية التقديم باستخدام ا

إذا كان لديك المزيد من األسئلة حول عملية اختيار المدرسة، فأرسل بريدًا  . asd.org/findyourfitwww.phil. الموقع 

 . schoolselect@philasd.org الى إلكترونيًا

 

 التي يختارونها العام القادم! نأمل أن نرى طفلكم في المدرسة

 

 مع خالص التقدير،

 

 

 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
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