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8/2016 Arabic 

 الخاص القبولذات اإلعدادية  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

 

 اإلعدادية الخاص القبول مدارس جميع خريطة 
 

 (8-6 الصفوف) غرب شمال( AMYاإلعدادية ) للسنوات األكاديمية

6000 Ridge Ave. 

Philadelphia, PA 19128 

 (خريطة)

 تينسابقللسنتين ال يمج اثنين عن يزيدال  ; اء& ب لفأ  

 اعتبار يمكن)  والرياضيات القراءة في PSSA نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي اختباربالمئة في  70 فوق أو عند حققوا الذين الطالب

 المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -(. الوطني الصعيد على بها معترف أخرى موحدة اختبارات

 السابقة الدراسية السنة خالل تأخرتكرارات  5 أو غياب حاالت 7 عن يزيد ال – بانتظام يحضرون الذين الطالب 

 اتفاق على التوقيعا من األهالي مطلوب سيكون) توقيف أو خطيرة حوادث وقوع تاريخ يوجد ال؛ والسلوك السير حسن يظهرون الذين الطالب 

 في تعيينه  الطالبفقد يفقد ، إيجابي سلوك بسجل يحتفظ ال همطفل كان إذا. الطالب سلوك قواعد بمدونة بالتقيد مالتزامهينص على  سلوكي

 .(همحية مدرس إلىأكاديمية السنوات اإلعدادية شمال غرب وسيتم إعادته 

 دراسية سنةلكل  التطوع فرصةمن  األقل على واحد في بالمشاركة ونلتزمي أوصياء/أهالي لديهم الذين الطالب 

 

 لضيقنظرا  الدخول الطلبات مقدمي من المؤهلين جميعه قد ال يتمكن نإ مالحظة يرجى. القبول قراراتيكمل فريق مراجعة القبول المدرسي كافة 

 . المكان

 

 (8-6 الصفوفاإلعدادية ) المدرسةبرنامج المغناطيس في  في هاملتون أندروإنجاز 

5640 Spruce St. 

Philadelphia, PA 19139  

 (خريطة)

 المدرسي تقييملل بنسلفانيا نظام في متفوق أو متقدم مستوى (PSSA) 

  اءوبألف ’’  إلىة للسنتين السابقتين تشير جميعها ممتازدرجات عالمات “ 

  التأخيرات من عدد وأقل، أفضل أو% 90 حضور معدل 

  ةممتاز السلوك درجاتينبغي أن تكون 

 

 (8-7برنامج السنوات اإلعدادية للهندسة والعلوم )الصفوف 

1600 West Norris Street 

Philadelphia, PA 19121 

 (خريطة)
 

  الرئيسية المواضيع في اءوب لفأ هاجميع -الدرجات 

 والغياب التأخيراتالحد األدنى من  -الحضور 

 بطاقة العالماتال مالحظات سلوكية في ، توقيف ال -السلوك 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10LFysZ-7sKFIyqKDIXbo1EOFg6k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1s3jTi8VfkMGKwRsyyQ-YgXM-fkk
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
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 المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -نسبة مئوية لالختبار الموحد  أحدث. فوق وما%  80-الموحد االختبار  

 للهندسة & العلوم كارفر لحضور كأسبابمطبوع( يفصل ) واحدة صفحةب مقال -مقالال 

 

 (8-5مدرسة كونويل اإلعدادية المغناطيسية )الصفوف 

1849 E. Clearfield St. 

Philadelphia, PA 19134 

 (خريطة)

 . 8و 7و 6 الصفوف في القبول محدودية هناك؛ 5 الصف في يدخل الطالب

  للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -يلي ماهي  لقبولل للتأهل والرياضيات القراءة من كل في موحدال ختباراال نقاطالحد األدنى من 

 :المدرسي

 % 70نسبة  –الصف السادس 

 % 80نسبة  –الصف السابع & الثامن 

 باء" و" ألف" من كل إلى تشير السابقتين للسنتين ةممتازالعالمات  بطاقة درجات". 

