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"أقدر التواصل المستمر الذي أحظى به مع معلمي ابنتي 
البالغة من العمر 6 سنوات في مدرستها المستقلة، 

فأنا أشعر حًقا بأنني شريكة في تعليم طفلتي - وأرحب 
دائًما بمراقبة الفصول الدراسية والمشاركة في األنشطة 

الطالبية للبقاء على تواصل." 
- فالريي باب، أحد اولياء األمور يف مدرسة هارمل لينك املستقلة

كيفية التقديم - ال تفوت الموعد النهائي!
تبدأ فرتة تقديم الطلبات عادًة من أكتوبر حتى 1 أبريل، لاللتحاق يف الخريف التايل. تقبل العديد 

من املدارس املستقلة الطلبات عىل مدار العام وستقوم بإخطار عائالت املتقدمني يف حالة توفر 
مقعد.  

مثة 3 طرق سهلة للتقدم لاللتحاق بإحدى املدارس املستقلة:
1.   ميكنك تقديم طلب من خالل تطبيقloohcS retrahC enilnO nommoC حيث ميكنك 

 تقديم طلب إىل مدارس عدة يف آن واحد.  تفضل بزيارة: 
en.tnimloohcs.sloohcsretrahccynاآلن!   

2.   ميكنك زيارة أي موقع إلكرتوين ألي مدرسة مستقلة والتقديم عرب اإلنرتنت أو تنزيل طلب 
ورقي.

3.   ميكنك زيارة املدرسة التي تختارها للحصول عىل الطلب بنفسك. تفضل بزيارة: 
hcraes-loohcs/gro.sloohcsretrahccyn      للعثور عىل مدارس مستقلة يف منطقتك.
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مدارس مستقل ة لجميع الطالب
هل تعلم أن املدارس املستقلة هي مدارس عامة مجانية مفتوحة لجميع طالب 
مدينة نيويورك؟ حيث يوجد منها حاليًا 762 مدرسة تخدم 316،831 طالبًا من 

جميع الخلفيات مبا يف ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي االحتياجات 
الخاصة. ال تنتقي املدارس املستقلة الطالب بناًء عىل خلفيتهم األكادميية، يقوم 

اآلباء ببساطة مبلء استامرة قصرية ويتم قبول الطالب عىل أساس اختيار عشوايئ، 
وتخدم املدارس املستقلة الطالب من مرحلة ما قبل الروضة حتى املدرسة 

الثانوية وتقع يف جميع األحياء الخمس ملدينة نيويورك.

140,000 300

 مدارس مستقلُتعد المدراس 
المستقلة الطالب للكلية والعمل

تشري الدراسات إىل أن مدينة نيويورك تحظى بوجود أحد أفضل قطاعات املدارس املستقلة 
أداًء يف البالد حيث تُظهر أحدث بيانات االختبار املتاحة أن طالب املدارس املستقلة 

اجتازوا بانتظام االختبارات األكادميية للوالية مبعدالت أعىل من نظرائهم يف املنطقة، وال 
سيام الطالب السود والطالب املنحدرين من أصل التيني، ففي العام الدرايس 91-8102، 

حققت العديد من املدارس املستقلة  أفضل درجات يف االختبار يف جميع أنحاء الوالية!

تتميز المدارس المستقلة باالبتكار!
تعمل املدارس املستقلة بشكل مستقل عن وزارة التعليم مبدينة نيويورك، األمر الذي 
ميكنهم أن يكونوا أكرث مرونة يف الطرق التي يديرون بها مدارسهم، وتصميم برامجهم 

األكادميية وتعيني املوظفني. ال يقترص تركيز العديد من املدارس املستقلة عىل املواد 
األساسية للغة اإلنجليزية والرياضيات فحسب، بل تقدم أيًضا برامج للفنون والعلوم 

واللغة، وغالبًا ما تستخدم املدارس املستقلة مناهج مبتكرة للتعلم، مثل أيام دراسية أطول 
وسنة دراسية أطول، األمر الذي يسهم يف نجاح الطالب يف التحضري للكلية والوظيفة.
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