
High School and 
Middle School Waitlists                      
Frequently 
Asked Questions
Which waitlists is my child on now?  Your child is automatically on the waitlist for any program 
listed higher on their application than the program where they got an offer. For example, if your child 
got an offer to their third choice, they are on the waitlist at their first- and second-choice programs. If 
your child got an offer to their first-choice program, they are not automatically on any waitlists. 

Can I add my child to additional waitlists?  Yes! You can add your child to additional waitlists, 
whether or not you listed these programs on their original application. You may only add your child 
to waitlists at programs they are eligible for. 

How do I add my child to waitlists? You can add your child to waitlists online with MySchools 
(  MySchools.nyc), through your child’s current school, or at a Family Welcome Center 
(schools.nyc.gov/WelcomeCenters). 

Can I remove my child from waitlists?  Yes! If you no longer want to be on any waitlist, you can 
remove your child from that waitlist online with MySchools (  MySchools.nyc), through your child’s 
current school, or at a Family Welcome Center (schools.nyc.gov/WelcomeCenters).

How can I see which waitlists my child is on?  If your child is automatically on any waitlists, your 
offer letter includes a list of these programs. At any time, you can look up which waitlists your child is 
on by logging in to MySchools (  MySchools.nyc) or contacting your child’s current school. 

Can I see my child’s position on a waitlist?  Yes! You can see your child’s position on any waitlist by 
logging in to MySchools (  MySchools.nyc) or contacting your child’s current school.

Will all schools make waitlist offers?  All schools except the nine Specialized High Schools have 
waitlists. Schools with more than one program will have a waitlist for each program.  For every 
program, there are more offers made than there are seats available. This means that some schools 
may not make waitlist offers, even if some students decline their offer. 

Could my child’s position on a waitlist change?  Yes. Your child’s position on a waitlist will change if 
a program makes waitlist offers, or if students in a higher priority group join the waitlist.

How will I know if my child gets a waitlist offer?  If a school makes your child a waitlist offer, they 
will contact you directly by phone. If you submitted your application online at  MySchools.nyc, you 
will also receive an email notification and be able to see this offer in MySchools.

How much time will I have to decide if I want to accept a waitlist offer?  If your child receives a 
waitlist offer, the school will provide a deadline by which you must accept or decline the offer. 



Learn more about waitlists.
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How do I accept or decline a waitlist offer?  You can accept or decline a waitlist offer online in 
MySchools (  MySchools.nyc) or directly with a program over the phone. Need help? Ask your 
school counselor or visit a Family Welcome Center. 

If I accept a waitlist offer, will it replace my current offer?  Yes. Your child can only have 
one current offer. If you choose to accept a waitlist offer, it will replace your child’s current offer. 

Are there waitlists for students with disabilities?  Yes. Each middle school and high school 
program has seats for general education students and seats for students with disabilities. There 
is a separate waitlist for each group of seats. This means that if your child is eligible for seats for 
students with disabilities, they will be on the waitlist for students with disabilities; if your child 
is not eligible, they will be on the waitlist for general education students. Your  MySchools.nyc 
account will show which group of seats (and waitlist) your child is eligible for. This is not 
something you are able to choose or edit—learn more in the Middle School Admissions Guide 
or the High School Admissions Guide. 

How is my child’s position on each waitlist determined?
• For waitlists your child was added to automatically: If a program admits students by priority 

group, it will make waitlist offers in priority group order. For any program that uses a 
screened admissions method, students’ positions on its waitlist will be based on how that 
program ranked them within their priority group; for all other programs, students will be 
randomly ordered within their priority group. 

• For waitlists you add your child to: If you add your child to an additional waitlist, your child’s 
position will be behind any students in their same priority group who are already on that 
waitlist.  

Can I add my child to a screened program’s waitlist?  Yes. However, if you did not include 
this program on your child’s original application, the school did not rank them.

Who can I talk to if I have questions about waitlists?
• Speak with your child’s school counselor
• Visit a Family Welcome Center—find locations and hours at 

schools.nyc.gov/WelcomeCenters



Listas de espera para la 
escuela intermedia y secundaria                    
Preguntas frecuentes
¿En qué listas de espera está mi hijo ahora? Su hijo entrará automáticamente en la lista de espera 
de cada programa que haya clasificado en la solicitud por encima del programa en el que recibió 
la oferta de cupo. Por ejemplo, si su hijo recibió una oferta de su tercera opción, automáticamente 
entrará en la lista de espera de los programas que puso en primer y segundo lugar. Si su hijo recibió 
una oferta para el programa que incluyó en primer lugar, no entrará en ninguna lista de espera. 

