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 والیة بنسلفانیا

 توم وولف، الحاكم
 

 وزارة التربیة والتعلیم
 بیدرو أیه ریفیرا، السكرتیر

 
 مكتب التعلیم االبتدائي/ الثانوي

 ماثیو ستیم، وكیل السكرتیر
 

 مكتب دعم المدارس
 سمیث، المدیرةشیري 

 
 قسم خدمات الطالب
 كارمن میدینا، الرئیسة

 
راد على أساس العرق أو اللون أو ) في برامجها التعلیمیة أو أنشطتها أو ممارساتها التوظیفیة بین األفPDEال ُتمیِّز وزارة التربیة والتعلیم بوالیة بنسلفانیا (
الجنسیة أو اإلعاقة أو العمر أو الدین أو النسب أو امتالك عضویة نقابیة أو الهویة الجنسیة أو اآلراء أو األصل القومي أو النوع [الجنس] أو المیول 

) أو أي فئة أخرى یحمیها القانون. وتتوافق هذه السیاسة مع قانون الوالیة الذي یشمل قانون HIVأو  AIDSاإلصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (
، والباب 1964ة بنسلفانیا؛ كما تتوافق مع القانون الفیدرالي الذي یشمل البابین السادس والسابع من قانون الحقوق المدنیة لعام العالقات اإلنسانیة بوالی

 ، وقانون التمییز على أساس العمر في فرص العمل لعام1973من قانون إعادة التأهیل لعام  504، والفقرة 1972التاسع في تعدیالت قانون التعلیم لعام 
 .1990، وقانون األمریكیین من ذوي اإلعاقة لعام 1967

 وفیما یلي األفراد المخصصون للرد على االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز لدى وزارة التربیة والتعلیم بوالیة بنسلفانیا:
 تعلقة بعدم التمییز في فرص العملبالنسبة لالستفسارات الم
 ة بنسلفانیا وزارة التربیة والتعلیم بوالی

 ممثل المساواة في فرص العمل 
 مكتب الموارد البشریة 

 )717( 783-5446رقم الهاتف: 

 بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بعدم التمییز في كل األنشطة والبرامج األخرى الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم بوالیة بنسلفانیا:
 بنسلفانیاوزارة التربیة والتعلیم بوالیة 

 مدیر وحدة خدمات المدارس
 17126-0333ماركت ستریت، الدور السابع، هاریسبرج، بنسلفانیا،  333

 )717( 783-6802، فاكس: )717( 783-3750رقم الهاتف: 
 

 إذا كان لدیك أي استفسارات أو أسئلة عن هذا الدلیل أو إذا أردت الحصول على نسخ إضافیة، ُیرجى التواصل مع:
 

 التربیة والتعلیم بوالیة بنسلفانیاوزارة 
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 مكتب دعم المدارس | قسم خدمات الطالب
 17126-0333ماركت ستریت، الدور الثالث، هاریسبرج، بنسلفانیا،  333

 )717( 783-6642، فاكس: )717( 783-6466رقم الهاتف: 
www.education.pa.gov 

  
 )717( 783-9802نسبة لجمیع االستفسارات/ الطلبات اإلعالمیة: ُیرجى التواصل مع المكتب اإلعالمي على الرقم بال
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الطریق نحو الحیاة الجامعیة والمهنیة  –وحدة اآلباء 

 نظرة عامة على الوحدة

هذه وحدة منفصلة لآلباء واألوصیاء، وتحتوي على عناصر من كل الوحدات الخاصة بالطالب. تتمیز طریقة عرض األفكار في هذه الوحدة 
 باألسلوب المباشر والسهولة؛ ویمكن االنتهاء من استعراض المواد الموجودة فیها خالل ورشتي عمل أو أكثر. 

 النقاط األساسیة

 الوالد-وٕاعداد خطة الطالبوضع األهداف  •

 فریق الدعم •

 نظام الساعات المعتمدة بالمدرسة الثانویة •

 استراتیجیات إجراء االختبارات •

 قائمة تدقیق تخطیط مرحلة ما بعد الثانویة •

 كیف یمكنني المساعدة؟

 واقترح علیه أن یذكر هذه النقاط والمواهب واالهتمامات عند إعداده ملفه المهني.فكر في نقاط القوة والمواهب واالهتمامات التي دائًما ما كنت تراها في طفلك 

 اته المهنیة.اكتب قائمة بأسماء ثالثة أو أربعة من األصدقاء أو الزمالء أو أفراد األسرة أو أفراد المجتمع الذین یمكنهم الحدیث مع طفلك حول خیار 

 لدراسي التي قد تساعده على تطویر مهارة أو موهبة أو اهتمام لدیه.اسأل طفلك عن األنشطة الخارجة عن المنهج ا

 شجع طفلك على البقاء في المدرسة.

