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 تأسيس مدارس مستقلة كمدارس عامة بهدف:بالسماح  :الغرض

 تحسين تعلم التلميذ عبر خلق المزيد من مدارس عالية الجودة مع معايير عالية ألداء التلميذ؛ •

ة المدارس التخلص من فروقات اإلنجاز األكاديمي بين مجموعات الطالب ذات األداء العالي ومجموعات الطالب ذات األداء المنخفض بين طلب •

 العامة؛

 زيادة فرص التعليم العالي الجودة ضمن نظام التعليم العام؛ •

 توفير بيئات تعليمية بديلة للطالب الذين ال يعطون نتائج جيدة في البيئات المدرسية التقليدية؛ •

 خلق فرص وظيفية جديدة للمعلمين وغيرهم من موظفي المدارس؛ •

 الية الجودة وغيرها من جوانب التعليم؛تشجيع استخدام نماذج تعليمية مختلفة وع •

 في نظام التعليم العام. لالشتراك أكبرتزويد التالميذ واالهل وافراد المجتمع المحلي والكيانات المحلية بفرص  •

 
 

mcsc@maine.gov

624-6720(207)

اتصل
!بنا

182 State House 
Station

Augusta, ME 
04333-0182

اإلشراف المدروس في السماح (Maine Charter School Commission) ستوفر هيئة ماين للمدارس المستقلة  المهمة:
 لخلق خيارات تعلم فريدة وعالية الجودة لطالب ماين. ومتابعة المدارس المستقلة العامة بما يتفق مع قوانين الوالية فريدة وعالية الجودة

 

 

 ما يزيد عن الفي طالب

 لمسج

 

 294الطلبة المسجلين من 

 مدينة وقرية عبر والية ماين



 الخرافات الشائعة عن المدارس المستقلة
 

 

 

 

 

 المدارس المستقلة هي مدارس خاصة. خرافة:

 
المدارس المستقلة هي مدارس عامة،  حقيقة:

 وجزء من منظومة التعليم العام في والية ماين.

 
 المدارس المستقلة العامة في ماين:

 يجب ان تكون غير دينية؛ •

 يجب ان تكون مجانية؛ •

 تتطلب امتحانات دخول؛ لن •

يجب ان تقبل جميع الطالب على قدم  •
 المساواة؛

 ،الوصول ييجب ان تكفل المساواة ف •
وان تتبع نظام القرعة إذا كان عدد 

 االنتسابالطالب المتقدمين بطلبات 
 أكثر مما تتسع الصفوف.

مدرسو المدارس المستقلة ليسوا بحاجة  خرافة:
 إلى إجازة تعليم.

 
يجب أن تلتزم المدرسة المستقلة العامة  حقيقة:

بالقوانين واالنظمة االتحادية المطبقة في ما يتعلق 
بمؤهالت المعلمين وغيرهم من الطاقم التعليمي. 

كل المدرسين الذين يعملون دواما كامال في 
المدارس المستقلة العامة في والية ماين عليهم أن 

ان  يكونوا حاملين لشهادة تعليمية مناسبة او
يصبحوا مجازين في غضون ثالث سنوات من 
تاريخ تعيينهم اال إذا كانوا حاملين شهادة عالية، 

لديهم شهادة مهنية او لديهم خبرة فريدة في مجال 
 المنهج الذي يدرسونه.

المدارس المستقلة ال تخدم إالا الطالب  خرافة:
 الموهوبين.

 
المدارس المستقلة مفتوحة للجميع وال يحق  حقيقة:

لها فرض شروط للقبول. المدارس المستقلة العامة 
قد ال يجوز لها تقييد قبول التالميذ على اساس 

االنجاز او األهلية او القدرة الفكرية، مقاييس 
 الكفاءة الرياضية

المدارس المستقلة للطالب "الذين يعانون  خرافة:
 من اضطرابات".

 
المدارس المستقلة العامة هي لجميع  حقيقة:

الطالب. المدارس المستقلة متنوعة في مهامها، 
 برامجها وتخدم مجموعات سكانية متنوعة.

المدارس المستقلة ال توفر خدمات التعليم  خرافة:
 الخاص.

 
يجب ان توفر المدارس المستقلة خدمات  حقيقة:

التعليم الخاص وفقا لنفس الشروط الفدرالية وتلك 
الخاصة بالوالية التي تطبق على مدارس 

 المقاطعة.

"تختلس االموال" من  ةالمدارس المستقل خرافة:
 نظام المدارس العامة.

 
بما أن المدارس المستقلة هي مدارس عامة  حقيقة:

فإن المال الذي يلحق بالطالب الذين يختارون 
 يبقى في نظام التعليم العام. هاالدراسة في

المدارس المستقلة تتلقى المزيد من اموال  خرافة:
 الوالية مقارنة مع المدارس التقليدية في المقاطعة.

 
اموال التعليم التي خصصتها الوالية لكل  حقيقة:

تلميذ تتبع التلميذ إلى مدرسة المقاطعة او المدرسة 
المستقلة وفقا لنفس معادالت "التخصيص 

(. تحصل مدارس EPAاألساسي للبرنامج" )

المقاطعة على مزيد من تمويل الوالية لتقاعد 
المدرسين، تشييد وترميم المنشآت، وغيرها من 

نفقات أساسية مثل الحافالت المدرسية. معظم 
مدارس المقاطعة تحصل أيضا على اموال محلية 

عن طريق "المخصصات االضافية". المدارس 
المستقلة ال تجبي ضرائب األمالك، التي تشكل 

 ضافية لمدارس المقاطعة.مصادر دخل ا

ال يتوجب على المدارس المستقلة أن  خرافة:
تخضع لنفس المعايير التعليمية كمدارس 

 المقاطعات.

 
المدارس المستقلة العامة ملزمة بنفس  حقيقة:

المعايير التعليمية ونتائج التعلم في ماين كالمدارس 
الى ذلك،  باإلضافةة في المقاطعات العامة. يالتقليد

لة المذكورة في فان عليهم اإللتزام بتدابير المساء
 عقدهم مع الجهة اآلذنة.
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