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Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
المشرف العام

2022أغسطس/آب16

أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا،

عملیةوتتیحمساء.4:00الساعة2022سبتمبر/أیلول،16الجمعة،یوم2023-2022لعامالمدرسةاختیارعملیةتبدأ
اختیار المدرسة للطالب الموجودین حالیا في مرحلة ما قبل ریاض األطفال حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب لاللتحاق

بأي مدرسة بھا مساحة متاحة خارج منطقة الحي الخاص بھم أو منطقة الدائرة المدرسیة الخاصة بھم. ستنتھي العملیة یوم
مساًء.11:59الساعةالثانينوفمبر/تشرین4الجمعة،

تعكس عملیة السنة الدراسیة القادمة تعدیلین من العام الماضي: سیتم إلغاء تقییم الكتابة الذي استخدمتھ خمس مدارس في العام
الثانویةللمدارسالماضي)العامفيمتوفرةتكنلم(التيPSSAاختبارنتائجاستخدامالتعلیمیةالمنطقةوستستأنفالماضي،

التعلمفقدانضوءفيالعامھذاالمدرسةحسبPSSAقبولمعاییرتعدیلسیتمالمعاییر.علىالقائمةالمتوسطةوالمدارس
والتحدیات األخرى التي واجھھا طالبنا.

وتماشیا مع السنة الماضیة، ستواصل المنطقة التعلیمیة القیام بما یلي:
استخدام نظام الیانصیب المركزي وقوائم االنتظار،●
تطبیق الدرجات ومعاییر الحضور  الخاصة بالمدارس،●
تقدیم عرض (رھنا بتوافر المساحة) لمقدمي الطلبات المؤھلین في الرموز البریدیة الستة التي لھا أدنى تمثیل في أربع●

Carverمدرسة(المعاییرعلىقائمةثانویةمدارس Engineering and Scienceومدرسة,Centralومدرسة
Masterman Laboratory and DemonstrationومدرسةAcademy at Palumbo(ومدرستین

)CarverوكارفرMasterman(ماسترمانالمعاییرعلىقائمتینمتوسطین
مختلفة.لغات10بـمتاحااإلنترنتعبرالتقدیمطلبوجعل●

العملیة.فيبالتساويالبدیلالتقییمدرجاتأوPSSAتقییمونتائجوالحضورالدرجاتترجیحسیتم

وفیما یلي الرموز البریدیة الستة، التي تحظى بأقل تمثیل للطالب المقبولین في ھذه المدارس القائمة على المعاییر خالل
(جدید19139والماضیة)للسنةمماثلة(كلھا19133و19121و19132و19134و19140األخیرة:األربعالسنوات

الرموزبینمنالماضي،العامفيالستةالبریدیةالرموزمنواحداكانالذي،19135البریديالرمزیعدلمالعام).ھذا
البریدیة الستة األقل تمثیًال ھذا العام.

العامPSSAیأخذوالمالذینتشارتر)مدارس(باستثناءالتعلیمیةالمنطقةمدارسمنمدرسةفيحالیاالمسجلینالطالب
الماضي، والطالب المسجلین في مدارس تشارتر أو المدارس الخاصة أو المدارس األبرشیة أو غیرھا من المناطق المدرسیة

البدیلةالتقییماتنوفمبر.4الجمعةیومالطلبتقدیمنافذةإغالققبلمكافئتقییمنتائجتقدیمیمكنھم،PSSAفيتشاركالالتي
المدرسةدخولامتحان،كالیفورنیافياإلنجازاختبار،CTP4التعلیمیةالسجالتمكتب،TerraNovaھي:المقبولة
حسبعنھاواإلبالغPSSAفيالقبولمعاییربتحدیدالتقییممكتبسیقومالثانویة.المدرسةفيالقبولواختبارالمستقلة
.2022أیلول/سبتمبرنھایةبحلولالمدرسةاختیارعملیةأثناءتستخدمأخرىتقییماتأليالمكافئةوالمعاییرالمدرسة