 أنصت ثم أنصت ثم أنصت!

 ساعد طفلك في إنجاز هذا األمر بدًال من مجادلته حول األفكار التي ال توافق علیها.

 إذا شعر باإلحباط أو الغرق في األمور وتفاصیلها. –مزحة أو عناًقا ابتسامة أو  –أنت تعرف الطریقة المثلى لتحفیز طفلك 

 حتى األمور البسیطة الصغیرة! –احتفل بكل الخطوات التي یخطوها في الطریق الصحیح 
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 وضع األهداف

 دعم الخیار المهني لطفلي؟أكیف 

قدیم التعلیقات والنصائح لهم، وذلك نظًرا إلى أنهم هم األشخاص یتمتع اآلباء واألوصیاء بمكانة فریدة من نوعها ونادرة القیمة تمكنهم من ت
من  الذین یعرفون أطفالهم أشد المعرفة. ویقلق معظم اآلباء واألوصیاء حیال خیار المسار المهني ألطفالهم، حتى ولو كانوا یشعرون باإلثارة

 ي علیك وضع أهداف لطفلك. أن أطفالهم یستكشفون ما الذي یودون فعله في حیاتهم. ولهذا السبب، ینبغ

 وضع األهداف

ه طفلك نحو التفكیر في وضع  كلنا نتمنى األفضل لصالح أطفالنا. –اجعل عملیة وضع األهداف عملیة جذابة إلى أقصى حد ممكن  • وجِّ
أهداف له وتحقیقها، فسوف یساعده هذا في أن تكون ذاته هي مصدر شعوره بالرضا، وسوف یمكنه هذا من التحكم في نتائج 

 أفعاله في حیاته وسیعطیه االعتراف والتقدیر الذي یستحقه.

ینبغي أن تكون األهداف قصیرة المدى واألخرى  سالح ذو حدین.قد یكون وضع األهداف  –ضع أهداًفا قصیرة المدى وأخرى بعیدة المدى  •
بعیدة المدى بسیطة وواقعیة ویمكن تحقیقها. اعمل مع طفلك على تقسیم األهداف بعیدة المدى إلى خطوات حتى یسهل تحقیقها. 

 على سبیل المثال: 

o خطوات أو أهداف قصیرة المدى مثل  من الممكن تقسیم الهدف بعید المدى "تحسین اللغة اإلنجلیزیة لدى طفلك" إلى
 تعلم ثالث كلمات جدیدة ومعناها كل أسبوع؛ فسوف یساعد هذا في بناء المخزون اللغوي لدیه. 

سوف یساعد شعور طفلك بالرضا عند تحقیق األهداف الصغیرة ولكن عمیقة التأثیر في دوام طاقته وٕایمانه أثناء  –حدد نقاط القوة والضعف  •

 ساعده في تعلم فوائد وضع أهداف صغیرة قصیرة المدى ویمكن إدارتها وتحقیقها.  إنجازات أكبر. تحركه نحو تحقیق

فكر في الموارد المتاحة عندما یعبر لك طفلك عن إحباطه وشعوره بخیبة األمل والعجز في  –حدد الموارد المتاحة في المدرسة والمجتمع  •
 المدرسة.

o لي في التخرج من المدرسة الثانویة؟ما الذي یمكنني عمله كوالد لمساعدة طف 

o من یستطیع مساعدتي؟ 

o هل أعرف متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة؟ 

o ما هي التحدیات التي تمنعني من مساعدة طفلي؟ 

 
 ***ال تتردد في طلب المساعدة من أخصائي دعم الطالب الخاص بطفلك أثناء تخطیط األهداف. 
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الوالد -إعداد خطة الطالب

الجدول الوارد أدناه على أقسام ألهداف المدرسة وأهداف طفلك وأهدافك كوالد. بعد كتابة األهداف، ضع خطة لتحقیقها وحدد ما إذا  یحتوي
 كانت قصیرة أو بعیدة المدى وحدد تاریخ تحقیقها، ینبغي أن یمثل هذا الجدول نقطة جیدة یمكن استخدامها لبدء حدیث مع طفلك. 

