
 
 
 
 
 
 

 بالغينبرنامجنا التعليمي للمرحبا بكم في 
 

إن كنت طالباً جديداً أو من طالبنا القدامة وترغب في االنضمام إلى فصل اللغة اإلنجليزية للعام 
مستغرباً أن يكون التسجيل لهذا العام مختلفاً تماماً عما من غير الو ،2021 - 2020الدراسي 

هذا الفيديو الذي  قمنا بتسجيل كان عليه في السنوات الماضية . لمساعدتك بهذه التغيرات لقد 
 .المطلوبة  المعلومات التي سيطلبها منك موظفو البرنامج التعليمي عند تعبئتك لألوراق  يشرح لك

يمكنك ملئ هذه االوراق شخصياً او عبر الهاتف. في الحالتين ستشعر بثقة أكبر  برنامجك حسب
  .الخاص بكإذا قمت بتحضير من خالل مشاهدة الفيديو قبل موعد التسجيل 

 
 . ةمعظم موظفينا يتحدثون باللغة االنكليزية عند مساعدتك في تعبئة اإلستماريرجى أخذ العلم أن 

 
شخصياً،وتخطط إلحضار صديق أو أحد أفراد العائلة فيه إذا كنت تعيش في مكان يمكنك التسجيل 

تأكد من أن ذلك مسموح بعد أن واللمساعدتك في التواصل عند التسجيل، فيرجى التحقق مسبقاً 
 العديد من القواعد واإلجراءات . Covid19غير 

 

معها تساعدنا على االستمرار في تقديم برامج تعليم نشكركم على تعاونكم ألن هذه البيانات التي نج
وفقاً لقانون حقوق   عاماً بعد عام، كما أننا نعد بالحفاظ على معلوماتك الشخصية آمنة. بالغينال

طالع على استمارة التسجيل والمعلومات ( يحق لك طلب اإلFERPAسرة )وسياسة تعليم األ
 وإخباره  . بمعلمكإلى االتصال  اذا كنت مهتماً بذلك فستحتاج  الخاصة بك.

 

 لنبدأ:

 

، وإذا لم يكن لون بحوزتك عند التسجيتكان المستحسن  فمن  )الهوية(بطاقة شخصيةإذا كان لديك 

  .وليست مطلوبةة مشكلب ليستلديك واحدة 

 . العنوان البريدي  وبيتك  لم تحفظ عنوانأو  هوية الشخصية اذا كنت ال تعرفيمكن استعمال ال

 

، يمكنك في اي وقت من االوقات خالل التسجيلاي معلومة  تفهمال إذا كنت  – نصيحة أخرى

  (أرجو المساعدة)أو (معلومات إضافية إلى احتاج )أو   (افهم  طة القول )انا الاسببو

 

يعني على األرجح ، فهذا تبدو غير مألوفة لكاخذ العلم أنه إذا كانت اي من هذه المعلومات يرجى 

 .ولست بحاجة إلى تقديمها أنها ال تنطبق عليك 

 

إذا كان  وأسمك األول   (أسم العائلة)أسمك األخير أعطي كالً من )األسم( طلب منك األسم، ي  س أوال

 .االسم كامل كما هو مكتوب على الهوية استخدام   ىجيرأسم  لديك أكثر من 

 



قد يكون نفس عنوان منزلك هذا العنوان البريدي   (دوق البريدصن)بعد ذلك ستقدم عنوانك البريدي 

مدينتك والوالية عنوانك يجب ان يتضمن  لذلك  ،إلى منزلكفي حال تم ارسال بريدك ، او شقتك

 .ايضاً  يرمز البريدالو

 

ستحتاج أيضاً .ة االستمارة عند تعبئ المعلومات الشخصية جهة التصال بك وتدوين  من المهم أيضاً 

تحديد  إلى كما ستحتاج .االرضي ورقم هاتفك الخليوي رقم هاتفك تكون قادراً على تقديم إلى ان 

ً وما اذا كنت  من خالله تواصل معكليمكن ا هاتف رقم  كما انك  .ة تلقي الرسائل النصي على موافقا

 اذا كان لديك واحد . الكتروني  بريدي تاج لتقديم عنوانستح

 

رقم و اءسماألمع  خاصة بكجهة اتصال ، االصلي كبلد)هي  تحتاجهاالتي المعلومات الشخصية 

 . (ىءلالتصال بهم في حالة الطوار االلكتروني الهاتف والبريد

 

قد درست  تنتحصيلك العلمي اذا كك عن . سيتم سؤالفهو عن مستواك التعليمي للقسم التالي بالنسبة 

أعلى )مرحلة تعليمية انهيتها ثم ستسأل عن أعلى  مريكا أأو خارج  الواليات المتحدة االميركية في 