¿Puedo agregar a mi hijo a otras listas de espera? ¡Sí! Puede agregar a su hijo a otras listas de 
espera, independientemente de si incluyó esos programas en su solicitud original. Puede agregar a su 
hijo a las listas de espera de los programas en los que reúne los requisitos para ingresar. 

¿Cómo puedo agregar a mi hijo a las listas de espera? Puede hacerlo por internet en MySchools 
(  MySchools.nyc) o a través de la escuela a la que su hijo asiste actualmente o de un Centro de 
Bienvenida a las Familias (schools.nyc.gov/WelcomeCenters). 

¿Puedo eliminar el nombre de mi hijo de una lista de espera? ¡Sí! Si ya no desea que su hijo 
esté en una lista de espera, puede eliminar su nombre de esa lista por internet en MySchools 
(  MySchools.nyc) o a través de la escuela a la que su hijo asiste actualmente o de un Centro de 
Bienvenida a las Familias (schools.nyc.gov/WelcomeCenters).

¿Cómo puedo ver en qué listas de espera está mi hijo? Si su hijo entra automáticamente en las 
listas de espera, la carta con la oferta que reciba incluirá un listado de esos programas. Puede ver en 
qué listas de espera está su hijo en cualquier momento en MySchools (  MySchools.nyc) o puede 
comunicarse con la escuela a la que su hijo asiste actualmente para obtener esa información. 

¿Puedo ver la posición que ocupa mi hijo en una lista de espera? ¡Sí! Puede ver la posición de su 
hijo en una lista de espera en MySchools (  MySchools.nyc) o puede comunicarse con la escuela a la 
que su hijo asiste actualmente para obtener esa información.

¿Todas las escuelas harán ofertas de cupo de la lista de espera? Todas las escuelas tienen listas 
de espera, a excepción de las nueve escuelas secundarias especializadas. Las escuelas con más de un 
programa tendrán una lista de espera para cada uno. En cada programa, se hacen más ofertas de los 
cupos que hay disponibles. Esto significa que es posible que algunas escuelas no hagan ofertas de las 
listas de espera, incluso si algunos estudiantes rechazan su oferta. 

¿Puede cambiar la posición que ocupa mi hijo en una lista de espera? Sí. La posición que ocupa 
su hijo en una lista de espera cambiará si un programa ofrece cupos de esa lista o si los estudiantes 
en un grupo de prioridad más alto se suman a esa lista.

¿Cómo sabré si mi hijo recibe una oferta de la lista de espera? Si una escuela le ofrece un cupo 
de la lista de espera, se comunicará directamente con usted por teléfono. Si presentó la solicitud por 
internet en  MySchools.nyc, también recibirá una notificación por correo electrónico y podrá ver 
esta oferta en MySchools.

¿Cuánto tiempo tendré para decidir si deseo aceptar una oferta de la lista de espera? Si su hijo 
recibe una oferta de la lista de espera, la escuela le informará el plazo en el cual puede aceptarla o 
rechazarla. 
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Obtenga más información sobre las listas de espera.
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¿Cómo puedo aceptar o rechazar una oferta de la lista de espera? Puede aceptar o 
rechazar una oferta de la lista de espera en MySchools (  MySchools.nyc) o por teléfono 
llamando directamente al programa. ¿Necesita ayuda? Hable con el consejero escolar o visite 
un Centro de Bienvenida a las Familias. 

Si acepto una oferta de la lista de espera, ¿reemplazará mi oferta actual? Sí. Su hijo solo 
puede tener una oferta actual. Si acepta una oferta de la lista de espera, reemplazará la oferta 
actual de su hijo. 