 األهداف
 خطة تحقیق الهدف 

 (مثال: المواد الدراسیة أو األنشطة الضروریة)
أمالمدى بعیدة 

 قصیرة المدى؟
تاریخ تحقیق الهدف

 المدرسة

 الطالب

 الوالد

 ما هي مخاوفي؟

 هل یستطیع طفلي النجاح في هذا المسار المهني؟

 ألداء هذا النوع من األعمال؟هل یملك طفلي المهارات والمعرفة الضروریة 

 لماذا یتمسك طفلي بقراره؟

 هل یستطیع طفلي إعالة نفسه من خالل أداء هذا النوع من األعمال؟

 هل سیفرض هذا المسار المهني على طفلي مغادرة مجتمعنا سواء للدراسة أو للعمل؟

 ما هي الثمار بعیدة المدى لهذه المهنة؟
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 نصیحة لآلباء

ملیة "متبادلة". یستطیع الطالب التواصل ع

تقدیم معلومات قیمة من المدرسة ومن 

المشرفین! ویستطیع اآلباء، حتى من لم 

یرتاد منهم المدرسة الثانویة أو الجامعة، 

 تقدیم نصائح جیدة!
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 التقییم الذاتي لآلباء

فابدأ بأداء دور إیجابي وداعم لضمان امتالك طفلك  بطفله.یضطلع الوالد، بصفته والًدا، بدور حیوي ومحوري في "فریق التخطیط" الخاص 
اعمل مع طفلك ومع المدرسة لتحدید الخطوات التي سوف تؤدي إلى عمل طفلك في مهنة ُمرضیة  كل ما یحتاجه إلنهاء المدرسة الثانویة.

 المجاالت التالیة:أو إلى دخوله الجامعة. استخدم قائمة التدقیق الواردة أدناه في قیاس مستوى أدائك في 

 نقاط القوة

 .دیم عمل ممتاز في مواده الدراسیةأثق بأن طفلي قادر على تق □

 نشكل أنا وطفلي فریًقا متعاوًنا، وأشارك في عملیة جمع المعلومات التي یحتاجها طفلي. □

 أنا راغب في أن أكون قدوة لطفلي على العمل الجاد واالعتماد على الذات واإلصرار.  □

 لي كثیًرا حول خططه للمستقبل واستمع باهتمام إلى أفكاره وخططه.أتحدث مع طف □

 التحدیات

 أنا مشغول في العمل وال أملك دائًما الوقت للحدیث مع طفلي. □

 طفلي هو الطفل األول في أسرتي الذي لدیه هدف دخول الجامعة. □

 أتردد أحیاًنا عند طلب المساعدة أو ال أعلم من أین أحصل علیها. □

 هي المواد الدراسیة التي یحتاج طفلي إلى النجاح فیها للتخرج من المدرسة الثانویة.ال أعرف ما  □

 أعرف ما الذي یهتم به طفلي وما الذي یفضله. □

 المهنیة بعد المدرسة الثانویة. /أعلم خطط طفلي الجامعیة □

 التخطیط للمستقبل

 النجاح في المدرسة.أنا مستعد للقیام ببعض التضحیات االقتصادیة من أجل مساعدة طفلي في  □

 لمرحلة الثانویة ولدي خطة إدخار.لدي/ سوف أحدد الموارد التمویلیة لتعلیم طفلي ما بعد ا □

 بحیث یدعم خطط طفلي األكادیمیة. أعمل على تهیئة جدول أعمال أسرتي □

 أستطیع تقدیم المساعدة والتوجیه لطفلي فیما یتعلق بالحصول على عمل أو االحتفاظ به. □

 االهتمامات واألهداف المهنیة لدى طفلي.أدعم  □
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 أملك الوعي واالستعداد لدعم تكالیف االنتقال والمعیشة التي ستكبدها طفلي بعد المرحلة الثانویة. □

 فریق الدعم

 أهمیة إنشاء فریًقا لدعم اآلباء
ز من األهمیة بمكان لآلباء المهاجرین أن یعرفوا مستقبل أطفالهم وأن یدعموهم عبر التواصل مع وكاالت المجتمع المحلي والمكتبات والمراك 

ل وامالترفیهیة والمنظمات اإلیمانیة التي یشارك هؤالء اآلباء فیها، حیث تستطیع تقدیم الدعم األكادیمي أو األنشطة الترفیهیة. هذه هي الع
عموا الرئیسیة المهمة للنجاح األكادیمي. ال ینبغي أن یتبادل اآلباء والمدرسین األدوار مع األفراد المسئولین عن الدعم، بل باألحرى أن ید

