پبلک چارٹر اسکول
= طالب علم کی کامیابی

یہ عظیم پبلک اسکولوں کے بارے میں ہے۔
فیس بک اور

ٹوئیٹر پر ہم سے جڑیں! @Charter411

www.nycCharterSchools.org
111 Broadway, Suite 604
New York, NY 10006
212.437.8300

CharterNYC.org
پر مزید جانیں

“مجھے اپنے  6سال کی بیٹی کے چارٹر اسکول میں اس کے اساتذہ
کے ساتھ مستقل رسائی حاصل ہونا بہت پسند ہے۔ مجھے واقعی
محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی تعلیم میں شریک ہوں -
جڑے رہنے کے لیے ہمیشہ کالس روم کا مشاہدہ کرنے اور طلباء کی
سرگرمی میں شرکت کرنے کے لیے ہمیشہ میرا خیرمقدم ہوتا ہے۔”

www.CharterNYC.org
پر مزید جانیں

ویلیری بیب ،ہارمل لنک چارٹر اسکول کے طالب علم کی والدہ

چارٹرز اسکولز
سبھی طلباء کے لیے ہیں

کیا آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر اسکولز مفت پبلک اسکولز ہیں جو نیویارک شہر کے متام
طلباء کے لیے مفت ہیں؟ آج 260 ،اسکول سبھی پس منظر کے  126,000طلباء کو تعلیم
فراہم کررہے ہیں ،جس میں انگریزی زبان کے متعلمین اور خصوصی رضوریات والے
طلباء بھی شامل ہیں۔ چارٹر اسکولز طلباء کا انتخاب ان کے تعلیمی پس منظر کی بنیاد
پر نہیں کرتے۔ والدین بس ایک درخواست پُر کرتے ہیں اور طلباء کا داخلہ بالترتیب
قرعہ اندازی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ چارٹر اسکولز پری  -کنڈرگارٹن سے لے کر ہائی اسکول
تک کے طلباء کی خدمت کرتے ہیں اور  NYCکے سبھی پانچ بروز میں واقع ہیں۔

چارٹرز طلباء کو کالج
اور کریئر کے لیے تیار کرتے ہیں

مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ نیویارک سٹی کے چارٹر اسکول ملک کے اعلی ترین
کارکردگی والے چارٹر اسکول سسٹم میں سے ایک ہیں۔ چارٹر اسکول کے طلباء
اپنے ضلع کے ہمرسوں کے مقابلے مستقل طور پر ریاستی تعلیمی ٹیسٹس اعلی
ترین رشح سے پاس کرتے ہیں ،خاص طور پر افریقی -امریکی اور ہسپانوی طلباء۔
 2019-20کے اسکولی سال میں ،متعدد چارٹر اسکولوں نے پوری ریاست میں سب
سے بہرت ٹیسٹ اسکورز حاصل کیے!

چارٹرز اختراع کرتے ہیں!

چارٹر اسکولز  NYCڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے آزاد کام کرتے ہیں۔ اس سے انہیں
اپنے اسکولوں کو چالنے ،اپنے تعلیمی پروگراموں کو ڈیزائن کرنے اور عملہ کی تقرری
کے طریقوں میں زیادہ لچک پذیری حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے چارٹرز رصف انگریزی
اور ریاضی کے بنیادی مضامین پر ہی زور نہیں دیتے ،بلکہ آرٹس ،سائنس اور زبان کے
پروگرامز بھی پیش کرتے ہیں۔ متعدد چارٹرز تعلیم کے اخرتاعی طریقے استعامل کرسکتے
ہیں جیسے کہ اسکول کے زیادہ طویل دن اور زیادہ طویل اسکولی سال ،جو طلباء کو
سیکھنے میں کامیابی کے حصول اور کالج اور کریرئ کی تیاری میں مدد کرتے ہیں۔

 5بروز میں
چارٹر اسکولز
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24
93

کس طرح درخواست دیں -
آخری تاریخ نہ گزرنے دیں!

6

چارٹر اسکول کے لیے درخواست دینے کے  3آسان طریقے ہیں:
	.1آپ ایک عام آن الئن چارٹر اسکول درخواست کے ذریعہ اپنی عرضی جمع کرواسکتے
ہیں جہاں آپ ایک ہی بار میں متعدد اسکولوں میں درخواست دے سکتے ہیں۔
آج ہی مالحظہ کریں! nyccharterschools.org/apply
	.2آپ اپنی پسند کے اسکول میں جاسکتے ہیں اور ذاتی طور پر درخواست
حاصل کرسکتے ہیں۔ اپنےقریبی عالقے میں چارٹرز تالش کرنے کے
لیے  nyccharterschools.org/school-searchمالحظہ کریں۔
	.3یا آپ کسی بھی اسکول کی ویب سائٹ پر جاسکتے ہیں اور درخواست ڈاؤن لوڈ
کرسکتے ہیں۔
درخواست کا وقفہ ہر دسمرب میں رشوع ہوتا ہے اور  1اپریل کو ختم ہوتا ہے ،لہذا وقت
پر اپنی درخواست جمع کرنا نہ بھولیں۔