¿Hay listas de espera para estudiantes con discapacidades? Sí. Todos los programas de 
escuela intermedia y secundaria tienen cupos para estudiantes de educación general y cupos 
para estudiantes con discapacidades. Hay listas de espera para cada grupo de cupos. Es 
decir, si su hijo reúne los requisitos para recibir un cupo para estudiantes con discapacidades, 
entrará en la lista de espera para estudiantes con discapacidades, pero si no reúne los 
requisitos, entrará en la lista de espera para estudiantes de educación general. En su cuenta 
de  MySchools.nyc podrá ver el grupo de cupos (y lista de espera) en el que su hijo reúne los 
requisitos. Esto no es algo que pueda elegir o editar; consulte la Guía de admisión a la escuela 
intermedia y la Guía de admisión a la escuela secundaria para obtener más información. 

¿Cómo se determina la posición que ocupa mi hijo en cada lista de espera?
• Para las listas de espera en las que su hijo entró automáticamente: si un programa admite 

a estudiantes por grupo de prioridad, ofrecerá cupos de la lista de espera de acuerdo con 
ese orden. En el caso de los programas que utilizan un método de admisión selectivo, la 
posición de los estudiantes en la lista de espera dependerá de cómo ese programa los 
clasifique dentro de su grupo de prioridad. En el resto de los programas, los estudiantes 
serán ordenados al azar dentro de su grupo de prioridad. 

• Para las listas de espera en las que usted agregó a su hijo: si añade a su hijo a otra lista de 
espera, quedará ubicado por detrás de los estudiantes en su mismo grupo de prioridad que 
ya estén en esa lista de espera.  

¿Puedo añadir a mi hijo a una lista de espera de un programa selectivo? Sí. Sin embargo, si 
no incluyó este programa en la solicitud original de su hijo, la escuela no lo clasificó.

¿Con quién puedo hablar si tengo alguna pregunta sobre las 
listas de espera?
• Hable con el consejero escolar de su hijo.
• Visite un Centro de Bienvenida a las Familias.  

Puede consultar las direcciones y los horarios en 
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.



قوائم االنتظار 

                     بالمدارس المتوسطة والثانوية 

األسئلة 
المتكررة

ما هي قوائم االنتظار المدرج طفلي عليها اآلن؟  سيتم تلقائياً إضافة اسم طفلكم إىل قائمة االنتظار ألي برنامج في 
طلب اإللحاق كنتم قد أدرجتموه في ترتيب أعىل من البرنامج الذي حصل عىل عرض إلحاق فيه. عىل سبيل المثال، إذا 

حصل طفلكم عىل عرض لإللحاق بالبرنامج الذي حدده كاختياره الثالث، فإنه سيوضع عىل قائمة االنتظار للبرامج التي حددها 

كاختياره األول والثاني. وإذا تلقى طفلكم عرًضا لاللتحاق بالبرنامج الذي حدده كاختياره األول، فإنه لن يكون مدرجاً عىل أي من 

قوائم االنتظار. 

هل يمكنني إضافة طفلي إىل قوائم انتظار إضافية؟  نعم! يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم انتظار إضافية، سواء كنتم قد 
أدرجتم هذه البرامج في طلب اإللحاق األصلي أم لم تقوموا بذلك. يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم االنتظار للبرامج التي يتأهل 

لاللتحاق بها. 

كيف يمكنني إضافة طفلي إىل قوائم االنتظار؟ يمكنكم إضافة طفلكم إىل قوائم االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع 

(، أو عن طريق مدرسة طفلكم الحالية أو في أحد مراكز استقبال العائالت   MySchools.nyc) )MySchools( اإللكتروني

 .)schools.nyc.gov/WelcomeCenters(

هل يمكنني حذف طفلي من قوائم االنتظار؟  نعم! إذا كنتم ال ترغبون في أن يظل طفلكم عىل أي من قوائم االنتظار، 

(، أو عن   MySchools.nyc) )MySchools( بإمكانكم حذف طفلكم من قوائم االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني

.)schools.nyc.gov/WelcomeCenters( طريق المدرسة الحالية لطفلكم، أو أحد مراكز استقبال العائالت

كيف يمكنني اإلطالع عىل قوائم االنتظار التي يوجد عليها طفلي؟  إذا تم إدراج طفلكم بشكل تلقائي عىل أي من قوائم 
االنتظار، سوف يتضمن عرض اإللحاق الخاص بكم قائمة بهذه البرامج. يمكنكم في أي وقت االطالع عىل قوائم االنتظار التي 

( أو االتصال   MySchools.nyc) )MySchools( يوجد عليها طفلكم عن طريق تسجيل الدخول إىل الموقع اإللكتروني

بالمدرسة الحالية لطفلكم. 

