
  (SHSAT) المتخصصة الثانوية بالمدارس للقبول واالمتحان التسجيل - الثانوية بالمدارس القبول عملية تحديثات

 

 العائالت، أعزاءنا

 

 نيويورك مدينة في ويقيمون األولى للمرة 9 الصف يحضرون الذين والتالميذ 8 الصف في الحاليين التالميذ لكافة يمكن المدرسة! إلى بعودتكم مرحبا  

 الدراسي العام أثناء المتخصصة الثانوية بالمدارس لإللحاق للتقديم األداء تجارب خوض أو و/ االمتحان وخوض الثانوية بالمدارس للقبول التقديم

 حساب إلى الوصول كيفية حول تفاصيل وفيه بطفلكم الترحيب خطاب األول تشرين أكتوبر/ شهر أواسط في تستلمون سوف. 2021-2022

(MySchools) المشاركة وكيفية بكم الخاص. 

 

 (SHSAT) المتخصصة الثانوية بالمدارس القبول امتحان حول تحديث

 

 تقدمون. المتخصصة الثانوية المدارس للقبول االمتحان تعتمد التي الثمانية المدارس جميع أو من/ ألي بالتقديم الراغبين للتالميذ تحديث اليوم لدينا

 على بناء   العروض تقديم ويتم ؛(SHSAT) المتخصصة الثانوية بالمدارس القبول امتحان خوض ثم ومن التسجيل طريق عن المدارس بهذه للقبول

 عليك يتعين ما هذا. المقاعد وتوفر بالمدرسة، المتعلقة وتفضيالته ،(SHSAT) المتخصصة الثانوية بالمدارس القبول امتحان في تلميذ)ة( كل درجة

 :التالية األوقات في به القيام

 االلكتروني موقعنا في االمتحانية بالتسهيالت الخاصة والمعلومات االمتحان، عن ونماذج لالمتحان، التفصيلية المعلومات تتوفر .االستعداد. 

 للتسجيل! المحددة التواريخ عن قريبا   اإلعالن سيتم. 2021 األول تشرين أكتوبر/ شهر أواسط في التسجيل يبدأ سوف .التسجيل 

 المتخصصة الثانوية بالمدارس القبول امتحان المسّجلون التالميذ جميع سيخوض .االمتحان خوض (SHSAT) األول/ كانون شهر في 

 .األخرى والمعلومات لالمتحان المحددة التواريخ تتوفر حالما تحديثا   نرسل سوف. 2021 ديسمبر،

 

 ...فيه بما قريباً، التحديثات من المزيد اصدار سيتم معنا! ابقوا 

 برنامجا   700 من أكثر خياراتها عدد يبلغ التي الثانوي التعليم برامج لمعظم التقديم طريقة الثانوية، بالمدرسة االلحاق لطلب تقديمكم موعد 

 .المدينة في

 بمدرسة بالبرامج التسجيل وكيفية وقت (Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing 

Arts) لإللحاق منفصلة عملية ولديها للقبول األداء تجارب تعتمد نيويورك مدينة في متخصصة ثانوية مدرسة وهي. 

 الغوارديا مدرسة فيه بما المدينة عموم في الثانوية المدارس في الفنون لبرامج األداء تجربة خوض كيفية. 

 

 اآلن به القيام يتعين الذي ما

 موقع زوروا gov/High.nyc.schools وموقع gov/SHS.nyc.schools سلسلة وشاهدوا المعلومات أحدث على للحصول 

 الدليل اقرؤوا تفصيلية، معلومات على للحصول. الثانوية بالمدارس القبول عملية في المشاركة كيفية على للتعرف لدينا الفيديوهات

 في والمعلومات الموارد بعض تحديث سيتم بأنه العلم أخذ الرجاء .المتخصصة الثانوية والمدارس الثانوية بالمدارس للقبول االلكتروني

 .2022 عام في القبول بعمليات خاصة تغييرات أية لتعكس القادم الخريف

 الثانوية المدارس دليل في الثانوية المدارس برامج استكشاف في ابدؤوا directory school high nyc.MySchools .يلزمكم ال 

 االنترنت! عبر الدليل الستخدام حساب إنشاء أو الدخول تسجيل

 

 .HSEnrollment@schools.nyc.gov اإللكتروني البريد راسلوا أو الحالية طفلكم بمدرسة اإلرشادي الموّجه مع تحّدثوا أسئلة؟ لديكم

  القبول عملية حول المستقبلية التحديثات الستالم بالتسجيل قوموا صديق، طرف من إليكم االلكترونية الرسالة هذه تحويل تم قد كان إذا. 

 مستقبال   االلكترونية الرسائل باستالم االشتراك لحذف هنا انقروا العام؟ هذا الثانوية بالمدارس لإللحاق بالتقدم ترغبون ال. 

 

 

 لكم، شكرا  

 الثانوية بالمدرسة القبول شؤون فريق

 التالميذ قيد شؤون مكتب

https://schools.nyc.gov/SHS
http://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/HSGuide
https://myschools.nyc/schools/high-school
mailto:HSEnrollment@schools.nyc.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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