بعضهم بعًضا لضمان نجاح الطفل. یتمثل دور اآلباء في االنتباه إلى كل األنشطة التي یشارك فیها أطفالهم ودعمها من أجل مساعدة 
هم في تحقیق األهداف قصیرة المدى وبعیدة المدى. وینبغي على اآلباء والمدرسین والداعمین بناء شراكة فیما بینهم وبذل جهد مشترك أطفال

 ومتواصل من أجل تحقیق هدفهم المشترك، أال وهو رؤیة الطفل وهو ینجح.

"فریق التخــطیط"
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 فریق دعم اآلباء

 المدرسة وياللغ الدعم
المجتمع  وكاالت

 المحلي
 أفراد األسرة المنظمات اإلیمانیة المراكز الترفیهیة المكتبات

ینبغي على كل 
المدارس توفیر خط 

 للدعم اللغوي.

تعرف على المدرسین 
والمستشارین ومدیر 
المدرسة وعمید 
الطالب وموظفي 
الدعم الذین یعتنون 

 بطفلك.

ما الذي یعرضه 
 المجتمع؟ 

ما هو نوع األنشطة 
األكادیمیة أو ورش 

 العمل التي تقدمها؟ 

ما هو نوع الریاضات 
أو األنشطة الترفیهیة 

 التي تقدمها؟ 

ما هو نوع الخدمات 
التي تقدمها لمساعدة 

 طفلي؟ 

أستطیع االعتماد على 
هذا الفرد في المساعدة 
في تحفیز طفلي عبر 

 المراحل التعلیمیة.

 هذا الدعم؟من هو الشخص المناسب ل
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 فریق دعم اآلباء

 

 للدعم شبكات أو مراقبون آخرون الترفیهیة، المنظمات اإلیمانیة المكتبات، المراكز وكاالت المجتمع المحلي المدرسة الدعم اللغوي

 
 

 رقم الهاتف: __________________
 
 

 اللغة
 

__________________ 
 
 

یفرض القانون على اإلدارات التعلیمیة توفیر الدعم 
مثل  لمتحدثي اللغات غیر اإلنجلیزیة بلغتهم األم،

احتیاج اآلباء إلى مترجم فوري عند المشاركة في أي 
اجتماعات أو أنشطة مع المدرسة، وهذا یشمل 
االجتماع مع المدرسین والمستشارین وعمید الطالب 

 الدعم بالمدرسة.  وموظفي

 المدرسون
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 المستشار
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 _______________________البرید اإللكتروني: 
 
 

 مدیر المدرسة/ عمید الطالب
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 الموظفون المسئولون عن المهاجرین
 

 االسم: _______________________
 

 __________________رقم الهاتف: 
 

 البرید اإللكتروني: _______________________

 المنسقون
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 الموظفون المسئولون عن الحاالت
 

 االسم: _______________________
 

 __________________ رقم الهاتف:
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 قادة الفرق
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________

 أمناء المكتبة
 

 االسم: _______________________
 

 __________________رقم الهاتف: 
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 قادة البرامج
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 

 متى یبدأ البرنامج؟
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 
 
 

 _______________________االسم: 
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
 
 
 
 

 االسم: _______________________
 

 رقم الهاتف: __________________
 

 البرید اإللكتروني: _______________________
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نیا) الوالیات المتحدة، یقابل اآلباء المدرسین ومستشاري المدرسة وموظفي الدعم اآلخرین (مثل موظفي برنامج تعلیم المهاجرین بوالیة بنسلفافي 
 لمناقشة مستقبل أطفالهم.

 

جرین بوالیة بنسلفانیا احتفظ بأسماء وبیانات االتصال الخاصة بمستشار المدرسة وأحد المدرسین الموثوقین وموظفي برنامج تعلیم المها
 والمشرف على طفلك، واتصل بهم عندما تحتاج إلى المشورة والدعم.

 

في الوالیات المتحدة، یستطیع األطفال التعبیر بأسلوب محترم عن اختالفهم في الرأي مع آبائهم. إذا لم تكن أنت وطفلك قادرین على حل 
 ق أو مشرف الطفل من أجل التوصل لحلول.مشكلة ما، استشیرا مستشار المدرسة أو المدرس الموثو 

 

 تذكر أن تتواصل مع "فریق التخطیط" أیًضا لالحتفال بالنجاحات!