هل يمكنني االطالع عىل ترتيب طفلي عىل قائمة االنتظار؟  نعم! يمكنكم االطالع عىل ترتيب طفلكم عىل أي من قوائم 

( أو االتصال بمدرسة طفلكم   MySchools.nyc) )MySchools( االنتظار من خالل تسجيل الدخول إىل الموقع اإللكتروني

الحالية.

هل ستقدم جميع المدارس عروضاً لإللحاق من قائمة االنتظار؟  جميع المدارس باستثناء المدارس الثانوية المتخصصة 
التسعة لديها قوائم انتظار. المدارس التي يوجد بها أكثر من برنامج واحد قد تكون لديها قائمة انتظار مختلفة لكل برنامج.  وفي 

كل برنامج، يكون عدد عروض اإللحاق المقدمة أكثر من عدد المقاعد المتاحة. مّما يعني أن بعض المدارس قد ال تقدم عروضاً 

لإللحاق من قوائم االنتظار، حتى إذا رفض بعض التالميذ عرضهم. 

هل يمكن أن يتغير ترتيب طفلي عىل قائمة االنتظار؟   نعم. سوف يتغير ترتيب طفلكم عىل قائمة االنتظار إذا قّدم 
البرنامج عروضاً لإللحاق من قائمة االنتظار، أو إذا انضم إىل قائمة االنتظار مجموعة من التالميذ ذات أولوية أكبر لإللحاق.

كيف أعرف ما إذا كان سيحصل عىل عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟  إذا تمكن أحد البرامج من تقديم عرض 
إلحاق لطفلكم من قائمة االنتظار، فإنه سيتصل بكم مباشرة عبر الهاتف. إذا قدمتم طلب اإللحاق عبر اإلنترنت عىل 

، فإنكم ستتسملون أيضاً إشعاراً عبر البريد اإللكتروني وستتمكنون من رؤية هذا العرض عىل موقع   MySchools.nyc موقع

.)MySchools(
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تعرفوا على المزيد حول قوائم االنتظار.
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كم يوجد لدّي من الوقت لتقرير ما إذا كنت أرغب في قبول عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟  إذا تلقى طفلكم 
عرضاً لإللحاق من قائمة انتظار، فإن المدرسة ستبلغكم بالموعد النهائي لقبول العرض أو رفضه. 

كيف أقوم بقبول أو رفض عرض لإللحاق من قائمة االنتظار؟  يمكنكم قبول أو رفض عرض لإللحاق من قائمة 

( أو باالتصال مباشرة بالبرنامج عبر   MySchools.nyc) )MySchools( االنتظار عبر اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني

الهاتف. هل تحتاجون إىل مساعدة؟ تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرستكم أو زوروا أحد مراكز استقبال العائالت. 

إذا قمت بقبول عرض لإللحاق من قامة االنتظار، هل سيحل هذا العرض محل عرض اإللحاق األصلي؟   نعم. 
يستطيع طفلكم أن يكون لديه عرضاً واحداً حالياً فقط. إذا قبلتم عرضاً لإللحاق من قائمة االنتظار ألحد البرامج، فإنه 

سيحل محل عرض اإللحاق األصلي لطفلكم. 

هل توجد قوائم انتظار للتالميذ ذوي اإلعاقات؟   نعم. يشتمل كل برنامج من المدارس المتوسطة والثانوية عىل 
مقاعد لتالميذ التعليم العام ومقاعد للتالميذ ذوي اإلعاقات. هناك قائمة انتظار منفصلة لكل مجموعة من المقاعد. 

هذا يعني أنه إذا كان طفلكم مؤهالً للحصول عىل مقعد من المقاعد المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقات، فسيكون عىل 

قائمة االنتظار للتالميذ ذوي اإلعاقات؛ وإذا كان طفلكم غير مؤهل، فسيكون عىل قائمة االنتظار المخصصة لتالميذ 

التعليم العام. سُيظهر حسابكم الشخصي عىل موقع MySchools.nyc  مجموعة المقاعد )وقائمة االنتظار( التي 

يحق لطفلكم الحصول عليها. هذا األمر ال يمكنكم اختياره أو تغييره - تعرفوا عىل المزيد من دليل القبول بالمدارس 

المتوسطة أو دليل القبول بالمدارس الثانوية. 