 . ( هدراسي اتممتمستوى 

توقفت عن عمرك عندما يقوم بمساعدتك عن أن تخبر الشخص الذي ير متأكد، يمكنك غإذا كنت  

 عن الذهاب إلى المدرسة بعمر الثامنة "يمكن القول "لقد توقفت . مثالً الذهاب إلى المدرسة 

 

اعد سيس همطلوب لكن، انه غير ذا امكنأ ستعطي رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ك بعد ذل

 . بمكان أمنكما نعدك بأن يكون محفوظاً  ،برنامجنا 

 

يتم ترتيب تاريخ الواليات المتحدة االمريكية ويرجى االنتباه انه في سوف تعطي تاريخ ميالدك ثم 

 . )الشهر، اليوم، السنة(الميالد كالتالي 

 

 .ة على السؤاالن بجاويجب اإلالن حول العرق والساللة . هناك سؤا ثم

  االشخاص الذين يتحدثون االسبانية ؟ من هل انت  "ول السؤال األ

 اصلك العرقي ؟ يمثل  هالتالي الخيارات اي منهو  ؤال الثانيالس

من  ، او أمريكيالعرق االسود من ، أسيوي ، أالسكا مواطن من او الهنود الحمر  اختياراتك هي :

،  ، من العرق االبيض   ىزر المحيط الهادىء األخرج سكان هاواي االصليين  أو اصل افريقي

 .حدد هويتك الشخصية ال الثاني ؤللس

 

 عملك . ز على ترتكالمجموعة التالية من االسئلة 

  .يشير إلى تحديد وضعك المهني ول ؤال األالس-

 ان لديك عمل حالياً .، مما يعني "تعمل الخيار األول هو 

   (ظار فصلك منهبانت أوانك ستتوقف عن العمل ك استلمت بالغ لكن" )تعمل "التالي هو ر الخيا

ستصبح عاطل عن العمل و، ه سيتم االستغناء عنك انولكن تم تبليغك وهذا يعني ان لديك عمل حاليأ 

 .قريباً 

حالياً ولكنك نه ليس لديك عمل يعني ا وهذا)تبحث عن عمل (  و عاطل عن العمل هالخيار التالي 

 . عملإيجاد تحاول بجهد 

 .لتحديد المدة التي كنت فيها عاطالً عن العمل إذا كنت عاطل عن العمل فستحتاج 

أنه ليس لديك وظيفة حالياً هذا يعني ال تبحث عن عمل( ، عاطل عن العمل )الخيار األخير هو 

 الحالي .وأنك ال تبحث بجهد عن وظيفة  في الوقت 

 



عدم حصولك ل  ةحتملالم األسباب منو ،بالتوظيف والحواجز التي تواجهكيتعلق  التاليالسؤال 

اختيار مما يعني انه يمكنك الصحيحة جميع األجوبة عليك ان تختار ، بهترغب الذي  العمل على 

 أكثر من جواب .

من األفضل ان تفكر في هذه ، ولكن جوبة الممكنةاألسيقدم لك ذي يساعدك في التسجبل الشخص ال

 ها قبل التسجيل .جهزوت سباب األ

 

 .  Virginiaفي بار معادلة شهادة  الثانوية سيتم سؤالك عن اخت

امتحانات من أربعة وهو عباره عن مجموعة  ؟ GEDأختبار أجريت "هل ول هو والسؤال األ

 .يقوم بها بعض األشخاص من أجل معادلة شهادة الثانوية العامة 

 ؟المقبلة االثني عشر شهراً في   GEDإلجراء أختبار تخطط هل السؤال الثاني هو 

في  كدساعي الشخص الذي إبالغيرجى  ،أبداً وليس مألوفاً لديكإذا كنت لم تخضع لهذا االمتحان 

 .التسجيل 

 

 . المباشرالموعد او للمكالمة الهاتفية الخاصة بالتسجيل لتحضير الفيديو نقدر لك وقتك لمشاهدة هذا 

جاهزة رقام الهاتف الخاصة بك أالتسجيل ان لديك بطاقة الهوية واستمارة استكمال يرجى التأكد عند 

خالل موعد التسجيل إذا كان لديك اي اسئلة أو اي شيئ غير مفهوم  . المعلومات الشخصية مع 

العلم أخذ الذي تتحدث إليه . ويرجى ، نرجو منك ابالغ الشخص المباشرعبر الهاتف او الموعد 

نعدك بأن معلوماتك تقديم هذه الصفوف، كما أننا نجمع هذه المعلومات ألنها تساعدنا على مواصلة 

 نة ومحفوظة .ستبقى ام
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