
ي مرحلة مبكرة مثل الصف 
رشاد بالمدرسة الثانوية �ف التق بمستشار الإ

التاسع، لتقوم بمناقشة مدى الستعداد للكلية، ثم واظب عىل 
اللقاء به بصفة دورية. 

قم باجتياز اختبارات SAT أو ACT، مع بذل أقىص جهد لك.

ي تناسب أهدافك.
تعرّف عىل الكليات/الجامعات ال�ت

ف  ف أو ثالثة خطابات للتوصية من المدرس�ي احصل عىل خطاب�ي
ومستشاري المدرسة.

احرص عىل وجود نسخ رسمية من درجاتك العلمية ونتائج اختباراتك 
جاهزة إرسالها. )إذا لم تكن سجالت المدرسة لديك باللغة 

ية، يجب الحصول عىل ترجمات معتمدة من الدبلوم  ف نجل�ي الإ
ونسخة طبق الأصل من الدرجات(.

ي كل كلية، والمواعيد 
تحقق من معرفتك لمتطلبات التقديم �ف

النهائية للتقديم.

ي طلب التقديم الخاص بك بملء المعلومات المطلوبة: 
قم �ف

ة،  ، والجنسية/حالة التأش�ي ي
و�ف لك�ت يد الإ السم، والعنوان، وال�ب

وبيانات الأرسة، والقسم الختياري الخاص بالهوية العرقية، والحالة 
ي يمكنها أن تساعدك 

ها من المعلومات الشخصية ال�ت العائلية، وغ�ي
إذا كنت من الطالب الوافدين و/أو الأقليات العرقية، والبيانات 

التعليمية، والمدرسة الثانوية، واسم المستشار المدرسي وتفاصيل 
ي ذهبت إليها، والدورات 

التصال به، والمدارس السابقة ال�ت
ي قد تكون حصلت عليها، ودرجات اختبار 

التدريبية للكليات ال�ت
SAT و/أو ACT )وتحقق من استالم الكليات/الجامعات لدرجات 

الختبارات الرسمية الخاصة بك من جهات الختبار(.

ي المدرسة الثانوية: 
قم بتقديم المعلومات الخاصة بإنجازاتك �ف

التكريمات الأكاديمية، والأنشطة خارج المنهج، والأنشطة التطوعية، 
امج أو الصفوف الدراسية  نجازات الفريدة من نوعها. اذكر ال�ب والإ

ي عملت بها، وذلك 
ي حصلت عليها، وكذلك الوظائف ال�ت

ضافية ال�ت الإ
ي العمل الجاد الدؤوب.

للتدليل عىل اعتمادك عىل ذاتك ورغبتك �ف

ف أو "إقرارات شخصية" - أحدهما قص�ي  غالباً ما تطلب الكليات مقال�ي
والآخر أك�ث طولً. يتطلب طلب التقديم العام مقالً من 150 

ي مارستها خارج 
كلمة أو أقل عن أحد أنشطة العمل أو الأنشطة ال�ت

المنهج، وآخر يتكون من 250 إىل 500 كلمة. أما المقال الأطول 
فقد يتطلب منك الكتابة عن شخص كان له أعظم الأثر عليك؛ أو 
ي أو عالمي؛ أو الصفات 

حدث آخر هام شخىصي أو محىلي أو وط�ف
ي الكلية. قم 

ي ترتقي بمستوى التنوع �ف
ي تتمتع بها، وال�ت

الشخصية ال�ت
بممارسة كتابة هذه المقالت مع معلمي الكتابة، ح�ت يمكنك تقديم 

نفسك بأفضل طريقة. 

قد يكون هناك حاجة لإجراء مقابلة شخصية لقبول الطالب.

ي إجادة استخدام 
الأهم من ذلك كله، تحقق من إظهار مهاراتك �ف

ك. ات تجعلك تبدو أفضل من غ�ي ، وما لديك من خ�ب ف لغت�ي

ي الجامعةكيفية التقديم لاللتحاق بالكليات... خطوة بخطوة
دفع تكاليف تعليمك �ف

ي شكل 
تخصص وزارة التعليم الأمريكية قرابة 150 مليار دولر سنوياً �ف

الفائدة،  منخفضة  وقروض  والدراسة،  العمل  لتمويل  منح، وصناديق 
لأك�ث من 15 مليون طالب.

للطالب  الأموال  تتوافر   - الوالية  ومصادر  الفيدرالية  المصادر 
ف لها ع�ب الحكومة الفدرالية. يجب أن يقوم الطالب/الأرس  المستحق�ي

بملء استمارة FAFSA للتعب�ي عن احتياجهم للتمويل.

