
 

Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission HS 

8/2016 Arabic 

  الخاصذات القبول  الثانوية للمدارس القبول معايير
 

 المدرسة لنسخة هي فاألولوية، الفعلية المدرسة وسياسة الوثيقة هذه بين تعارض أي وجود حال في. بها الخاصة القبول معايير تغيير المدارس تقرر قد
 

خريطة كافة مدارس القبول الخاص الثانوية  
 

Academy at Palumbo High School  
1100 Catharine Street, Philadelphia, PA 19147 (خارطة) 

  النهائية عالماتال اتإمكانية استثناء واحد جيم في المواضيع الرئيسية في أحدث بطاقالدرجات: ألف وباء مع 

  عينةمقالة مطلوب كتابة 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 88القيمة المئوية 

  :بالمواعيد االلتزامو المثالي الحضورالحضور 

  :ال تقارير تأديبية سلبيةالسلوك 

  الطلب فيمقابلة للطالب الذين لديهم معلومات غير كافية تعمل قد 

 

Arts Academy at Benjamin Rush High School  

11081 Knights Road, Philadelphia, PA 19154 (خارطة) 

  :العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث وباء  ألفمتطلبات القبول: الدرجات 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 80القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

  ( مسرحال أو، الموسيقى، الرقص، الفن) الرئيسي ختياراال فيفي تجربة األداء  نجاحمطلوب 

 

William W. Bodine High School for International Affairs  

1101 North 4th Street, Philadelphia, PA 19123 (خارطة) 

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع فيواحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 80المئوية القيمة 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 3  توصيةرسائل 

 

Creative and Performing Arts High School (CAPA)  

901 S. Broad Street, Philadelphia, PA 19147 (خارطة) 

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  جيم واحد استثناء إمكانية معفي المواضيع الرئيسية متطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 80القيمة المئوية 

 الحضور: الحضور المثالي & االلتزام بالمواعيد 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 نجاح في تجربة األداء في مجال الفنون المختارة 

 

George Washington Carver High School of Engineering and Science 

1600 West Norris Street, Philadelphia, PA 19121 (خارطة) 

  في المواضيع الثانوية، وبدون رسوب واحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء في المواضيع الرئيسية

 النهائية لعالماتل بطاقات دثأح فيفي أي موضوع، 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 85القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

  تقارير تأديبية سلبيةالسلوك: ال 

 مطلوب كتابة عينة 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ktoySmad0u-U
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kUe3Ldr6TlIM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.keXUG85SA_Wc
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kjSQG_xi7baM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kafkb3bIGcRg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
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Central High School  

1700 West Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (خارطة) 

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع فيواحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 88القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 مطلوب كتابة عينة 

  طالب االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزيةELL مدعوون للتقدم إلى المركزية 

  الفريق إجراءاتتؤخذ القرارات من خالل 

 

Franklin Learning Center High School  

616 North 15th Street, Philadelphia, PA 19130 (خارطة) 

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع فيواحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 80القيمة المئوية 

  مثالي مع عدم وجود غياب بدون عذر الحضور: سجل 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

  الفنون تخصصاتالمنصب ل أوتجربة األداء  عرضمطلوب 

 

Girard Academic Music Program High School (GAMP)  

 2136 W. Ritner Street, Philadelphia, PA 19145خارطة 

 العالمات  جات: كافة ألف وباء في كافة بطاقاتمتطلبات القبول: الدر 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -ارات الموحدةأو أعلى في االختب 80القيمة المئوية 

  لكي يتم أخذهم بعين االعتبار يةاآلالتالموسيقى الصوتية و معخبرة  الطلبات مقدمييجب أن يكون لدى 

  في الحالي الثامن الصفلطالب تعطى  للقبولاألولوية GAMP  

 

Hill-Freedman World Academy High School 

  6200 Crittenden Street, Philadelphia, PA 19138خارطة 

  في أحدث  ةواحد يمجوجود عالمة  إمكانية مع الرئيسية المواضيع مجاالت في اءوب لفأ درجاتالحصول على  المتقدمينيتوجب على

 عالماتال بطاقات

 في اختبار نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي  والرياضيات القراءة أقسام في %80القيمة  فوق أوعلى  الطالب يحصل أن يجب

PSSA  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -الوطني الصعيد على به معترفأو اختبار موحد أخر  

  االلتزام بالمواعيدوالحضور المثالي  

 والعشرين الحادي القرن مهارات من يتجزأ ال جزء عنوان مع تقييم مقابلة إلىفانه سيدعى ، المعايير طالباستوفى ال إذا. 

