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مقـدمة

هناك خطوات وإجراءات ضرورية من أجل التق ّدم واإللتحاق في المنطقة التعليمية لمدارس ويـستر العامة في منطقة تعليم
المهنية التقنية حيث أن األعداد محدودة للغاية .مختبرات (ورشات) التقنية المهنية قد تم تصميمها وتزويدها بالمعدات وهذا
لخدمة العدد األقصى المح ّدد من الطالّب في بيئة آمنة .بنا ًء على ذلك ،مبنى لهذه المختبرات ليس فيه المكان أو المرونة
إلستيعاب اإلحتياجات ال ُمحتملة و/أو اإلهتمامات لكل المتقدمين .ولهذا من المهم عمل إجراءات لإلختيار من أجل تحديد من من
المتق ّدمين يمكن له أو لها الحصول على الفائدة األعظم من هذه الفرص التعليمية .كل المتقدمين ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا
في مدرسة أكاديمية دورتي الثانوية سوف يتم تقييمها وإستخدام المعلومات الموجودة فيها في بوليصة التقديم هذه.

فرصة تعلّم متساوية

مدارس ويـستر العامة تقوم بتسجيل الطالّب وتوفير مايفيدهم من اإلمتيازات ،الكورسات الدراسية بدون أي تفرقة عنصرية
تجاه أي منهم بنا ًء على وضعهم كأفراض من مجموعة أو فئة معينة أو عرق ،لون ،جنس ،وهوية –جنسية ،ديانة ،أصول
محلية ،الطالقة باللغة اإلنجليزية ،إعاقة  ،أو ميول جنسية.
إذا كان هناك طالب بلغة إنجليزية محدودة ،فإن ممثل مؤهل عن مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية سوف أو /و أحد من المدرسة
المتوسطة سوف يقوم بمساعدتكم في إستكمال النماذج الالزمة ويساعد في شرح وتوضيح الطلب بالكامل وإجراءات التسجيل
وهذا بناء على طلب الشخص المتقدم بالطلب.
الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة يمكن لهم التطوع بتعريف الهدف في طلب تسهيالت معقولة خالل إجراءات تعبئة
الطالب والتقديم.
على المتقدم إعطاء معلومات بشكل تط ّوعي إذا كانت/كان لديهم طالقة محدودة في اللغة اإلنجليزية أو من ذوي األحتياجات
الخاصو وهذا من أجل الحصول على المساعدة والتسهيالت خالل إجراءات تعبئة الطلب والتقديم ،وهذا لن يؤثر على تق ّدمهم
لألكاديمية.
األهلية (معايير القبول)
أي طالب في الصف الثامن يتوقع بأن يتم ترقيته وصعوده للص الذي يتطلع إليه له الحق بتقديم طلب في جلسة تسجيل الخريف
وهذا يعتمد على ت ّوفر األماكن الشاغرة في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا .الطالّب القائمين سوف يتم تقيمهم بإستخدام معايير
محتواه وموجودة في بوليصة التقديم هذه.
القائمين يقومون على تحويل الطالّب من منطقة تعليمية أخرى يكونوا مؤهلين للتق ّدم لفترة الخريف أو التق ّدم خالل السنة
الدراسية للصف  9أو  10في مدارس ويـستر العامة ومن المتوقع لهم التق ّدم والترقية للصف الذي يريدوا اإللتحاق به خالل
مدرستهم الحالية .سوف يتم تقييم تحويل الطاللّب بإستخدام معايير متوفره في بوليصة التأمين هذه.
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الهيكـل التـنـظـيمـي
مدارس ويستر العامة قد وافقت على برنامج قسم  74التقني المهني والواقع في مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية .هذه
المدرسة هي عضو في مؤسسة نيو إنجلند للمدارس والجامعات .مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية ملتزمة بتزويد برنامج
أكاديمي ومهني تقني متساوي.
إنها مسؤولية مساعد المدير لمدارس ويستر العامة لإلشراف على إدارة األنظمة واإلجراءات المطلوبة من أجل التق ّدم وتسجيل
الطالّب حسب قوانين التسجيل المذكورة .
كل مدرسة لديها لجنة تسجيل يتم تعيينها من قِبل المدير  .هذه اللجنة مكوّنة من إداريين ،مرشدين،إحتياجات خاصة(إذا كان
ضروري) ،أقسام مهنية وتقنية  .مسؤوليات لجنة التسجيل تتضمن:
* تحديد المعايير للتق ّدم
* وضع وتنفيذ إجراءات التق ّدم
* متابعة إجراءات الطلبات
* تصنيف الطالّب
* قبول الطالّب بنا ًء على اإلجراءات والمعايير الموجودة في بوليصة التقديم
*بناء والعمل على قائمة إنتظار للمتق ّدمين المقبولين
\
مدارس ويـستر العامة ال تشارك في برنامج إختيار المدرسة.
إجـراءات التوظيـف
المنطقة التعليمية لمدارس ويستر العامة تقوم بنشر معلومات بخصوص كل مدرسة خالل العديد من الوسائل .كل متق ّدم مهتم
يمكن له /لها الحصول على الكتيب الدراسي لبرنامج الهندسة والتكنولوجيا  ،والذي يحتوي على الطلب ومعلومات أخرى.
طلب ورسالة سوف يتم إرسالها لكل دبليو ب ّي إس طالّب الصف الثامن في الخريف ،إلعالمهم باليلة المفتوحة في دورتي ،عادةً
ما يحدث هذا في بداية نوفمبر .وسوف يكون هناك ممثل من إي تي أآ حاضراً في هذا الحدث من أجل إعطاء المعلومات
واإلجابة على أي أسئلة من الطالّب وعائالتهم.
الهيئة التدريسية والطالّب في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا للقيام بزيارة مدرسة فورست جروف اإلعدلدية  ،مدرسة بيرن
كوت اإلعدادية ،مدرسة سوليفان اإلعدادية ،ومدرسة ويـستر إيست ميدل في الشتاء وهذا لنشر المعلومات ،واإلجابة على
األسئلة ،وإعطاء معلومات أكثر عن البرنامج في مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية .سوف يتم أعطاء الطلبات للطالّب.
معلومات البرنامج ،وهذا يتض ّمن الطلبات ،سوف يتم إرسالها إلى الموظفين المرشدين في المناطق المحلية ،والمدارس الضيقة
وهذا من أجل إعالم الطالّب حسب ما يروه مناسب.
أولياء أألامور األوصياء يمكن لهم تحديد موعد فردي للزيارة في وقت مناسب ،الطلبات ومواد مطبوعة أخرى متوفرة في
جناح أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ،وكذلك في مكتب اإلرشاد  ،لمدرسة دورتي ميمولاير الثانوية.
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إجـراءات الطلـب
.1الطالّب المهتمين بالتق ّدم لبرنامج الهندسة والتكنولوجيا األكاديمي قسم  74في مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية من أجل التق ّدم
في الخريف للصف التاسع يجب:
أ .الحصول على طلب من مكتب اإلرشاد التابع للمدرسة بأسرع وقت ممكن في بداية السنة  ،أو إرسال
الطلب عبر البريد أو إعطائه إلدارة المدرسة عند الزيارة.
ب .إعادة نموذج الطلب بالكامل لمرشد مدرستهم في الوقت المناسب ،بناء على تفاصيل إجراءات
التسجيل اتي تم شرحها أدناه.
.2إنها مسؤولية مرشد المدرسة المرسل:
أ .إكمال الجزء الخاص بهم في الطلب.
ب .القيام بإرسال الطلب كامالً لمسؤول مكتب التنسيق في مدرسة دورتي بأسرع وقت ممكن.
إكمال الطلب يتضمن التالي:
√

الطلب الكامل (يتض ّمن التوقيعات ).

 .3إذا تم إستالم الطلبات غير كاملة  ،سوف يتم إجراء التالي:
أ .إدارة مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية ومكتب اإلرشاد سوف يقومون بإعالم إدارة المدرسة ومكتب
اإلرشاد المسؤول عن إرسال الطلبات بأن الطلبات غير مكتملة وطلب إستكمالها.
ب .أولياء أمور /األوصياء على المتقدمين سوف يتم إعالمهم في حال عدم حل هذا األمر من قِبل مركز
اإلرشاد التابع لمدرستهم.
ج .أي طلب من الطلبات غير مكتمل سوف لن يتم قبوله  .وأي طلب غير كامل لن يتم تصنيفه.
الطلبـات المتأخرة
الطلبات التي يتم إستالمها بعد موعد البدء باإلجراءات سوف يتم تقييمها بإستخدام نفس المعايير كالطلبات األخرى وسوف
يتم تصنيفها على قائمة اإلنتظار التي تم إنشائها.
الطالّب المنسحبين
الطالب الذين ينسحبون من برنامج منطقة تعليمية التي يذهبون إليها أو ال يذهبون إلي مدرسة ثانوية أخرى يمكن لهم إعادة
التق ّدم بطلب للمنطقة بإتباع التعليمات المذكورة في بوليصة اإلجراءات هذه وسوف يتم تقيمهم بإستخدام المعايير المذكورة في
بوليصة اإلجراءات هذه.
معـايير اإلختـيـار
من أجل التق ّدم ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا ،يجب على كل طالب في مستوى صف مع إحترام قدرتهم على القراءة ،ويجب
أن يكونوا مسجلين في مادة الجبر  1أو نجحوا في مادة الجبر .1
مهمة مدرسة دورتي ميمولاير الثانوية وأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا هو تعليم جميع الطالّب  .العاملين والمعلمين في أكاديمية
الهندسة والتكنولوجيا ير ّوجون إلى مستويات أكاديمية عالية ومستويات تقنية على مستوى لجميع الطالّب.
القبول ألكاديمية الهندسة والتكنولوجيا سوف يتم تحديده بإستخدام طلب .الطلبات المكتملة سوف يتم جمعها وتصنيفها بنا ًء على
مجموع نقاط مجتمعة (من  100نقطة) كما هم موّ ضح في الطلب .التاريخ النهائي لقبول الطلبات سوف يتم تحديده بناء على
حقيقتين  .قسم التعليم في ماساتشوسيتس يقوم بتزويد العدد المالئم من المعلمين نسبة لعدد الطالّب والحد األدنى من المساحة
المربعة لكل طالب متطلبات تم الموافقة عليها في برنامج  .74الحد األقصى للطالب الذين يمكنهم التسجيل في أكاديمية الهندسة
والتكنولوجيا سوف يعتمد على مزيج من حقيقتين
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الح ّد األقصى للطالّب الذين يتم تسجيلهم في الصف التاسع للبرنامج للسنة الدراسية األكاديمية  2016-2015كان  115طالب.

