
 

 .اًعم اهدعب ام ىلإ ةيلكلا ىلإ ةيوناثلا ةسردملا نم

 

 

.ةعرقلا يف اهنيمضت متيل (ليربأ) ناسين نم لوألا يف تابلطلا مالتسا بجي•

 ةسردمب قاحتلالل نولهؤم كرويوين ةيالو يف نيميقملا بالطلا عيمج •
Nicotra Early College Charter School.

.CSD 31 (Staten Island) يف نيميقملا بالطلل ةيولوألا ءاطعإ متيس •

ينورتكلإلا انعقوم ىلع اهرشنو 2021 ليربأ 12 يف جئاتنلا نع نالعإلا متيس•

www.NicotraCharter.org
 
www.NicotraCharter.org/enrollment ىلع تنرتنإلا ربع ميدقتلا ىجري•

.راظتنالا ةمئاق ىلإ روفلا ىلع مهرايتخا متي مل نيذلا بالطلا ةفاضإ متيس•

يئاهنلا دعوملاو قيبطتلاو ةيلهألا

 

 

:تنرتنإلا ربع مدق - ثولتلا لزا
  

 ةفاضإلاب ةيلاتلا تاغللاب تنرتنإلا ربع تابلطلا رفوتت
 :ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ
 يتياهلاو ةينابلألاو ةيبرعلاو ةينابسإلاو ةيسورلا
نيردناملاو ةيسنرفلاو ةيلويركلاو

 

www.nicotracharter.org/enrollment

Para más información en español, por favor de ir al enlace.
www.nicotracharter.org/enrollment/folleto_de_nicotra_charter

 ىلع بلاط يأ لوبق دييقت وأ دض زييمتلا ةسردملل زوجي ال :زييمتلا مدع نايب 
 وأ سنجلا وأ يموقلا لصألا وأ قرعلا ساسأ ىلع كلذ يف امب ، ينوناق ريغ ساسأ يأ
 وأ ةيضايرلا ةردقلا وأ ةءافكلا وأ زاجنإلا سيياقم وأ ةيركفلا ةردقلا وأ ةقاعإلا
 لبق نم ءارجإ يأ ةسردملا بلطتت ال دق .بسنلا وأ نيدلا وأ ةديقعلا وأ قرعلا
 يف روضحلاو ، ةلاقملاو ، ةلباقملاو ، لوبقلا رابتخا لثم) ةلئاعلا وأ بلاطلا
 ميدقت وأ يقلت نم امإ بلطلا مدقم نكمتي ىتح (كلذ ىلإ امو ، تامولعملا ةسلج
.ةسردملا كلت يف لوبقلل بلط

 لبقتسم حاتفم نأ ملعنو حاجنلا حاتفم وه ميلعتلا نأب نمؤن نحن"
Staten island تقولا ىرن نحن .لافطألا عيمجل ةيميلعتلا ةصرفلا وه 

 انحنمي . Integration Charter Schools سرادمل ةصصخملا ةبهوملاو
:ةديدجلا ةسردملا هذهل انمسا ءاطعإل ةقثلا كلذ

The Lois & Richard Nicotra Early College Charter 

 نوج تناس ةعماج عم انتكارش عيرس راسم زيزعت ىلع لمعن ،  لالخ نم يلاعلا ميلعتلا ىلإ 

يف ةساردلا نيذلا بالطلل حوتفم ارتوكين يف لوبقلا .ةيوناثلا  لالخ نم :انفده

 .عساتلاو نماثلا نيفصلا نولخدي لطلا نيكمت ءانثأ ةيعماج ماسقأب قاحتلالاب بال

.2021 ويلوي يف  ددجلا بالطلا أدبيس

انتمهم

-Lois and Richard Nicotra

ةركبملا ةيلكلاو ةيلكلل دادعإلا :

نيتلحرم ىلإ ارتوكين قاثيم مسقني

 ةلجعملا ةيوناثلا ةلحرملا تارود يف بالطلا ليجست متي :(10-8 فوفصلا)
 ثيح ةيلكلل مهدادعإل ةممصملا Regents ىوتسم ةيلكلل ريضحتلا ةلحرم ىلع

.ةيوناثلا ةسردمل مولبد ىلع نولصحي

 نوبسكيو نوج تناس ةعماج يف نولهؤملا بالطلا سرديس :ةركبملا ةيلكلا ةلحرم
.يديهمتلا راسملاو ةيساسألا تارودلا نم لك يف يعماج ىوتسم 

 :ارتوكين يف تاراسم ةثالث نم دحاو رايتخا بالطلل نكمي :ةيفيظولا تاراسملا

.ةيئانجلا ةلادعلاو نوناقلا وأ ةيراجتلا لامعألاو ، ميلعتلا

 
ظن .نيملعمكو رسأو ءابآو دارفأك - COVID-19 ةهجاوم يف اًقح ةلوهجم ةقطنم يف رحبن انك ، ةمأو عمتجمك

 ةسردم نأ مكل دكؤن اننإف ،ساسألا اذه ىلع تاهيجوتلا ريفوت متيو رارمتساب ريغتت رومألا نأل اًر

Nicotra Charter School معدت ةيميلعت ةطخ عضوب اًمامت ةمزتلم لظتسو اًمامت ةمزتلم 

.انتمهم نايب ىلإ ةفاضإلاب لماك لكشب انيفظومو انتالئاعو انرومأ ءايلوأو انبالط

  اومدق ثيح ،تنرتنإلا ربع سيردت و ميلعتلا عم لماك لكشبو ةعرسب نيفظوملا نم انقيرف فّيكت

 لزنملا يف ةماقإلا ةرتف لاوط اًيميداكأ اًمعدو ةيكيمانيدو ةرشابم ميلعت ةقيرط

.Nicotra Charter ةلئاعب اريثك نيروخف نحنو ،

 لزنملا نم تنرتنإلا قيرط نع ميلعتلل نيجه جذومن ىلع اًيلاح لمعن ، 2021-2020 يساردلا ماعلل
 ، 2022-2021 ماعلا هيلع ودبيس يذلا لكشلا ديدحتل اركبم تقولا لازي ال .يصخشلاو

.ىلوألا انتيولوأ يه ةمالسلاو ةحصلا نأو ، ةينعملا فارطألا عيمج تاجايتحا يعارن اننأ ملعلا ىجري نكلو

 اذه لالخ ةصاخ .ةسردملا هذه بحأ ، بحأ يننإ فالخب تاملك يأ يدل سيل"
 هودعاس دقل.هعم لاصتا ىلع ينبا وملعم ناك ، لوألا مويلا ذنم .تقولا

 هسرامت يذلا بعصلا لمعلا لك ةصاخو رثكأ هب ة/روخف انأو اريثك

 ريغ جمانربلا اذه ، اًنسح" فقوم نيسردملا ىدل سيل .حاجنلا اذه قيقحتل

 ككرتن ال نحن ، حاجنلا قيرط ىلع كعضنس" فقوم نوقبطي ."كل بسانم

" .اهبحأ .ةسردملا هذه بحأ انأ ."ءارولا يف

-Lisa Lara, ءارولا يف ككرتن ال نحن

!انقيبطت ىلإ ـل كفتاه اريماك مادختساب اذه ةعيرسلا ةباجتسالا زمر حسما وأ