كيف يتم تحديد ترتيب طفلي عىل كل قائمة انتظار؟
فيما يتعلق بقوائم االنتظار التي تمت إضافة طفلكم إليها تلقائًيا: إذا كان البرنامج يقوم بقبول التالميذ بحسب  	

مجموعة األولوية التي ينتمون إليها، فإنه سيقدم عروضاً لإللحاق من قوائم االنتظار بحسب ترتيب مجموعة 

األولوية. وفيما يتعلق بأي برنامج يعتمد الفرز في عمليات القبول، سوف يستند ترتيب التالميذ عىل قائمة االنتظار 

إىل الكيفية التي صنفهم بها البرنامج ضمن مجموعة األولوية الخاصة بهم؛ وبالنسبة لجميع البرامج األخرى، سيتم 

ترتيب التالميذ بشكل عشوائي ضمن المجموعة ذات األولوية الخاصة بهم. 

فيما يتعلق بقوائم االنتظار التي تضيفون طفلكم إليها: إذا أضفتم طفلكم إىل قائمة انتظار إضافية، فسيكون  	

ترتيب طفلكم خلف أي تلميذ في نفس مجموعة األولوية ويوجد بالفعل عىل قائمة االنتظار هذه.  

هل يمكنني إضافة طفلي إىل قائمة االنتظار لبرنامج يعتمد الفرز؟   نعم. ومع ذلك، إذا لم تقوموا بوضع هذا 
البرنامج عىل طلب االلحاق األصلي لطفلكم، فإن المدرسة لم تصنفه.

من الذي يمكنني التحدث إليه إذا كانت لدي أسئلة حول قوائم االنتظار؟
تحدثوا مع الموجه اإلرشادي بمدرسة طفلكم 	

قوموا بزيارة أحد مراكز استقبال العائالت—يمكن إيجاد عناوين المواقع  	

schools.nyc.gov/WelcomeCenters :وساعات الدوام عىل الرابط التالي



高中和初中候補名單                            
常見問題解答
我的子女現在在哪些候補名單上？  申請表上如果有任何課程排列在獲得入學安排的課程之前，則您的子女將
被自動添加到該課程的候補名單上。例如，如果第三志願的課程錄取了您的子女，那麽第一志願和第二志願的
課程會把您的子女納入候補名單。如果您的子女獲得其首選課程的入學安排，則不會被自動列入任何候補名
單。 

我能否把我的子女添加到更多的候補名單？  可以！您可以把子女添加到更多課程的候補名單，無論您是否把這
些課程列在子女原本的申請表上。您只能把子女添加到子女符合入學資格的那些課程的候補名單。 

我如何把我的子女添加到候補名單？您可以上網在MySchools把子女添加到候補名單 (  MySchools.nyc)，
或者找您子女目前的學校，或者家庭歡迎中心（schools.nyc.gov/WelcomeCenters）。 

我能否在候補名單上刪除我子女的名字？  可以！如果您不想再在任何候補名單裏，您可以上網到MySchools，
在該候補名單上刪除子女的名字 (  MySchools.nyc)，或者找您子女目前的學校，或者家庭歡迎中心 
(schools.nyc.gov/WelcomeCenters）。

我怎樣查看哪些候補名單有我的子女？  如果子女被自動納入任何候補名單，您的錄取信函會列出這些課程。您
可以隨時通過MySchools (  MySchools.nyc)或者聯絡子女目前的學校查找子女在哪些候補名單上。 

我能否看到子女在候補名單上排在第幾位？  可以！您可以隨時登錄 MySchools (  MySchools.nyc) 或者聯
絡子女目前的學校查找子女在候補名單上排在什麽位置。

是否所有學校都可以通過候補名單提供入學安排？  除了九所特殊高中，其餘學校都有候補名單。開設一個以上
課程的學校，每個課程會有不同的候補名單。  每個課程錄取的人數會超過實際的名額數量。這意味著有些學校
不會通過候補名單提供入學名額，即便有些學生拒絕這些學校的入學安排。 

