
لى نترنت  لى شبكة ا ات أخر  ا الطلب متوفر بل

قسم (أ:) معلومات الطالب واألبوین/ الوصي
االسم األوسط للطالب االسم األول للطالب االسم األخیر للطالب

رقم الوحد الشقة

الكود البریدالوالیة:المدینة

تاری المیالد

ي لب أو األم الو ياالسم األخیر  لب أو األم الو االسم األول 

لی ل مع  ب في التوا انيالرقم ال تر ال ال للیكترونيرقم االت نوان البرید ا

القسم (ب): معلومات اختیار المدرسة 
ا ب في االلتحا ب اسم المدرسة المستقلة التي تر

Grade Applying To:

School Year Applying To: K4
Kindergarten

1st grade

2nd grade
3rd grade
4th grade

5th grade
6th grade
7th grade

8th grade
9th grade

10th grade

11th grade

12th grade

العنوان الحالي للطالب

اختیار  شقا ا ن معلومات القسم

خیر للشقی رقم سم ا ولا ا سم دا تاری المی

1 حالیا  ا الشقی رقم  م ب اسم المدرسة المنت

خیر للشقی رقم سم ا ولا سم ا دا تاری المی

ا الشقی رقم  حالیا م ب اسم المدرسة المنت

م / الوصي  ب أو ا  القسم (د) توقی ا

ا النمو فُیرجى رسال  ا بعد  لى أ من المعلومات التي قدمت ییرات  ا طرأت ت حیحة.  ا  كد أن جمیع المعلومات التي قدمت ن ت ا النمو ف ندما توقع  ام:   
ید الُمحدد  لتقدیم الطلبات ا لمعرفة الموا لی ب في التقدم   د ال حددت المدرسة. كما ُیرجى مراجعة المدرسة المستقلة التي تر رسال نمو ُمعدل قبل المو .    

ات ا ب لت ي ا ب  ل المدرسة المستقلة التي تر مو  ا ال لی تقدیم  ب  لی ی ب  ی

التاری ي م  الو ب أو ا   توقیع ا

قط/    ستخدام الداخلي  ا ال مخص ل  
Received By Date Received الُمستلم م ست :تاری ا

2018-19

یا المستقلة دل ی مدرسة 
د مو طلب

و نمو موج وبسیط یمكن یا المستقلة "( الطلب الموحد)"  الطلب الموحد الخا بمدرسة فیالدل
یا فیالدل في المستقلة بالمدارس االلتحا لطلب استخدام

حة ال خل المشاركة بالمدارس كاملة قائمة توجد

Arabic Lottery Application 18/19



Email/البريد الإلكتروني: __________________________________





 ُیرجى استكمال جمیع الحقول المطلوبة
": من قائمة المدارس الُمشاركة أدناه، اكتب  اسم المدرسة معلومات اختیار المدرسة ب)"   في القسم 

ا ب لتحا ا طلب تقدیم في ب تر التي المستقلة
یر وارد بقائمة المدارس الُمشاركة لى أ مدرسة  ا الطلب   أ  تقدم 

م حالیا بالمدرسة المستقلة التي تقدمون شقاء منت ذا كان لد الطال أحد ا  ( ة بیانات القسم  شقاء قم بتعب معلومات عن ا  القسم  
 طلبا لاللتحاق بھا. وتعطي العدید من المدارس المستقلة ولكن لیس كلھا بیان تفضیالت القرعة لمقدمي طلبات االلتحاق بھا لألشخاص الذین لدیھم

   شقیق (أشقاء) مسجلین بالمدرسة. ویمكنكم مراجعة كافة تفضیالت القرعة من خالل اإلطالع على الملف التعریفي للمدرسة على موقع
  

قدم طلبا مكتمل البیانات إلى المدرسة المستقلة التي ترغب في االلتحاق بھا وتقدم الطلبات شخصیا المدرسة المستقلة أو عبر البرید اإللكتر
 توجھ إلى www.greatphillyschools.org/StandardApp للحصول على معلومات االتصال  .بما فیھا عناوین البرید اإللیكتروني
 موقع

Ad Prima Charter School

Alliance for Progress Charter School

ASPIRA Charter Schools (all campuses)†

Belmont Academy Charter School

Belmont Charter High School

Belmont Charter School†

Boys’ Latin of Philadelphia Charter School: High School Campus 
Boys’ Latin of Philadelphia Charter School: Middle School Campus 
Charter High School for Architecture and Design

Community Academy of Philadelphia CS

Esperanza Academy Charter School (all campuses) 

First Philadelphia Preparatory Charter School

Freire Charter High School

Freire Charter Middle School

Global Leadership Academy Charter School

Global Leadership Academy Southwest at Huey*

Green Woods Charter School

Imhotep Institute Charter High School

Inquiry Charter School

KIPP Philadelphia Schools (all campuses) 

Laboratory Charter School of Communication and Languages 
Lindley Academy Charter School at Birney*

Mariana Bracetti Academy Charter School

Maritime Academy Charter: Elementary & Middle School Campus 
Maritime Academy Charter: High School Campus

 معلومات أخرى
 ُیرجى زیارة

تعلیمات

 المدارس المستقلة المشاركة  لعام 2018 /2019

تقبل ھذه المدرسة المستقلة الطالب التحاق الطالب بھا من الذین یقیمون داخل الحدود الجغرافیة الخاصة
 بالمدرسة حتى تصل إلى السعة المطلوبة. راجع الحدود الجغرافیة للمدرسة على موقع

bit.ly/SDPSchoolFinder  
تقبل مدرسة أو أكثر بداخل شبكة المدارس المستقلة الطالب المقیمین داخل الحدود الجغرافیة الخاصة 

-4

*

† 
بالمدرسة حتى تبلغ السعة المطلوبة. لمزید من المعلومات، ُیرجى الدخول على الموقع

greatphillyschools.org/StandardApp 
:

 greatphillyschools.org/StandardApp للحصول على قائمة بالمواعید الُمحددة
.لتقدیم الطلبات لاللتحاق بالمدرسة المستقلة

قد یكون لدى المدارس المشاركة نماذج طلبات مختلفة ولكن سیقبلون الطلب الموحد أو الطلب 
 greatphillyschools.org لكل مدرسة مستقلة على موقع   
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