إجراءات اإلختيار
لجنة التسجيل في مدرسة دورثي ميمولاير الثانوية سوف تقوم بفحص جميع الطلبات وتوضح جميع المتطلبات والشروط
المستوفاه .جميع الطالّب الذين سوف يلتحقون إلى أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا يجب أن يكونوا في مستوى صف مع إحترام
مستوى القراءة لدى جميع الطالّب  .ويجب أن يكونوا مسجلين حالياً في أو نجحوا في إختبار الجبر  . 1النقاط التي تم تسجيلها
للطالب في إختبار إم كاس من الصف الثامن يمكن إستخدامه لتحديد ما إذا كان الطالب في مستوى الصف مع إحترام فنون
اللغة اإلنجليزية ومادة الرياضيات.
سوف يتم مراجعة الطلبات  ،والقيام باإلجراءات وترتيب الطلبات حسب المعدل المتوسط الذي يتم تحديده على مزيج من األداء
األكاديمي بنسبة ( )%40السلوك/المجهود بنسبة ( ،)%20والحضور/التأخير بنسبة ( %20للصفوف السابع والثامن  7و ، 8
وكذلك التقييم الشخصي بنسبة ( )%20والتي يتم إكمالها من قَبل العاملين في المدرسة المرسلة.
اإلدارة/موظفين اإلرشاد يقوموا بمراجعة جميع الطلبات وسجالت المدرسة .اإللتزام المتطلبات المذكورة  .عدد الطلبات
المقبولة لبرنامج الصف التاسع سوف يكون بناء على الح ّد األقصى للتسجيل والمتوفر لهذه السنة الدراسية ( 115طالب للسنة
الدراسية .)2016-2015
سوف يتم جمع الطلبات والبدء باإلجراءات خالل بداية شهر فبراير  .وعلى منتصف شهر فبراير  ،مدرسة دورتي ميمولاير
الثانوية سوف تقوم بإرسال رسائل لجميع المتقدمين إلعالمهم بأنهم قد تم قبولهم في ألـ إي تي أآ أو قد تم وضعهم على قائمة
اإلنتظار .تقرير هذا يعتمد على تصنيف النقاط المسجلة في الطلب مع الحد األقصى من عدد الطالّب الذين مسموح لهم
اإلنضمام للبرنامج.
إذا قرر أي من الطالب الذين تم قبولهم باإلنسحاب من الـ إي تي أآ ،فإن الموظفين والعاملين في دورتي ميمولاير سوف يقومون
بعرض المكان الشاغر للطالب الذي على رأس قائمة اإلنتظار.
جميع المتقدمين الذين يتم إستالم طلباتهم والذين تم قبولهم في كل مدرسة مقبولة سوف يتم إعالمهم ببحالة طلبهم عبر رسالة
ألولياء أمورهم  /األوصياء.
التسجيل
من أجل التسجيل في برامج المنطقة الموافق عليها للخريف  ،المتقدمين يجب أن يتم ترقيتهم لصفهم الذي يريدون الدخول إليه
من مدرستهم المرسلة .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أن يكون لديهم كورسات في فنون اللغة اإلنجليزية أو مايعادل ذلك ورياضيات
لسنتهم الدراسية على الفور من أجل القيام بإجراء التسجيل.
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