我的子女在候補名單上的排位會不會改變？  會。如果課程通過候補名單提供入學安排，或者有其他更高入學優
先權的學生加入候補名單，那麽您的子女的排位就會有變化。

我如何知道子女是否獲得候補名單入學安排？  如果某個學校給您子女一個候補名單入學名額，他們會直接
打電話與您聯絡。如果您在  MySchools.nyc 網站提交了您的申請表，您將會收到電郵通知，並且可以在
MySchools 看到這個入學安排。

如果我想接受一個候補名單的入學安排，我有多長時間做決定？  如果您的子女獲得一個候補名單的入學安
排，學校會告訴您必須做決定接受或拒絕的截止日期。 

我如何接受或拒絕候補名單的入學安排？  您可以在 MySchools (  MySchools.nyc) 網站接受或拒絕候補名
單的入學安排，或在電話上直接與該課程聯絡。需要幫助嗎？找子女學校的輔導員，或者前往家庭歡迎中心。 

如果我接受候補名單的入學安排，這是否會取代我現在的入學安排？  是的。您的子女當下的入學安排只能有一
個。如果您選擇接受一個候補名單入學安排，則此入學安排取代您的子女當前的入學安排。 
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進一步了解候補名單。

   schools.nyc.gov/High  |  schools.nyc.gov/Middle

有沒有給殘障學生的候補名單？  有。每個初中和高中課程有針對普通教育學生的名額和殘障學生的
名額。每個組別的名額各自有候補名單。這意味著，如果您的子女符合殘障學生入學資格，他/她會被
納入殘障學生的候補名單；如果您的子女不符合資格，他/她會被納入普通教育學生的候補名單。您
的  MySchools.nyc 賬戶將顯示您的子女符合哪個組別的入學名額（以及候補名單）。 這是您無法自己
選擇或更改的──請查看《初中入學指南》（Middle School Admissions Guide）或《高中入學指南》
(High School Admissions Guide）了解詳情。 

我的子女在每個候補名單上的排位是如何確定的？
 • 如果是自動加入您的子女的候補名單：如果一個課程按照優先入學組別錄取學生，它會按照優先組別

的順序提供候補名單入學安排。對於採用篩選錄取方法的課程，學生在候補名單上的排名將基於該課
程如何在入學優先組別内給學生排位；至於其餘課程，學生將在各自的優先組別裏隨機排順序。 

 • 如果是您主動把子女加進去的候補名單：如果您把子女添加到其他候補名單，您的子女在該名單裏的
排位會排在屬於同一個優先組別裏，但是排在已經在該名單中的其他學生的後面。  

我可以把子女添加到採用篩選錄取方法的課程的候補名單嗎？  可以。不過，如果您在子女原本的申請表
裏沒有列出這個課程，那麽該學校就沒有給學生排位。

如果我還有關於候補名單的問題，該找誰詢問?
 • 向子女的學校輔導員查詢
 • 前往家庭歡迎中心（Family Welcome Center）──請瀏覽 

schools.nyc.gov/WelcomeCenters，查看各家庭歡迎中心的地
址和辦公時間。



Списки ожидания 
промежуточных 
и средних школ                    
Вопросы и ответы
В каких списках ожидания находится мой ребенок?  Имя ребенка автоматически вносится 
в списки ожидания программ, помещенных в заявлении выше программы, предложившей 
место. Так, ребенок, получивший предложение из третьей по списку программы, 
автоматически включается в списки ожидания программ, находящихся на первом и втором 
месте. Ребенок, получивший предложение из школы, расположенной на первом месте 
в его заявлении, не включается в списки ожидания других программ. 

Могу ли я включить ребенка в другие списки ожидания?  Да! Вы можете внести имя 
ребенка в списки ожидания вне зависимости от того, указывали ли вы эти программы 
в заявлении. Однако ребенок должен соответствовать приемным требованиям этих программ. 

Как добавить ребенка в списки ожидания? Это можно сделать онлайн на портале 
MySchools (  MySchools.nyc), в нынешней школе ребенка или в Семейном центре 
(schools.nyc.gov/WelcomeCenters). 