 نظام الساعات المعتمدة بالمدرسة الثانویة

بنسلفانیا. سوف تبدو لكل مدرسة متطلبات مختلفة للتخرج؛ وفیما یلي مثاًال نموذجًیا للمواد التي یدرسها الطالب بالمدارس الثانویة في والیة 
درسة قائمة متطلبات النجاح في المواد الدراسیة مشابهة للجدول الوارد أدناه، ولكن ینبغي أن تحرص على امتالك قائمة المتطلبات الخاصة بالم

لوصول لهذه المعلومات الملتحق بها طفلك، حتى یتمكن طفلك من استیفاء كل المتطلبات استیفاًء تاًما وفي الموعد المحدد. إذا تعذر علیك ا
من على الموقع اإللكتروني للمدرسة، ینبغي علیك حجز موعد مع مستشار المدرسة، فهو أفضل شخص یستطیع مساعدتك في الحصول 

 على هذه المعلومات.

 

 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف  اسم المادة الدراسیة
رصید 

الساعات 
 المعتمدة

 4 1 1 1 1 اللغة اإلنجلیزیة

 4 1 1 1 1 الریاضیات

 4 1 1 1 1 العلوم

 4 1 1 1 1 الدراسات االجتماعیة

 2 1 1   اللغة األجنبیة

 2   1 1 المواد اإلنسانیة

 2 1 1   المواد االختیاریة

 1.5  5 5 5 التربیة الصحیة والبدنیة

متطلبات التخرج األخرى: مشروع التخرج وساعات الخدمة المدنیة 
 واالختبارات األساسیة

 23.5 اإلجمالي 
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 ُیرجى تعبئة الجدول الوارد أدناه بمتطلبات التخرج الخاصة بطفلك التي وضعتها اإلدارة التعلیمیة:

الساعات المعتمدة، فهناك موارد في برامج المجتمع والمدرسة والوالیة والبرامج الفیدرالیة وبالتأكید برنامج إذا واجه طفلك صعوبة في تحقیق 
 تعلیم المهاجرین بوالیة بنسلفانیا. تحدث مع أخصائي دعم الطالب المهاجرین عن المكان الذي تستطیع فیه إیجاد هذه الموارد في مجتمعك.

 12الصف  11الصف  10الصف  9الصف  اسم المادة الدراسیة
رصید 

الساعات 
 المعتمدة

 اللغة اإلنجلیزیة

 الریاضیات

 العلوم

 الدراسات االجتماعیة

 اللغة األجنبیة

 المواد اإلنسانیة

 المواد االختیاریة

 التربیة الصحیة والبدنیة

متطلبات التخرج األخرى: مشروع التخرج وساعات الخدمة المدنیة 
 واالختبارات األساسیة

 اإلجمالي

 هل تعلم؟

بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم  –عاًما  21األطفال في والیة بنسلفانیا حق التعلیم العام المجاني حتى یبلغوا یملك 

 أو وضعهم الصحي أو اإلدراكي أو إعاقتهم البدنیة.
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 إجراء االختبارات  تواستراتیجیااالختبارات 

لمهني یوضح الجدوالن الواردین في الصفحة التالیة قائمة االختبارات التي ینبغي على الطفل إجرائها ألغراض مرحلة ما بعد الثانویة/ المسار ا
 واالختبارات المفروضة من الوالیة، مثل االختبارات األساسیة: 
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 12والصف  11اختبارات تحدید المستوى االختیاریة للصف 
 