المصادر المؤسسية )الكليات( - يوجد بكل كلية طلب خاص بها للمنح 
ي يتم منحها عن طريق المؤسسة. قد 

الدراسية للحصول عىل الأموال ال�ت
نجازات الأكاديمية، أو المواهب )الرياضية  يتم منح الأموال بناء عىل الإ

ها.  ات الفريدة للطالب، وغ�ي ف أو الموسيقية، إلخ(، أو المم�ي

الخاصة  الدراسية  المنح  من  الآلف  - هناك  الخاصة  الدراسية  المنح 
للعديد  تبعاً  الدراسية  المنح  تخصيص  يتم  الدولة.  أنحاء  جميع  ي 

�ف
من الخصائص المتنوعة، فضالً عن الحتياج أو الستحقاق الأكاديمي. 
ابحث عن المنح الدراسية الخاصة بالطالب الوافدين، أو الطالب الذين 

يتحدثون بلغات أخرى.

تتقدم  ي سوف 
ال�ت الكليات  تؤثر عىل  بالكلية سوف  اللتحاق  تكلفة  إن 
بطلبات لاللتحاق بها. تحقق من طرح الأسئلة الالزمة:

ي التكلفة؟
•  ما المبلغ الذي يجب أن أدفعه؟ ما هو صا�ف

ي 
•  ما هي طريقة الدفع؟ هل ستقدم الدرجة العلمية الدخل الكا�ف
ي تسمح ىلي بسداد الديون؟

وفرص المسار الوظيفي المناسبة ال�ت

•  هل أنا مؤهل للحصول عىل منح دراسية أو منح تمويل؟
•  هل أنا مؤهل للحصول عىل المساعدة الفيدرالية للطالب؟

•  ما هو معدل التخرج أو إكمال الدراسة لهذه المؤسسة؟
؟ ي

•  هل سيكون بمقدوري سداد قرو�ف

ي كلية ليمان بجامعة 
 تم إعداد هذه المادة بواسطة معهد برونكس �ف

 مدينة نيويورك بالنيابة عن الهيئة التعليمية بولية نيويورك، 
ي اللغة واللغات العالمية 

مكتب التعليم ثنا�أ

ية / متعلمي  ف نجل�ي  دليل االلتحاق بالكليات لمتعلمي اللغة االإ

ي والية نيويورك
عدة لغات �ف

ي تدفعك لختيار التعليم الجامعي 
ت هناك العديد من الأسباب ال�

تة العمر. قد  كهدف لك. يوضح هذا المخطط قيمة كل دبلوم خالل ف�
يف.  تزيد هذه الأرقام إذا كان الشخص المتقدم يجيد استخدام لغت�

دبلوم المدرسة الثانوية فقط =  
1.30 مليون $

كلية =  
1.55 مليون $

درجة البكالوريوس =  
2.27 مليون $

ي = درجة الماجست�  
2.67 مليون $

درجة الدكتوراه =  
3.25 مليون $

تافية = درجة اح�  
3.65 مليون $

ث من خريجي  يحقق خريجو الكليات مليون دوالر عىل االأقل أك�
تة العمر. المدارس الثانوية خالل ف�

Carnevale, A.P., Rose, S.J. and Cheah, B. (2011( 
 The College Payoff: Education, Occupations, Lifetime Earnings. 

مركز التعليم والقوى العاملة، جامعة جورج تاون. 
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خريطة الطريق

الكلية
 إىل 

حدد هدفك اختيار الكلية المناسبة لك يها ي والية نيويورك وغ�
ف الكليات �

خريجو الجامعات...
... لديهم معدلت أقل من البطالة.

...يتمتعون بصحة أفضل.
يفة ترتقي بمستويات الدخل  ... يحصلون عىل مسارات وظيفية مم�

المحتملة.
... يتمتعون بمستويات أعىل من السعادة.

ي 
ف ي المجتمع كما يتضح من معدلت أعىل �

ف ب � ... يشاركون بشكل أك�
التصويت والتطوع.

... لديهم معدلت أعىل من امتالك المنازل.
ي تحقيق درجات أعىل بالمدرسة.

ف ... يمكنهم مساعدة أطفالهم �

ضع خطة
من أجل الستعداد للعمل بأداء يناسب الكلية...

... التحق بدورات تدريبية محفزة أثناء التعليم بالمدارس الأساسية 
يفية والرياضيات والعلوم  إنجل� ي اللغة ال

ف والمتوسطة والعليا، �
والدراسات الجتماعية واللغات والفنون.

ي تقدم مستوى جيد بها، والمواد الأخرى 
ت ... حدد المواد الدراسية ال�

ي قد تحتاج فيها لمساعدة.
ت ال�

ثوعات  ... تعرّف عىل كيفية الستذكار واجتياز الختبارات وتنفيذ الم�
بشكل فعال.