 بالتعاون مع  الخاص التعليم فريقسيعمل . ياالنتقال نالبرنامج بطلب التقدم إلى المعقدة االحتياجات ذوي الطالبيدعى : الخاص التعليم

 المتعلقة بالتعيين.  القرارات جميعالتخاذ  متخصصةال خدماتال مكتب

  الثانوية لمدرسةل قبولتقديم طلب ال إعادة إلى العالمأكاديمية  فريدمان-هيلطالب السنوات اإلعدادية لمدرسة  جميعسوف يحتاج 

 

Lankenau Environmental Science Magnet 

  201 Spring Lane, Philadelphia, PA 19128خارطة 

  العالمات النهائية بطاقاتمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء، وجيم في أحدث 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 70القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kH-UeBkngu-k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKk5J23THHck
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kVcjS3BRcsMA
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kVcjS3BRcsMA
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kCmc2KF6SIH8
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kCmc2KF6SIH8
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k5khqAQU-5Co
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k5khqAQU-5Co
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
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Julia R. Masterman High School 

  1699 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130خارطة 

  العالمات النهائية.  بطاقاتمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء في المواضيع الرئيسية في أحدث* 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -و أعلى في االختبارات الموحدةأ 88القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

  الثامن الصف في 1 اإلسباني أو 1 والفرنسي 1 للجبر ناجحتحصيل. 

  مدرسة ماسترمانفي  ينالحاليلطالب الصف الثامن  للقبول األولويةتعطى. 

 

 األدنى. الحدعالماتهم  تجاوز عادةالمقبولون ت الطالب. الدنيا * هذه هي المعايير

 

Motivation High School 

5900 Baltimore Avenue, Philadelphia, PA 19143 (خارطة) 

  العالمات النهائية بطاقاتفي المواضيع الرئيسية في أحدث  ةواحدعالمة جيم  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 غيرها: مطلوب مقابلة وكتابة عينة 

 

Northeast Medical, Engineering and Aerospace Magnet 

  1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111خارطة 

  العالمات النهائية بطاقاتألف وباء، في أحدث 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 85القيمة المئوية  

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 

Northeast Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 1601  خارطة

 ألف وباء في أحدث بطاقات العالمات النهائية 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 85القيمة المئوية  

 الحضور: الحضور المثالي وااللتزام بالمواعيد 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 

Parkway Center City High School 

 North 13th Street, Philadelphia, PA 19123 540  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي المواضيع الرئيسية في أحدث واحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معألف وباء 

  االلتزام بالمواعيدوالحضور: الحضور المثالي 

 أو الثالث في المواطنة السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 الكليةلاللتحاق ب تطلعاتال من واضح موقف 

 

Parkway Northwest High School for Peace and Social Justice 

 E. Mt. Pleasant Avenue, Philadelphia, PA 19150 1100  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع في ةواحدعالمة جيم  استثناء إمكانية معالدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 70القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

  تأديبية سلبيةالسلوك: ال تقارير 

 مطلوب ساعات تطوعية للمدرسة و/أو للمجتمع ومقابلة شخصية 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kuCyM62hiTpw
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kuCyM62hiTpw
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKf74NhEY6aE
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k8bCDJz68ZGI
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kj3Js0mJbBLM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
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Parkway West High School 

 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA 19139 4725  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع في ةواحدعالمة جيم  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 70القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 المقابالت فقط بدعوة 

Philadelphia High School for Girls 

 W. Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 1400  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء في أحدث 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -االختبارات الموحدةأو أعلى في  85القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 كاديميلتحدي األبااهتمام و قوي دافع 

  مقابلةالطلب تقد 

 

Walter Biddle Saul High School of Agricultural Sciences 

 Henry Avenue, Philadelphia, PA 19128 7100  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع فيواحدة  جيمعالمة  استثناء إمكانية معألف وباء 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 70القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 الماضية ية سلبية على مدى السنوات الثالثالسلوك: ال تقارير تأديب 

 

Science Leadership Academy 

 N. 22nd Street, Philadelphia, PA 19103 55  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع في ةواحدعالمة جيم  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور الجيد 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 (.ديسمبر/األول كانون أوائل في عقدت سوفالتي ، مقابلة لجدولة المدرسةاالتصال ب األسريجب على ) مشروع أساس على المقابلة 

 لجميع الطالب القادمين من الصف التاسع لمدة أسبوع الصيفي المعهدحضور  بشدة ينصح 

 

Science Leadership Academy at Dimner Beeber 

 Malvern Ave. Philadelphia, PA 19131 5925  خارطة

  العالمات النهائية بطاقاتفي أحدث  الرئيسية المواضيع في ةواحدعالمة جيم  استثناء إمكانية معمتطلبات القبول: الدرجات: ألف وباء 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور الجيد 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 (.ديسمبر/األول كانون أوائل في عقدت سوفالتي ، مقابلة لجدولة المدرسةاالتصال ب األسريجب على ) مشروع على المقابلة 

 الطالب القادمين من الصف التاسعلجميع  لمدة أسبوع الصيفي المعهدحضور  بشدة ينصح 

 

George Washington Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19116 10175  خارطة 

  العالمات النهائية بطاقاتالدرجات: ألف وباء في أحدث 

  المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -أو أعلى في االختبارات الموحدة 85القيمة المئوية 

  االلتزام بالمواعيد  والحضور: الحضور المثالي 

 السلوك: ال تقارير تأديبية سلبية 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kpuRpCoiuW9M
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kZ0cxeNX0lX4
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k3V4FtfkcqvU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.khJEB0f94A4U
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ksDGoMQFxSOo
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kOEUiDtLfvJU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf

