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 أسئلة شائعة للمدرسة المتخصصة

 

 ما هي المدارس المتخصصة؟ . 1

المدارس المتخصصة هي مدارس عامة تعمل بشكل مستقل. لقد أنشأت هذه المدارس لتزويد األطفال بالمزيد من الفرص للنجاح 

. المتخصصة(قة المدرسة األكاديمي. هي مؤسسات غير هادفة للربح وغير طائفية ومعتمدة من قبل مجلس التعليم المحلي )منط

كل مدرسة متخصصة لها مجلسها من األمناء وموظفيها اإلداريين وتعمل كمؤسسة تعليمية منفصلة ومستقلة عن مدرسة 

المدارس المتخصصة للعمل  1997لعام  22المنطقة التعليمية المحلية. لقد أعد قانون المدرسة المتخصصة في بنسلفانيا رقم 

من المتطلبات المحلية ومتطلبات الوالية التي تطبق على المدارس العامة التقليدية. تعمل المدارس  العديدبعيدا عن بحرية 

 المتخصصة بحريةً من العديد من الملزمات التعليمية، باستثناء تلك المتعلقة بعدم التمييز، الصحة والسالمة والمساءلة.

 تحدد التعليمية، المواد من وغيرها المدرسية الكتب تختار ي،األكاديم البرنامج تصمم معلميها، المتخصصة المدارس توظف

 القضايا من الكثير والكثير، اإلضافية الدراسية المناهج أنشطة ونوع عدد بشأن تقرر الدراسي، والعام الدراسي اليوم طول

 .األخرى

 ؟متخصصة مدرسةأسجل طفلي في  كيف . 2

 قليلة، استثناءات وجود مع البعض، بعضهانطقة فيالدلفيا التعليمية ومن م عنباستقاللية  تعملحيث إن المدارس المتخصصة 

 .هناالمتخصصة مضمنة  بالمدارس قائمةهناك  . مباشرةخصصة تبالمدرسة الم االتصال عليك يجب

  ؟أخرى لىمتخصصة إ مدرسة من طفلي نقل نييمكن كيف . 3

ن منطقة ع مستقلةمدرسة متخصصة  كل ؛منفصلة (ةمحلي تعليم وكالة) LEA يهمتخصصة  مدرسة كل. ذلك يمكنك ال

 مدرسةال مشغل نفس ديرهاي التي المدارس تلك باستثناء خرى،مدرسة متخصصة أ كلن هي منفصلة عفيالدلفيا التعليمية كما 

 متخصصة. ال مدرسةفي فيالدلفيا "نظام" ال وجدي ال. المتخصصة

 جهة معلوماتمهم. يمكنك استشارة مجلس إدارة المدرسة المتخصصة لته التيمتخصصة  مدرسة كل لىيقدم األهالي إ أن يجب

 المتخصصة.  للمدارس لقبولالمدارس المتخصصة ا مكتبال ييسر . المدرسي االتصال

عما تقوم به المدرسة المتخصصة وموظفيها هل هو المدرسة المتخصصة أو منطقة فيالدلفيا  المسؤول هو من .  4

 التعليمية؟ 

المدارس المتخصصة  لقانون فقاو. األمناءها من مجلسمتخصصة لها  مدرسة كل العام، القطاع من ممولة لة،مستق كمدرسة 

 كان أيا األضرار وكل أي عن فقط ةسؤولم مدرسةوهي " طائفية مدرسة غير ربحية، غير هي ،(1997 لعام 22 القانون)

 مدرسة المتخصصة." تشغيل ال على تنطوي التي قانونية تحديات أي عن الناتجة نوعها

 للجمهور؟ مفتوحة اجتماعاتهل هي . شهرية اجتماعاتالمتخصصة  المدرسة أمناء مجلسيعقد  -5

 مشاركةترحب بال وأن تخدمه الذي والمجتمعاألهالي  إلى أقربالمتخصصة هو جلب المدرسة  المدارس من العديدهدف . نعم

 الشمس قانونيعرف ب لقانون خضعفإنها ت الضرائب تمولها التي عامة مؤسسة هيية. حيث إن المدرسة المتخصصة المجتمع

 هموحضورإبالغهم  في الحق المواطنين جميعل نا على نصي( العامة المؤسسات جميع على ينطبق الذي) القانونهذا . المشرقة

 جلساتال في التعليق في قالح المواطنين جميعل المشرقة الشمس قانونأيضا  يعطي كمااألمناء.  مجلسانعقاد  عند االجتماعات

 أمناء المدرسة المتخصصة.  لمجلس مفتوحةال
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 الجتماعات زمنيال جدولالمتخصصة لمعرفة ال بالمدرسة االتصال يمكنك اجتماع، في تعليقال أو حضورال في ترغب كنت إذا

 قائمة علىحصول يمكنك أيضا ال. المدرسة يمتخصصة منشورة ف مدرسة كلاجتماعات السنة ل كونت أن يجب المجلس؛

 المتخصصة.  بالمدرسة االتصال طريق عنالمتخصصة  المدارسأمناء  مجلس بأعضاء

لم أتمكن من  إذاذا ما. المدرسي اليوم أثناء شهريةاألهل ال اجتماعات حضورالمتخصصة  مدرسةطلبت مني ال -6