... حدد المسار الوظيفي الذي تفضله واستكشف ما سوف تحتاجه 
ي المسار الذي تختاره.

ف للدخول �

ي الستعداد للمستقبل الذي تتمناه. وتذكر 
ف ي تساعدك �

ت ت الكلية ال� اخ�
أن اللتحاق بالكلية يجب أن يكون بناء عىل قرارك الخاص واختيارك 
إعالم  تك فرصة للضغوط من جانب التليفزيون ووسائل ال ي. ل ت� الشخىص
يف، أن تؤثر  الأخرى ورفقاء الدراسة والأصدقاء وأفراد الأرسة والمدرس�
ي اتجاه آخر. حيث ل يستطيع فرد آخر أن يتخذ هذا 

ف عليك وتدفعك �
ي النهاية تحتاج للقدرة عىل التأقلم مع القرار 

ف القرار بالنيابة عنك. وأنك �
الذي تتخذه.

ي تحقق فيها أفضل 
ت ي المجاالت ال�

ف فكر بدراستك بالمدرسة وتأمل �
مستويات النجاح عىل الدوام، وتستمتع بالقيام بها.

ما هي اهتماماتك وقدراتك وميولك وتفضيالتك؟ وما هي المجاالت 
ي ال تحبها؟

ت ال�

ما هي الصفوف الدراسية المفضلة بالنسبة لك؟ . . . ولماذا؟

العثور عىل أفضل خيار مناسب لك
بعد أن تقوم بتحديد اهتماماتك ومقدرتك، يمكنك التعرف بوضوح عىل 

ي تناسبك تماماً.
ت ثقافة الكلية ال�

ي تناسب 
ت ي تفكر فيها، تقوم بالتدريس بالطريقة ال�

ت هل الكلية ال�
ي قاعات 

ف أسلوب التعلم الخاص بك؟ هل يمكنك التعلم بشكل أفضل �
ي مجموعات 

ف ث من 200 طالب؟ أم � ي تتسع لأك�
ت ية ال� فات الكب� المحا�

ية تعدادها أقل من 10 طالب؟ هل يمكنك التعلم بشكل أفضل  صغ�
تنت؟ أو  إن� ب ال عن طريق التكليفات والمهام الكتابية؟ أم الأنشطة ع�

ثوعات الجماعية؟ العروض التقديمية؟ أم الم�

بامج والتسهيالت والموارد والفرص،  يوجد بالكليات أنواع مختلفة من ال�
ي  بات متنوعة لهيئات التدريس، وخيارات عديدة للدعم الماىل وخ�
ي خاصة بالتخرج واستمرار  للطالب. يتم تقييم الكليات تبعاً لمعاي�
ي المسار المختار؛ ومعدلت الرتقاء 

ف الطالب ومعدلت التوظيف �
يف،  ي معاهد الخريج�

ف )الوقت الالزم لكتساب الدرجة العلمية( والقبول �
ي اختيار 

ف ي عامالً هاماً �
ف يها من العوامل الهامة. كما يعد الموقع الجغرا� وغ�

ففلك؟ أم أنت بحاجة  الكلية. هل أنت عىل استعداد للحياة بعيداً عن م�
ي مجتمع الكلية؟ 

ف للدعم اليومي من أفراد أرستك؟ هل ستشعر بالراحة �
هل هناك أشخاص )طالب أو أعضاء بهيئة التدريس( يمكنهم التحدث 

بلغتك الأصلية، أو ينتمون لثقافتك؟ هل هناك فرصة لقبول التنوع؟

ت يمكنك  تنت ح� إن� ب ال تاضية ع� تقدم العديد من الكليات جولت اف�
ي بيئة هذه 

ف ي عما إذا كنت ستشعر بالرتياح � التعرف عىل انطباع أوىل
الكلية بالتحديد أم ل. يجب أن يقوم الطالب بزيارة العيد من المعاهد 

المختلفة لكتساب شعور بما يبدو مناسباً لهم.

ي لديها أفضل موارد للدعم الأكاديمي لمتعلمي 
ت ابحث عن الكليات ال�

ي مركز للتعلم أو 
ف يفية/متعلمي عدة لغات )عادة � إنجل� اللغة ال

ب للكتابة(.  مخت�

ي مدينة 
ف يوجد بجامعة مدينة نيويورك )CUNY( 24 حرماً جامعياً �

نيويورك، منها 11 كلية عليا )4 سنوات(، و7 كليات مجتمعية، ومركز 
يف، وكلية الصحة العامة، وكلية  يف، وكلية الصحافة للخريج� الخريج�

تافية.  الحقوق، وكلية الدراسات الح�

ي أنحاء ولية 
ف يوجد بجامعة ولية نيويورك )SUNY( 64 معهداً �

نيويورك، وتشمل 10 مراكز ومؤسسات جامعية تمنح درجة الدكتوراه، 
و13 كلية جامعية، و8 كليات تكنولوجية، و30 كلية مجتمعية. 