Townجلساتثالثالتعلیمیةالمنطقةستستضیف Hallالمدرسةاختیارعملیةحولالمزیدلمشاركةأغسطس/آبفي
المدرسةفيالقبولومعاییرالعملیةعنالمزیدومعرفةللتسجیلوالطالب.العائالتتتوقعھأنیمكنوما2022-2023

معاییرحولأكثرتفاصیلیتضمنأدناهمخططتضمینیتم.schoolselect.philasd.orgالموقعزیارةیرجىوالتقدیم،
القبول المحددة للمدارس الثانویة والمدارس المتوسطة وذلك لراحتكم. إذا كانت لدیكم المزید من األسئلة حول العملیة، فیمكنكم

.schoolselect@philasd.orgالعنوانعلىإلیناإلكترونيبریدإرسال

یلي:بماسنقوم،2024-2023لعامالمدرسةاختیارلعملیةاستعدادالدیناالقراراتخاذعملیةلتعزیزذلك،إلىباإلضافة
تعیین فریق مشروع متنوع یتألف من مدیري مدارس ومدرسین ومستشارین ومساعدین وأولیاء أمور وطالب●

؛بالتحسینالمتعلقةوالتوصیاتالمالحظاتوتقدیم2023-2022لعاماالختیارعملیةلمراجعة
بالنتائجتقریروإصدار2023-2022لعاماالختیارعملیةلمراجعةخارجيمدققعنتنافسيبحثفيواالنخراط●

التي توصل إلیھا وتقدیمھ إلى المنطقة التعلیمیة.

أود أن أشكركم على اختیار المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا لتعلیم طفلكم. نتطلع إلى تقدیم الدعم لكم أثناء عملیة اختیار المدرسة
المقبلة.

بالشراكة من أجل األطفال ،

Tony B. Watlington Sr, Ed. D.
المشرف العام
المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا

2023-20222022-2021المعاییر

المدارس الثانویة القائمة على المعاییر

التقییمات
(االختبارات)

مدارسخمسفيمطلوًباMIWriteكان●
.22إلى17منالدرجاتمتطلباتتراوحت●

- یتم إلغاء عینة الكتابة التي تم استخدامھاحذف●
للتأھیل في خمس مدارس.

اللغةلفنونPSSAsمطلوب-استئناف●
اإلنجلیزیة والریاضیات لجمیع المدارس الثانویة
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القائمة على المعاییر. ستكون معاییر األداء لكل من
PSSAsأثناءمستخدمةمكافئةتقییماتوأي

عملیة اختیار المدرسة متاحة بحلول نھایة
.2022أیلول/سبتمبر

أفضل الدرجات من أربع دورات أساسیة على مدى●الدرجات
السنتین السابقتین

إلىBsوAsالدرجاتجمیعمنالمعاییرتراوحت●
علىاعتماًداCsوBsوAsالدرجاتجمیع

المدرسة ، مع ھذا االستثناء :
- وبسبب االضطرابات الوبائیة، سمح للطالب

بالحصول على درجة واحدة دون المستوى
القیاسي لكل دورة أساسیة في إحدى السنتین

السابقتین.

لم یطرأ أي تغییر●

(أوسابقةواحدةسنةفيالحضورمن%95●الحضور
أكثر)، باستثناء حاالت الحجر الصحي نتیجة

لإلصابة بمرض كوفید والعزل، وحاالت الغیاب
بعذر، وعملیات التعلیق خارج المدرسة.

لم یطرأ أي تغییر●

تفضیل الرمز
البریدي

تم إعطاء األولویة لجمیع الطالب المؤھلین الذین●
تقدموا بطلبات إلى المدارس القائمة على المعاییر
األربعة (كارفر، سنترال، ماسترمان وبالومبو)،
وعاشوا في الرموز البریدیة الستة المحددة ذات

التمثیل األدنى، في الیانصیب للمدارس األربع وتلقوا
أول العروض لاللتحاق بتلك المدارس.

في عملیة تعیین األفضلیةال یوجد أي تغییر●
للطالب المؤھلین الذین یتقدمون إلى أي من

المدارس األربعة القائمة على المعاییر ویعیشون في
واحد من الستة رموز بریدیة ذات التمثیل األدنى.