  االجتماعات؟حضور 

 تفرضقد ال  ذلك، ومع. المدرسةتشغيل  في المحليوالمجتمع  األهالي لمشاركة فرصاً توفر العديد من المدارس المتخصصة 

 األساسي التعليم لخدمات اتالدفع أو الدراسة رسوم أنها على تفسيرها يمكن التياألهالي  على شروطاالمدارس المتخصصة 

 إذا .(تسجيلالستمرار ال وطفلهم/طفلتهم أ لقبول كشرط المدرسة في الساعات من معين عدد"يتطوع" األهل ب أنمتطلب  مثالً،)

للمدرسة المتخصصة  التنفيذيتوجيهها للمدير  ينبغي طفلك، هايحضرالمتخصصة التي  المدرسة سياسات حول أسئلة لديك كان

 المدرسة المتخصصة.  أمناء مجلس أو/و

  المنطقة التعليمية في المدارس المتخصصة؟ أشاهد معلمي لماذا -7

 معاييرتلبية  المعلمين هؤالءيجب على . متخصصة مدرسة في للعملغياب  إجازة أخذالتعليمية منطقة فيالدلفيا  معلمييستطيع 

 المتخصصة. المدرسة تلك في العمليمكنهم  أن قبل ،وذلك ،المتخصصة مدرسةلل ختياراال

  ؟متخصصة إلكترونية مدرسة فيطفلي  بتسجيلأقوم  كيف -8

 على لحصول باإلنترنتاالتصال بالشخص المعني  ثم ،صصة اإللكترونيةالمدارس المتخ قائمةيجب على األهالي مشاهدة 

 .717-783-9294كانوك برقم  مارلينمع  اتصل التسجيل، إجراءات حول أسئلة هناك تزال ال كانت إذا. إضافية معلومات

 ؟فيها العب أن أريد التي رياضةلم توفر مدرسة  إذا يحدث ماذا . 9

( 1997 لعام 22 نونقانون المدرسة المتخصصة )قا يسمحمحلية في المنطقة التعليمية.  رسةمد فيتلعب  نيمكنك أ يزال ال

مع الفريق الذي أنت مهتما  محاولةعليك بال. الدراسية المناهج عن الخارجة األنشطة يالمدرسة المتخصصة ف طالب مشاركةب

المنطقة  سياسات تحدد.(. إلخ لعاب،األ إلى سفرال ممارسة،الزمني لل الجدول) المشاركة شروطعليك تلبية  ذلك وخالفبه 

 أيضا هناك يكون قدك. حي مدرسة من الفريق أوتك المتخصصة مدرس إلى األقرب المدرسة فريق في اللعب يمكنك إذاالتعليمية 

 .الدراسية المناهج عن الخارجة األنشطة في للمشاركة المقررة الرسوم

 ؟متخصصة سةمدر في موسيقية حفلة هناك يكونهل س -10

 الثانوية المدارس معظمبرامج  توفر. الطالبية واألنشطة األكاديمية البرامجها، تقويماتالمتخصصة  المدارس تعين. ربما

 . جديدالعديد منها و تقليديها من العديد-الطالبية األنشطة من مجموعة

 ؟ المدينة أوركسترافي جميع  اللعب وأ مدينةال جوقةجميع  في الغناء علىن وقادرالمدرسة المتخصصة  طالب هل -11

 المناهج عن الخارجة األنشطة في ةلطالب مدرسة متخصصة بالمشارك يسمح أخرى، مرة. االختباراتنجحت ب إذا نعم،

 .الدراسية

 متخصصة؟ درسةكنت أحضر م ذابقبول خاص إ ثانوية مدرسة حضور على قادرا   أكونهل س -12

 EXPO الثانوية المدرسة معرض حضورالمتخصصة على  المدارس طالبيتم تشجيع . اراالختي معاييرتلبي  كنت إذا نعم،

طلبات القبول. و الثانوية المدرسة كتيب من سخيستلم مستشارون المدرسة المتخصصة عدة ن. 8و 7 الصفوف في يكونون عندما

 في ثانوية مدرسة إلى ،متخصصة مدرسة-عامة مدرسة أية المتخصصة لهم الحرية بتقديم طلب القبول إلى المدرس طالب

 .(بنسلفانيافي  التعليمدائرة التربية و من بتصريح) المتخصصة اإللكترونية المدرسة إلى أوالمنطقة التعليمية 
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 ؟جيدة كلية في هدخول فرص علىبمدرسة متخصصة طفلي التحاق  يؤثرهل س -13

 طالب لمتخصصة وك مدرسة كل اسيقيتم  سوف. ليةالك في القبول ذاته، حد في ،متخصصة بمدرسةال يضمن االلتحاق 

 الدراسية، المناهج خارج نشطةاأل مدى( SAT، 3نقاط ( 2 األكاديمي، السجل في الصرامة( 1 العوامل من متنوعة بمجموعة

 .الحصر ال المثال سبيلعلى  الموظفين توصياتقوة ( 5نوعية الكتابة عند الطالب ( 4

 

  على بنا اتصل األسئلة؟ من لمزيدل

/helparabicphilasd.org/language/www. 
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