ويقدم مجلس الكليات والجامعات المستقلة 108 كلية وجامعة 
ي ولية نيويورك.

ف مستقلة �

ي المنطقة 
ف ث من 439 كلية وجامعة � إضافة إىل ذلك، هناك أك� وبال

ثقية - كونيكتيكت )46(، ماين )30(، ماساتشوسيتس  الشمالية ال�
ي )44(، بنسلفانيا )130(، رود  يس )113(، نيوهامشاير )20(، نيو ج�

يمونت )23(.وتبعاً لوزارة التعليم الأمريكية، فإن هناك  أيالند )13(، ف�
ي الوليات المتحدة الأمريكية. 

ف 4626 كلية وجامعة �

لذا، فإنك سوف تجد بالتأكيد الكلية المناسبة لك.

إجابة  إرشاد بالمدرسة الثانوية لديك عىل كيفية ال تعرّف من مستشار ال
تونية  إلك� عىل هذه الأسئلة، وقم بإجراء الأبحاث بالستعانة بالمواقع ال

المجانية التالية:
collegecost.ed.gov/scorecard

nces.ed.gov/collegenavigator/
costoflearning.com
Collegeboard.com

Fastweb.com
Scholarships.com

usnews.com/rankings
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مستوى الدرجة 
كاديميالمدرسية الستعداد للكليةالأعمال والأنشطة خارج المنهج الدراسيالعمل الأ

6المدرسة المتوسطة
7
8

ي حجرة الدراسة، وذاكر بجد، وأكمل كل المهام، واحصل عىل 
ي وسعك �ف

•  ابذل أقىص ما �ف
.)B و A درجات جيدة )درجات

ة مناسبة للحضور وواظب عىل ممارستها. •  قم باتباع وت�ي
ف مهارات القراءة والكتابة واالستماع  •  قم باتباع نظام مناسب لالستذكار، مع تحس�ي

ية، وبلغتك االأصلية. ف نجل�ي والمحادثة لديك كل يوم باللغة االإ
•  قم بحضور دورات دراسية محفزة وتنشيطية بهدف التحض�ي للمدرسة الثانوية.

ي االختبارات القياسية. إذا 
ف �ف ي المدرسة ومستوى مم�ي

•  اعمل بجد لتقديم أداء جيد �ف
ف، وخصص  احتجت للمساعدة، يمكنك اللجوء إىل المدرس أو مرشد الطالب أو الم�ش

ي الذي تحتاجه. التحق بمجموعة لالستذكار لتحقق مستوى 
لذلك الوقت االإضا�ف

أفضل كطالب.
•  ابحث عن طرق الستخدام لغتك االأصلية أو االأساسية الإجراء محادثات للحصول عىل 

ية. ف نجل�ي معلومات أو مصطلحات جديدة باللغة االإ
، ومدرس اللغة  ف •  تواصل وتعاون مع مسؤول الحصة والمدرس الذي يتحدث لغت�ي

ية  ف نجل�ي ف لغتك االإ ي اللغات االأخرى )ESOL(، لمواصلة تحس�ي
ية لمتحد�ش ف نجل�ي االإ

ولغتك االأصلية.

وعات التطوعية، والرياضات  ، والم�ش ي االأنشطة خارج المنهج الدراسي
•  شارك �ف

ي تستمتع بممارستها.
ال�ت

ي 
ية و/أو لغتك االأصلية من قائمة القراءة الصيفية ال�ت ف نجل�ي •  اقرأ كتباً باللغة االإ

يوصي بها المدرسون.
امج الصيفية. ي ال�ب

•  شارك �ف
ضافة إىل قضاء الوقت مع االأصدقاء، أو مشاهدة التليفزيون، أو ممارسة  •  باالإ
ألعاب الفيديو، قم بااللتحاق بأحد النوادي، أو الفرق الرياضية، أو برنامج 

لفنون االأداء، أو مجموعة خدمة مجتمعية، مع االحتفاظ بسجل لكل أنشطتك.
•  وإىل جانب بناء مهاراتك الخاصة واالستمتاع بوقتك ومساعدة االآخرين، فإن 

جهودك لتنمية نقاط قوتك الشخصية، ومهارات القيادة لديك، واهتماماتك، 
ي المستقبل. 