قد جرى تحلیل البیانات المستمدة من السنوات
الدراسیة األربع األخیرة لتحدید ھذه الرموز

و19140كافیا:تمثیالالممثلةغیرالستةالبریدیة
(كلھا19133و19121و19132و19134

العام).ھذا(جدید19139والماضیة)السنةنفس

عملیة قائمة
االنتظار*

تلقى جمیع الطالب المدرجین في قائمة االنتظار●
ترتیبھم الرقمي على قائمة االنتظار لكل مدرسة في
الوقت الفعلي. (*تنطبق عملیة قائمة االنتظار على
كل المدارس المضمنة في عملیة اختیار المدرسة)

لم یطرأ أي تغییر●

معاییر خاصة أخرى

(تجارب االداء أو
العروض التقدیمیة

المستندة إلى
المشاریع)

احتفظت بعض المدارس بمتطلبات تجارب االداء أو●
الحافظة.

مدرسة واحدة (ماستر مان) لدیھا متطلبات الجبر●
األولى.

لم یطرأ أي تغییر●

المدارس المتوسطة القائمة على المعاییر

التقییمات
(االختبارات)

اللغةفنونPSSAsیمطلوب-استئناف●ال یوجد تقییم أو اختبار●
اإلنجلیزیة والریاضیات لجمیع المدارس المتوسطة
القائمة على المعاییر. ستكون معاییر األداء معاییر

معادلةتقییماتوأيPSSAsمنلكلاألداء
مستخدمة أثناء عملیة اختیار المدرسة متاحة بحلول

.2022أیلول/سبتمبرنھایة
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الدرجات
MastermanومدرسةCarverمدرسة●

Middle:الدرجاتجمیعAsوBs
جمیع المدارس المتوسطة األخرى القائمة على●

تأتيCsوBsوAsالدرجاتجمیعالمعاییر:
من درجات العامین السابقین في الدورات األساسیة.

لم یطرأ أي تغییر●

الحضور
االلتحاق،فیھاتمالتياألیاممنأكثرأو95%●

باستثناء حاالت الحجر الصحي نتیجة لإلصابة
بمرض كوفید والعزل، وحاالت الغیاب بعذر،

وعملیات التعلیق خارج المدرسة.

لم یطرأ أي تغییر●

تفضیل الرمز
البریدي

تم إعطاء األولویة لجمیع الطالب المؤھلین الذین●
Mastermanماسترمانإلىبطلباتتقدموا
الستةالبریدیةالرموزفيوعاشواCarverكارفر

المحددة ذات التمثیل األدنى، في الیانصیب للمدارس
األربع وتلقوا أول العروض لاللتحاق بتلك المدارس.

في عملیة تعیین األفضلیةلم یطرأ أي تغییر●
للطالب المؤھلین الذین یتقدمون إلى أي من

المدارس القائمة على المعاییر ویعیشون في واحد
من الستة رموز بریدیة ذات التمثیل األدنى.  قد

جرى تحلیل البیانات المستمدة من السنوات
الدراسیة األربع األخیرة لتحدید ھذه الرموز

و19140كافیا:تمثیالالممثلةغیرالستةالبریدیة
(كلھا19133و19121و19132و19134

العام).ھذا(جدید19139والماضیة)السنةنفس

عملیة قائمة
االنتظار*

تلقى جمیع الطالب المدرجین في قائمة االنتظار●
ترتیبھم الرقمي على قائمة االنتظار لكل مدرسة في
الوقت الفعلي. (*تنطبق عملیة قائمة االنتظار على
كل المدارس المضمنة في عملیة اختیار المدرسة)

لم یطرأ أي تغییر●

معاییر خاصة أخرى

(تجارب االداء أو
العروض التقدیمیة

المستندة إلى
المشاریع)

●MastermanوCarver MS-عینةتوجدال
كتابة

●GAMP MS:االختبار

●SLA Beeber MS:مقدميمعجماعيمشروع
طلبات آخرین

لم یطرأ أي تغییر●

لم یطرأ أي تغییر●

لم یطرأ أي تغییر●
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