Могу ли я удалить ребенка из списков ожидания?  Да! Это можно сделать онлайн 
на портале MySchools (  MySchools.nyc), в нынешней школе ребенка или в Семейном центре 
(schools.nyc.gov/WelcomeCenters).

Как узнать, в каких списках ожидания находится ребенок?  В письме-предложении 
указаны все программы, где ребенок автоматически включен в списки ожидания. Чтобы 
ознакомиться о списками ожидания, в которых находится ребенок, можно зайти на свой 
аккаунт MySchools (  MySchools.nyc) или обратиться в нынешнюю школу. 

Можно ли узнать место ребенка в списке ожидания?  Да! Порядковый номер ребенка 
в списках ожидания можно узнать на своем аккаунте MySchools (  MySchools.nyc) 
или в нынешней школе.

Все ли школы делают предложения по спискам ожидания?  Списки ожидания ведут 
все школы, за исключением девяти специализированных. Школы с несколькими программами 
имеют списки ожидания для каждой из них.  Обычно количество предложений о зачислении 
превышает число имеющихся мест. Это означает, что некоторые школы могут не делать 
предложений по спискам ожидания, несмотря на некоторое число отклоненных предложений 
о зачислении. 

Может ли порядковый номер ребенка в списке ожидания измениться?  Да. Место 
ребенка в списке ожидания может измениться в случае выдачи предложений другим 
учащимся или внесения в список кандидатов из более высокой приоритетной группы.

Как я узнаю о получении ребенком предложения по списку ожидания?  Программа 
напрямую свяжется с вами по телефону. Подававшие заявление онлайн на портале 

 MySchools.nyc получат уведомление по имейл и увидят это предложение в своем аккаунте.
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Подробнее о списках ожидания

   schools.nyc.gov/High  |  schools.nyc.gov/Middle

Сколько времени мне дается на обдумывание предложения о зачислении?  Делая 
предложение по списку ожидания, школа информирует о крайнем сроке, до которого вы должны 
принять или отклонить это предложение. 

Как принять или отклонить предложение по списку ожидания?  Это можно сделать онлайн 
на портале MySchools (  MySchools.nyc) или связавшись с программой по телефону. Нужна 
помощь? Обращайтесь к школьному консультанту или сотрудникам Семейного центра. 

Если я приму предложение по списку ожидания, заменит ли оно текущее предложение?  
Да. Действительным считается только одно предложение. Если вы решите принять предложение 
по списку ожидания, то текущее предложение аннулируется. 

Есть ли списки ожидания для детей с ограниченными возможностями?  
Да. Во всех программах промежуточной и средней школы имеются места для учащихся общего 
образования и для учащихся с ограниченными возможностями. Для обеих категорий учащихся 
ведутся отдельные списки ожидания. Это означает, что если ребенок имеет право на место 
в списке ожидания для детей с ограниченными возможностями, то он будет включен в этот 
список; в противном случае он попадет в список для учащихся общего образования. 
В вашем аккаунте   MySchools.nyc  будет указано, на какую категорию мест (и список) ребенок 
имеет право. Вы не можете изменить категорию ребенка. См. руководства для поступающих 
в промежуточную и среднюю школу. 

Как определяется порядковый номер ребенка в списке ожидания?
• Списки ожидания, куда ребенок внесен автоматически. Если зачисление в программу 

производится по приоритетным группам, то места будут предлагаться на основании 
принадлежности к приоритетной группе. В программах, осуществляющих прием на 
основании конкурсного отбора, порядковый номер учащегося в списке ожидания будет 
отражать результаты его ранжирования внутри приоритетной группы; во всех остальных 
программах порядковые номера определяются случайным образом внутри приоритетных 
групп. 

• Списки ожидания, куда ребенок внесен родителями/опекунами. При внесении ребенка  
в дополнительный список ожидания ему будет присвоен порядковый номер, следующий  
за уже внесенными в него учащимися из той же приоритетной группы.  

Можно ли внести ребенка в список ожидания программы с конкурсным отбором?  
Да. Однако, если этой программы не было в вашем исходном заявлении, то ребенок не был 
проранжирован.

К кому можно обратиться с вопросами о списках 
ожидания?
• Обращайтесь к школьному консультанту ребенка.
• Посетите Семейный центр. Адреса и часы работы 

Семейных центров: schools.nyc.gov/WelcomeCenters