ي لدى الكليات وجهات العمل �ف سوف يكون لها مردود إيجا�ب
ف صورتك عىل وسائل التواصل االجتماعي. قم بإزالة أية صور  •  احرص عىل تحس�ي

أو فيديوهات أو تعليقات محرجة أو سخيفة قد تؤدي الستبعادك من التأهل 
ي الكليات أو المنح الدراسية المحتملة.

للقبول �ف

ي مستقبلك.
ي فرص المسار الوظيفي �ف

•  فّكر �ف
•  احتفظ بملف يحتوي عىل المستندات والمالحظات الهامة )نسخ من بطاقات 

التقارير، وقوائم الجوائز والتكريم، وقوائم االأنشطة التطوعية، واالأعمال 
ها(. المدفوعة، وغ�ي

ي فهم أهدافك 
ي المدرسة لمساعدتهم �ف

•  تحدث مع أفراد أرستك واالأشخاص �ف
وطموحاتك.

ي البحث 
، مساعدتك �ف •  اطلب من والديك أو الوصي أو المستشار المدرسي

ي تركز عىل مجاالت اهتمامك أو 
امج الخاصة ال�ت ي المدارس الثانوية أو ال�ب

�ف
تفضيالتك المدرسية.

•  تعرّف من خالل والديك/الوصي عىل تكاليف الكلية، وكيفية تمويل تعليمك.
ي االأنشطة المدرسية أو االأنشطة المجتمعية بهدف توسيع اهتماماتك 

•  شارك �ف
والتواصل مع أشخاص جدد.

ي المنح الدراسية ومختلف وسائل المساعدة 
•  ابحث مع والديك �ف

المالية المتاحة.

طالب السنة الأوىل 
والثانية بالمدرسة 

الثانوية

ف لمراجعة التقدم االأكاديمي الذي تحرزه، 9 •  تعاون مع مستشار المدرسة والمدرس�ي
ي تحتاج إليها )تحديد المرشد الدراسي أو السعي 

ضافية ال�ت والحصول عىل المساعدة االإ
لية، أو العثور عىل برنامج بعد وقت المدرسة  ف ي الواجبات الم�ف

للحصول عىل مساعدة �ف
لتقديم الدعم االأكاديمي(.

ي تستمر لمدة 4 أعوام، واختيار الصفوف الدراسية 
نامج الدراسي ال�ت •  استعرض خطة ال�ب

ي السنة القادمة. اطلع عىل الصفوف الدراسية للتنسيق 
ي تحتاج لالنخراط فيها �ف

ال�ت
 )AP( وضع خطط لالأنشطة الصيفية. اح�ف دورات التنسيق المتقدم ،)AP( المتقدم

بلغتك االأصلية إذا كانت متاحة.
.PSAT التحض�ي الختبار  •

ي االأنشطة المدرسية أو المجتمعية بهدف استكشاف اهتمامات المسار 
•  شارك �ف

الوظيفي الخاصة بك.
ي ت�د الجوائز والتكريمات 

ي المدرسة الثانوية وال�ت
تك الذاتية �ف •  ابدأ بتوثيق س�ي

. واالأعمال التطوعية والمدفوعة، وكذلك االأنشطة خارج المنهج الدراسي
ي العمل أو االأنشطة التطوعية 

ة الصيف بشكل مثمر: اندمج �ف •  تحقق من قضاء ف�ت
أو التحق بدورة تدريبية صيفية )داخل الكلية أو خارجها(.

ي "لكافة االأعمال" لتوضيح جديتك لطالب متقدم 
و�ف أ حساب بريد إلك�ت •  ان�ش

لاللتحاق بالكلية.

ف بخصوص أنشطة بحث المسارات  •  استف� من مستشار المدرسة أو المدرس�ي
ي المدرسة. اسألهم عن كيفية تحويل اهتمام دائم إىل 

الوظيفية المتاحة �ف
مسلك ع�ب المدرسة والكلية وتحقيق مسار وظيفي.

امج االأكاديمية  •  أخ�ب االأشخاص بأنك مهتم بالعمل والتطوع وااللتحاق بال�ب
بعد وقت المدرسة، وحلقات العمل الصيفية، ومعسكرات الفنون أو العلوم 

مجة. أو ال�ب
•  اح�ف دورات تدريبية وحلقات عمل لالستعداد للكلية.

•  التق مع مستشار المدرسة لديك الستعراض ما أحرزته من إنجازات ودرجات دراسية 10
ي متطلبات التخرج من  وتقييمات من أعضاء مجلس الجامعة، وذلك للتحقق من أنك تل�ب

ي الموعد المحدد.
المدرسة الثانوية وااللتحاق بالجامعة �ف

.PSAT عن طريق اجتياز ،SAT الختبار ّ •  ح�ف
•  انتهز الفرص لالستفادة من لغتك االأصلية بهدف السعي للحصول عىل "ختم إتقان 

.)Seal of Biliteracy( " ف القراءة والكتابة بلغت�ي
•  ناقش مسارات التخرج المختلفة مع المستشار لديك.

