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 المدارس الحكومية المستقلة
= نجاح الطالب

المعنى الحقيقي للمدارس الحكومية الرائعة.
تعرف على المزيد 
CharterNYC.org
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تواجد مدارس مستقلة 
في خمس أحياء

"أنا أحب الوصول المستمر لمعلمي ابنتي البالغة من العمر 
ست سنوات في المدرسة المستقلة التابعة لها. أشعر بصدق 
أني شريكة في عملية تعلم طفلي – ودائًما ما أكون يرحب بي 

لمشاهدة الفصول الدراسية، والمشاركة في األنشطة الطالبية 
للبقاء على اتصال." 

-فالريي باب، إحدى أولياء األمور يف مدرسة هارمل لينك املستقلة

 المدارس المستقلة مفتوحة 
لجميع الطالب

هل تعلم أن املدارس املستقلة هي مدارس حكومية مجانية مفتوحة لجميع طالب 
مدينة نيويورك؟ اليوم، هناك 260 مدرسة منها تخدم 126,000 طالب من جميع 

 الخلفيات، مبا يف ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 
 وال تنتقي املدارس املستقلة طالبها بناًء عىل خلفيتهم األكادميية. وإمنا يقوم أولياء 

 األمور فقط مبلء استامرة الطلب، وبعدها يتم قبول الطالب من خالل سحب 
 قرعة عشوائية. تخدم املدارس املستقلة الطالب بداية من عمر ما قبل الروضة 
وحتى املرحلة الثانوية، وهي متوفرة يف جميع األحياء الخمس ملدينة نيويورك. 

المدارس المستقلة ُتعد الطالب 
للحياة الجامعية والمهنية

تظهر الدراسات أن مدينة نيويورك متتلك أعىل أداء يف قطاع املدارس املوجودة يف 
الدولة.  ويحقق طالب املدارس املستقلة نجاًحا مستمرًا يف االختبارات األكادميية 
 الحكومية مبعدالت أعىل من نظرياتها املحلية، ال سيام بني الطالب األمريكيني من 

أصل أفريقي والطالب األسبان. ويف العام الدرايس 20-2019، حقق العديد من طالب 
املدارس املستقلة أعىل الدراجات يف االختبارات التي أجريت يف كافة أنحاء الدولة.

اإلبداع في المدارس المستقلة!
تعمل املدارس املستقلة بشكل مستقل عن اإلدارة التعليمية مبدينة نيويورك. وهذا 

يجعلها أكرث مرونة يف طريقة إدارة مدارسها وتصميم الربامج األكادميية وتوظيف 
العاملني بها. وال يقترص تركيز الكثري من املدارس املستقلة عىل املواد األساسية وهي 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات، ولكنها تقدم أيًضا برامج يف الفنون والعلوم واللغة. وتتميز 
العديد من املدارس املستقلة بقدرتها عىل استخدام طرق مبتكرة للتعليم كأيام دراسية 

أطول وعام درايس أطول، مبا يسهم يف نجاح الطالب يف العملية التعليمية وإعدادهم 
لدخول الكلية وخوض الحياة املهنية.

كيفية التقدم بطلب – اغتنم الفرصة 
وبادر بتقديم الطلب قبل فوات األوان!

هناك 3 طرق سهلة لتقديم طلب االلتحاق مبدرسة مستقلة:
1.  ميكنك تقديم طلب من خالل تطبيق مدرسة مستقلة املشرتك عرب اإلنرتنت حيث يكون 

بإمكانك تقديم الطلب إىل العديد من مدارس مستقلة مرة واحدة.  قم اليوم بزيارة 
!nyccharterschools.schoolmint.net  املوقع اإللكرتوين

2.  ميكنك زيارة أي مدرسة من اختيارك واختيار أحد تطبيق بصفة شخصية. قم بزيارة 
املوقع اإللكرتوين  nyccharterschools.org/school-search ملعرفة املدارس 

املستقلة املوجودة يف منطقتك.

3.    أو القيام بزيارة املوقع اإللكرتوين للمدرسة وتحميل التطبيق. 

       تبدأ فرتة التطبيق يف شهر شهر اكتوبر من كل عام وينتهي يف األول من إبريل، وال تنىس
      إرسال التطبيق يف الوقت املناسب!


