
 مرحباًبكم في 

 عملية القبول ببرامج 

!)G&T( الموهوبين والمتفوقين

 تقدِّم برامج الموهوبين والمتفوقين )G&T( تدريساً معجالً للتالميذ المؤَهلين 

في المدارس االبتدائية في مدينة نيويورك.

  من يستطيع تقديم طلب اإللحاق؟ 

بإمكان جميع عائالت مدينة نيويورك التي لديها أطفال مولودين في عام 2016، بمن فيهم المقيمين الذين انتقلوا مؤقتاً خارج 

مدينة نيويورك أثناء جائحة )COVID-19(، أن يقّدموا طلبات لإللحاق ببرامج صف الروضة الخاصة بالموهوبين والمتفوقين 

هذا العام. عمليات اإللحاق ببرامج الموهوبين والمتفوقين ُمتاحة للتالميذ في المناطق التعليمية للتعليم العام أو المدارس 

المستقلة، وللتالميذ في المدارس الخاصة أو المدارس األبرشية. ترحِّب جميع برامج الموهوبين والمتفوقين بكافة التالميذ 

المؤّهلين وتخدمهم، بما في ذلك األطفال الذين لديهم احتياجات تتعلق بتيّسر الوصول لموقع المدرسة، واألطفال ذوي 

اإلعاقة، واألطفال الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنكليزية، واألطفال المقيمين في مساكن مؤقتة. يمكن لجميع العائالت 

بصرف النظر عن وضع الهجرة التقديم لإللحاق.

 الرجاء مالحظة أنّه: طلب اإللحاق هذا العام هي فقط لألطفال الداخلين إىل صف الروضة في خريف عام 2021. 

سيتم تقديم عروض اإللحاق ببرامج المتفوقين والموهوبين )G&T( للتالميذ في الصف األول والثاني والثالث من قوائم 

االنتظار من العام الماضي.

  تعرَّفوا عىل المزيد في الجلسة اإلعالمية في شهر مارس/ آذار 

 .)G&T( انضموا إلينا لحضور فعالية للتعرّف عىل طريقة التقديم ومعرفة المزيد حول برامج الموهوبين والمتفوقين 

كما سيكون هناك أيضاً فرصة لطرح األسئلة. لمعرفة التواريخ واألوقات المحددة للفعاليات، ومعلومات الترجمة الشفوية، 

.schools.nyc.gov/GT يرجى زيارة الرابط

  قدموا طلباتكم في موعٍد أقصاه 9 أبريل/ نيسان! 

يمكنكم إدراج 12 برنامجاً للمتفوقين والموهوبين )G&T( تحظى باهتمامكم في طلب طفلكم. تأكدوا من إدراجها حسب 

ترتيب التفضيالت الحقيقية لديكم، مع وضع برنامجكم المفضل كاالختيار رقم 1. ثم قوموا بتقديم طلبكم. هناك ثالث طرق 

لتقديم طلبكم بحلول الموعد النهائي في 9 أبريل/ نيسان:

• ،  MySchools.nyc عبر اإلنترنت عىل الرابط 

 من خالل مركز استقبال العائالت المحلي في منطقتكم—تعرَّفوا عىل كيفية القيام بذلك عىل الرابط  •

schools.nyc.gov/FWC، أو
 عبر االتصال بالهاتف رقم 718-935-2009. •

 قدِّمو طلبكم بحلول 

 9 أبريل/ نيسان، 

2021



  ماذا يحدث بعد تقديمكم للطلب 

استمارة الترشيح من البرنامج أو إدارة التعليم

 للتالميذ الحاليين في برنامج صف ما قبل الروضة للجميع )Pre-K for All(. بعد أن تقدموا طلب طفلكم، سوف يقرر  •

التربويون من برنامجكم أو مدرستكم لصف ما قبل الروضة ما إذا كان طفلكم مؤهالً لدخول عملية اليانصيب العشوائي 

لمقاعد برنامج الموهوبين والمتفوقين، وسوف يكملون استمارة الترشيح.

 لألطفال غير المسجَّلين في برنامج صف ما قبل الروضة للجميع )Pre-K for All(. بعد أن تقوموا بتقديم طلب طفلكم،  •

فإننا ننصحكم بالتسجيل لمقعد في برنامج صف ما قبل الروضة: إذا قمتم بذلك، فإن برنامج طفلكم الجديد سوف يقرر 

األهلية بناًء عىل مقابلة قصيرة عن بُعد. إذا اخترتم عدم تسجيل طفلكم في صف ما قبل الروضة، فعندها سيقوم فريق 

تعليم الطفولة المبكِّرة التابع إلدارة التعليم بتحديد األهلية، وذلك أيضاً بناًء عىل مقابلة قصيرة عن بُعد.

اإلخطار باألهلية

 سوف نخطر جميع العائالت التي قدمت طلبات إلحاق بدءاً من أواخر فصل الربيع إلعالمكم بما إذا كان طفلكم مؤهالً 

 )G&T( ثم سيتم النظر في تقديم مقاعد في برامج الموهوبين والمتفوقين .)G&T( لإللحاق ببرنامج الموهوبين والمتفوقين 

لجميع األطفال المؤهلين. 

النتائج وعروض اإللحاق

 )G&T( سوف تحصل عائالت األطفال المؤّهلين هذا الصيف عىل خطابات نتائج اإللحاق ببرامج الموهوبين والمتفوقين 

قد يتضمن هذا الخطاب عرض إلحاق ببرنامج الموهوبين والمتفوقين )G&T( باإلضافة إىل أية معلومات متعلقة بقوائم 

االنتظار. تقوم المدارس بإدارة قوائم االنتظار الخاصة بها بنفسها وتقدِّم عروض إلحاق بناًء عىل توفِّر المقاعد. إذا حصلتم عىل 

عرض إلحاق من قوائم االنتظار، تأكَّدوا من قبول العرض بحلول الموعد النهائي من أجل ضمان مقعد طفلكم. يمكنكم قبول 

، أو من خالل االتصال بالبرنامج مباشرة، أو من خالل الكتابة إلينا عىل عنوان   MySchools.nyc عرض اإللحاق عبر موقع

 .ESEnrollment@schools.nyc.gov البريد االلكتروني

ابقوا عىل اتصال! 
اشتركوا في قائمة البريد 

اإللكتروني لبرنامج الموهوبين 

 .)G&T( والمتفوقين 

سوف نرسل لكم معلومات 

وتحديثات وتذكيرات بالمواعيد 

النهائية حول اإللحاق ببرامج 

.)G&T( الموهوبين والمتفوقين

T&I 32488 (Arabic)