ي المدرسة الثانوية 
ي البحث عن فرص لحضور دورات بمستوى الكلية �ف

•  ابدأ �ف
)باالإضافة إىل دورات AP( للحد من تكاليف الكلية.

•  ال تنس االستفادة من لغتك االأصلية كوسيلة للعمل أو التطوع أو الحصول عىل 
ي الكلية.

فرصة تدريبية )مدفوعة أو غ�ي مدفوعة( تتماسش مع اهتماماتك �ف

نت بخصوص الكليات والمسارات  ن�ت ي المكتبة وع�ب االإ
•  قم بإجراء أبحاث �ف

ي تستحوذ عىل اهتمامك.
الوظيفية ال�ت

ي الكليات مع والديك. اطلع 
•  اح�ف المعارض والمناسبات المفتوحة للحضور �ف

امج الخاصة بالكلية مثل نوادي طالب المدرسة الثانوية. عىل ال�ب
ف بالكلية  •  تحدث إىل الطالب وأعضاء هيئات التدريس والمستشارين الحالي�ي

للتعرف عىل أسلوب الحياة بالكلية.

طالب السنة الثالثة 
والرابعة بالمدرسة 

الثانوية

ي واجتاز اختبارات PSAT/NMSQT. التق بمستشار المدرسة لديك لمناقشة درجاتك 11
•  سّجل �ف

.PSAT/NMSQT ي
�ف

ف بالمدرسة لديك. •  استف� عما إذا كان كل من PLAN وACT متاح�ي
ي شهر يناير.

•  استعد الختبارات أعضاء مجلس الجامعة �ف
اير، وسّجل نفسك فيها: خطط  ي يناير أو ف�ب

•  ابحث عن دورة تدريبية تسبق SAT، تُعقد �ف
ي شهر مايو أو يونيو.

الجتياز SAT �ف
ي ستنعقد 

ي االستعداد لالختبارات ال�ت
ي دورات AP التدريبية، استمر �ف

•  إذا كنت مسجالً �ف
ي مايو.

�ف
ي مايو، فيجب أن تلتقي بمستشار المدرسة لديك 

•  إذا كنت تخطط الجتياز اختبار SAT �ف
لتطرح عليه ما لديك من أسئلة بخصوص التسجيل.

.ACT و/أو ،SAT و/أو اختبارات مجاالت ،SAT يجب اجتياز اختبارات االلتحاق بالكلية مثل  •

•  واصل السعي للحصول عىل دورات تدريبية مجانية ومنخفضة التكلفة عن الكلية 
ي المدرسة الثانوية للحد من تكاليف الكلية.

�ف
ي تتماسش مع اهتماماتك 

ي العمل أو االأنشطة التطوعية أو التدريبية ال�ت
•  استمر �ف

ي الكلية.
�ف

•  اّطلع عىل أنشطة كليات المجتمع المحىلي بهدف االستعداد للكلية.

•  تعرّف عىل المساعدات المالية واح�ف حلقة عمل حول هذه المساعدات 
مع والديك.

•  تحّدث إىل مستشار المدرسة لديك بخصوص المنح الدراسية.
•  اح�ف معارض الكليات وواصل االأبحاث عن الكليات وخيارات المسار 

ي رسوم التعليم 
ي تتيح تخفيض �ف

ي كليات والية نيويورك ال�ت
الوظيفي. ابحث �ف

ي والية نيويورك.
ف �ف للمقيم�ي

ي تنال اهتمامك، وحاول أن تقرر ما إذا كنت ستحقق 
•  قم بزيارة الكليات ال�ت

ة. ة أو صغ�ي ي كلية كب�ي
النجاح �ف

•  تذكر أن تحصل عىل قسط من الراحة ح�ت تستطيع تأدية مهامك بأقىص 
طاقة. ضع خطة وقم بتنظيم خطواتك ح�ت تكون أك�ش فعالية وتقلل 

من االإجهاد.

•  يجب أن تلتقي بصفة دورية مع مستشار المدرسة لديك للتحقق من حصولك عىل 12
ورية للتخرج. الصفوف الدراسية ال�ف

•  قم باجتياز اختبار SAT أو ACT مرة ثانية.
•  احرص عىل زيادة مفرداتك اللغوية عن طريق استخدام لغتك االأصلية الستذكار جذور 

الكلمات )وبخاصة اللغات االأوروبية االأصلية(.
ي اللغات االأخرى )ESOL( لديك لتقوم بتنقيح 

ية لمتحد�ش ف نجل�ي •  تعاون مع مدرس اللغة االإ
ف عىل نقاط القوة لديك، بما  ك�ي ي مقالك بال�ت

مقال الكلية الخاص بك. يجب أن تقوم �ف
ف أو ثالث، ومثابرتك وقوة عزيمتك، وقدرتك عىل  ي ذلك إتقانك للقراءة والكتابة بلغت�ي

�ف
التغلب عىل التحديات، ومهارات القيادة لديك.