 الجاريةالمنجزة  سنةلل تعليق سجلللسنتين السابقتين وجميعها مالحظات إيجابية، بدون  ممتاز سلوك سجل 

 ةمطلوبالتأخيرات ال من عدد أقل مع، أفضل أو% 95 حضور نسبة 

  الجلسة من قبل المدرسة  بهذهسيتم تزويد إشعار  كونويل. مدرسة في االختبار وجلسة مقابلة حضور على قادرا  مقدم طلب  كليجب أن يكون

 .للمقابلة الطلب مقدم األهل/ ولي األمر يرافق أنيجب . المرسلة

 

 (8-5( )الصفوف GAMPكاديمية )برنامج جيرارد للموسيقى األ

2136 W. Ritner St. 

Philadelphia, PA 19145  

 (خريطة)

 
 األكاديمية المتطلبات : 

o 80 %نظام بنسلفانيا  اختبار في( للتقييم المدرسيPSSA أو ) المقدم الموحداالختبار 

 المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -

o  ألف وباء –درجات بطاقة العالمات 

o الحضور 

o السلوك 

 متطلبات اختبار األداء 

o تناجوق فيأن يكونوا  طالبنا جميعانه مطلوب من  كما، الصوتية للموسيقىاألداء  اختبار الطالب جميع من يطلب – صوتي 

o  الذين يختبرون  الطالب من يطلبأن يتم اختبارهم بأداتهم.  واحدة سنة من ألكثرالطالب الذين عزفوا بأداة  شجعي -أدواتي

 محضرة للعزف.  قطعةباألدوات إحضار 

 

 (8-5واشنطن للموسيقى المغناطيسية )الصفوف برنامج كروفر 

201 E. Olney Ave. 

Philadelphia, PA 19120  

 (خريطة)
 

 سيتم نشره 

 

https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1P2SKN_HnGmjSa_rq1dtrjSxRGMY
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
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 (8-6)الصفوف فريد مان -أكاديمية العالم هيل

1100 E. Mt. Pleasant Ave. 

Philadelphia, PA 19150  

 (خريطة)

 المدرسي تقييملل بنسلفانيا نظام في متفوق أو متقدم مستوى (PSSA) 

  ألف وباء ’’  إلىة للسنتين السابقتين تشير جميعها ممتازدرجات عالمات“ 

 

 (8-5 الصفوف)ومدرسة اإلثبات اإلعدادية المغناطيسية  ماستيرمان مختبر

1699 Spring Garden St. 

Philadelphia, PA 19130  

 (خريطة)
 

  88 من محلية مئويةنسبة ( في اختبار نظام بنسلفانيا للتقييم المدرسيPSSA في )المتطلبات من األدنى الحد هي والرياضيات القراءة من كل .

 المدرسي للتقييم بنسلفانيا نظام تحويل جدول  -. أعلى درجةين على المقبول الطالب معظميحصل 

 سيؤخذ بعين االعتبار بالنسبة المئوية . درجةلمعلومات تحويل ال الحالية الطفل مدرسةب االتصال العامةغير  ةرسيتوجب على عائالت المد

 موحد اختبار أي أو ERBنقاط  ميقدت المستقلة المدارسيمكن لطالب . امتاح يكون عندما وطنيا به معترفال موحدبحسب االختبار الالمحلية 

 الوطني الصعيد على به معترف أخر

 أقل أو سنوات ثالث لمدة المتحدة الواليات في يعيشون الذين للطالب أقل يمكن اعتبار نقاط قراءة 

 من األنظمة  مستوياتال أعلى أيضا لف.أ فئة من قبولهم تم الذين الطالب معظملتقديم الطلب.  المطلوبة الدنيا الدرجات كافة ألف وباء هي

 متوقعة كذلك األخرىالمميزة 

 9 الصف قبل مطلوبة والجبر اإلسبانية أو الفرنسية اللغة من كاملة سنة. 

 أعلى أو اءب المجاالت جميع في المواطنة/السلوك درجات تكون أن ينبغي 

 دقة الوقت مطلوبو ممتازال الحضور 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Arabic.pdf