•  قدم طلبات لاللتحاق بالكليات.
•  بنهاية فصل الخريف:

•  حدد قائمة الكليات النهائية بالنسبة لك.
•  أرسل درجات االختبارات الرسمية للكليات.

•  قم بإنهاء طلبات االلتحاق وتقديمها.
ي فصل الشتاء:

•  �ف
•  قّدم طلبات الحصول عىل المنح الدراسية.

ة من 1  •  تعاون مع مستشارك ووالديك بملء وتقديم طلب FAFSA خالل الف�ت
ي أقرب وقت ممكن(.

يناير إىل 2 مارس )من االأفضل االنتهاء �ف
•  ابعث رسائل شكر لكل شخص ساعدك )وداوم عىل االتصال بكل منهم(. تعاون 

ف لكتابة أو مراجعة الرسائل. مع المدرس�ي
•  بحلول فصل الربيع:

يداع قبل يوم 1 مايو. استلم االإخطارات من الكليات. أرسل مبلغ االإ  •
•  انهي جميع اختباراتك.

•  احتفل.

•  قم بإنشاء تقويم لمتابعة التواريخ الهامة ومواعيد تقديم طلبات االلتحاق 
بالكليات، والمساعدات المالية، والمنح الدراسية.

ي مجلد للملفات.
•  احتفظ بمعلومات الكلية معاً �ف

.ACT واختبارات ،SAT واختبار مواد ،SAT ي دورة
•  قم بالتسجيل �ف

ي ملء الطلبات.
•  استعرض قائمة طلبات االلتحاق بالكليات وابدأ �ف

•  اسأل مستشار المدرسة لديك بخصوص القرار المبكر/االإجراء المبكر.
ف أو ثالثة خطابات للتوصية. •  احصل عىل خطاب�ي

رفاقها بطلبات االلتحاق بالكليات أو  •  اكتب المسودات االأولية لمقاالتك الإ
التقديم للمنح الدراسية.

•  استف� من مستشار المدرسة لديك إذا كنت مؤهالً للحصول عىل 
.EOP/HEOP دعم

خريطة الطريق

الكلية
 إىل 

دليل اللتحاق بالكليات لمتعلمي اللغة 
ي 

ية / متعلمي عدة لغات �ف ف نجل�ي  الإ
ولية نيويورك

ي المدرسة الثانوية
 لمحة عن التعليم �ف

ي يجب أن تجتازها حاليا أثناء 
هناك حد أد�ف من الدورات التدريبية ال�ت

ي ولية نيويورك: 
ي المدرسة الثانوية ح�ت يمكنك التخرج �ف

الدراسة �ف

ي تحتاج 
ت

المجالت ال�

إىل فرق عمل تجيد 

ف  استخدام لغت�ي

ية ف نجل�ي ي اللغة الإ
ي الدراسات الجتماعية4 درجات �ف
ي تاريخ العالم4 درجات �ف

• 2 �ف
مريكي ي التاريخ الأ

ي الحكومة• 1 �ف
ي القتصاد• 0.5 �ف
ي الرياضيات• 0.5 �ف

ي لغة أخرى3 درجات �ف
ية )LOTE(درجة واحدة �ف ف نجل�ي غ�ي الإ

، الرعاية الصحية ي ي الط�ب
خصا�أ الطبيب، واالأ

والممرضة المرخصة، 
ومساعد الطبيب، وموظف االإسعافات، 

 
والمرافقة الصحية 

 

ل. ف بالم�ف

الضيافة
 البواب، 

ومدير المنتجع، 
 
ومدير الفندق، 
 

وموظف االستقبال.

التعليم

ف والمدرس الذي  المدرس�ي

، ومعلم اللغة  ف يجيد لغت�ي

ية كلغة ثانية،  ف نجل�ي االإ

رشاد. ومستشار االإ

الشؤون المالية
 ، والمحاسب.وموظف البنك االستثماري، ال�اف، والمستشار الماىلي

النقل والمواصالت

فريق عمل الخطوط 

ي 
الجوية، وأخصا�أ

 
العالقات العامة، ومسؤول 

عالمية. العالقات االإ

تنفيذ القانون
طة،  ضابط ال�ش
 

من،  ومراقب السلوك، والمحقق، وحارس االأ
 

ومسؤول االإصالح والتقويم. 

الخدمات الجتماعية
ي االجتماعي 

االأخصا�أ
ي 

االأرسي، االأخصا�أ
دمان،  االجتماعي لشؤون االإ

وإدارة العمل االجتماعي.

خدمة العمالء

مسؤول المبيعات، 
 
ومقدم العروض، 
 
ف متجر البيع 

وم�ش

ي دعم 
بالتجزئة، وأخصا�أ

أجهزة الكمبيوتر، وممثل 

خدمة العمالء.

التصالت

ي 
جم، وأخصا�أ الم�ت

العالقات العامة، 

والصحفي، ومسؤول 

عالمية. العالقات االإ

قائمة المصطلحات
ي تقوم بها خارج الصفوف الدراسية المعتادة.

: االأنشطة التعليمية ال�ت خارج المنهج الدراسي

ة المدرسة الثانوية. التنسيق المتقدم )AP(: برنامج يمنحك درجات للكلية أثناء ف�ت

.SAT ي، والذي يجهزك الختبار PSAT: اختبار التقييم الدراسي التحض�ي

ي وظيفة ما أو مسار وظيفي محدد.
ة �ف ف الخ�ب فرصة تدريب: برنامج يمنح المبتدئ�ي

الدرجات المحرزة: التقدم الذي تحققه بالنسبة لمجموع الدرجات الذي تحتاجه للتخرج من المدرسة الثانوية.

ف عنها لتقديم معلومات عن المعاهد التعليمية فيها. معارض الكليات: فعالية تقوم فيها الكليات المختلفة بإرسال ممثل�ي

ي الدراسية، وهو يحدد مدى جدارتك للحصول عىل المنح الدراسية بالكليات. 
NMSQT: اختبار مؤهل للحصول عىل منح االستحقاق الوط�ف

، وهو يقيس درجة تعليمك ومعرفتك بالقراءة والكتابة، فضالً عن مهارات حل المشكالت لديك، وذلك ح�ت يحدد  SAT: اختبار التقييم الدراسي
ي الدراسة لديها.

ي الكلية. تستخدم الكليات اختبار SAT للحكم بقبولك أو عدم قبولك �ف
مستوى أدائك �ف

ية والرياضيات والقراءة والعلوم.  ف نجل�ي ي اللغة االإ
ي الكلية �ف

ACT: اختبار تقييم الكليات االأمريكية، وهو يقيس قدرتك عىل االأداء بمستوى جيد �ف
ي الدراسة لديها.

تستخدم الكليات اختبار ACT للحكم بقبولك أو عدم قبولك �ف

.ACT ي بإعدادك الختبار PLAN: يقوم اختبار ACT التحض�ي

ف بوالية نيويورك  ، وهو يقدم خدمات دعم، والمساعدة المالية للمقيم�ي EOP/HEOP: برنامج فرص التعليم/برنامج فرص التعليم العاىلي
ي والية نيويورك.

ي كليات وجامعات مستقلة �ف
ون �ف ويح�ف

ي للحصول عىل المساعدة الفيدرالية للطالب )FAFSA(: طلب FAFSA هو استمارة تُستخدم للحصول عىل مساعدة 
طلب التقديم المجا�ف

ي استمارة 
مالية للطالب من الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية، وكذلك من معظم الكليات والجامعات. تستخدم الحكومة المعلومات الواردة �ف

.www.fafsa.ed.gov ي
و�ف لك�ت سهامات المتوقعة من أرستك )EFC(. يمكنك تقديم طلب FAFSA عىل الموقع االإ FAFSA الخاصة بك لتقرر االإ

ي نظام التعليم.
طلب التقديم العام: طلب التقديم العام هو طلب لاللتحاق بالكلية يُقدم الأي من الـ 517 كلية االأعضاء �ف

ف تكلفة الحضور والمنح. كما أنها المبلغ الذي يجب  ي التكلفة أو التكلفة الفعلية هي الحد االأد�ف لتكاليف الكلية. وهي الفارق ب�ي
ي التكلفة: صا�ف

صا�ف
أن تدفعه من مدخراتك ودخلك وقروضك لتغطية تكاليف الكلية.

ي العلوم
ي علوم الحياة3 درجات �ف

ياء• 1 �ف ف ي علم الف�ي
ياء• 1 �ف ف ي علوم الحياة أو علم الف�ي
• 1 �ف

ي الفنون البرصية، و/أو الموسيقى،
بية البدنيةو/أو الرقص، و/أو المرسحدرجة واحدة �ف ي ال�ت

ي الصحةدرجتان �ف
ي الدورات التدريبية المنتقاة0.5 درجة �ف
3.5 درجة �ف