 االختباراسم 
 المدرسي التقییم اختبار

 االبتدائي
)PSAT( 

 المدرسي اختبار التقییم
)SAT( 

 الجامعة األمریكیة اختبار
)ACT( 

 كلغة اللغة اإلنجلیزیة اختبار
 أجنبیة

)TOFEL( 

اختبارات  مجموعة
 القدرات

 العسكریة ةالمهنی
)ASVAB( 

 12 12 12و 11 12و 11 11 الصفوف

 تكلفة االختبار
 دوالر أمریكي 16

دوالر أمریكي بدون  45
 مقال

 دوالر أمریكي بمقال 60
 بدون تكلفة دوالر أمریكي 195 دوالر أمریكي 62

 فصل الشتاء مواعید إجراء االختبار
 فصل الربیع
 فصل الصیف

 فصل الخریف
 فصل الشتاء
 فصل الربیع
 فصل الصیف

 فصل الشتاء
 فصل الربیع
 فصل الصیف

 فصل الشتاء
 الربیعفصل 

تحددها إدارة التوظیف 
 العسكریة

 الریاضیات محتوى االختبار
 القراءة النقدیة

 الكتابة

 القراءة
 الكتابة

 الریاضیات

 اللغة اإلنجلیزیة
 الریاضیات

 القراءة
 العلوم

 الحدیث
 الكتابة
 القراءة

 االستماع

 الریاضیات
 العلوم
 القراءة

 اإللكترونیات
 المیكانیكیات

، SATإعداد الطالب الختبار  االختبارالغرض من 
كما یستخدم في تأهیل الطالب 

لمسابقة المنحة الوطنیة 
 للطالب األكفاء.

قیاس مدى استعداد الطالب 
 للجامعة

قیاس مدى استعداد الطالب 
 للجامعة

تحدید التصنیف  قیاس المهارات اللغویة
التأهل لدخول  الوظیفي/

 الكلیة العسكریة

 
 االختبارات اإلجباریة من المدراس

 

 اسم االختبار
 القیاسیة من والیة بنسلفانیا

 االختبارات
)PSSAs( 

 )WIDA ACCESSاختبار ( االختبارات األساسیة

 جمیع الصفوف 11 8 - 3 الصفوف

 بدون تكلفة بدون تكلفة بدون تكلفة تكلفة االختبار

 فصل الشتاء ینایر، مایودیسمبر،  أبریل مواعید إجراء االختبار

 محتوى االختبار
 الریاضیات

 آداب اللغة اإلنجلیزیة
 العلوم

 األدب
 األحیاء (البیولوجي)

 1الجبر 
 تكوین اللغة اإلنجلیزیة

 االستماع
 الحدیث
 القراءة
 الكتابة

 الغرض من االختبار
قیاس مستوى الطالب في جمیع اختبارات 

 الوالیة
مستوى الكفاءة لدى تقییمات نهائیة لقیاس 

 الطالب
لتحدید مستوى الطالب في اللغة اإلنجلیزیة 

 كلغة ثانیة.

 فیما یلي نموذج لمفكرة التقویم المیالدي، التي یمكنك استخدامها لتسجیل مواعید إجراء االختبار الخاصة بطفلك.
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 2018 نوفمبر

  

 األحد السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین

   1 2 3 4 

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

12 13 14 15 16 17 18 

       

19 20 21 22 23 24 25 

       

26 27 28 29 30   

       

       

       

 



 اكتب ما الذي ستقوم بفعله مع طفلك للتأكد من نجاحه في االختبارات.

 قبل االختبار:

 بعد االختبار:

 تخطیط التعلیم ما بعد الثانوي

الخطوات التي سیتعین على اآلباء اتخاذها من أجل اإلعداد للتعلیم ما بعد الثانوي. ینبغي أن تبدأ هذه المناقشات یركز هذا القسم على 
 والتحضیرات في وقت مبكر وأن یشارك فیها أكبر عدد ممكن من المعلمین الداعمین والمشرفین وأفراد العائلة واألقران.

 ي التي تتماشى مع مواهب طفلي واهتماماته؟ما هي أنواع الكلیات/ البرامج ما بعد الثانو 
 

 یجب أن یبدأ اآلباء الحدیث مع أطفالهم حول خیارات ما بعد الثانوي في وقت مبكر ابتداًء من الصف الثامن أو التاسع. •

اص لكل كلیة ومدرسة مهنیة وجامعة في الوالیات المتحدة متطلبات دخول خاصة بها. ویستطیع اآلباء إیجاد المعلومات الخ •
 بمتطلبات الدخول عبر اإلنترنت أو من خالل التواصل مع مستشار المدرسة أو الموظفین المسئولین عن المهاجرین.

  إدارة تعلیمیة. للمتاحة في کیل للكلیات اھلتأاج مرافي بالشتراك افي على اآلباء دعم أطفالهم  ینبغي •
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 برامج ما بعد الثانوي

 الممیزات مهنیةأمثلة  المكاسب نوع الكلیة

التدریب المهني/ التدریب 
 العملي

  اعتماد وزارة العمل األمریكیة
  التدریب على المستوى الوطني

  العمل المدفوع األجر 

 ساعات معتمدة مجانیة 

  اكتساب معرفة ومهارات ذات صلة
 بسوق العمل

 مطور برامج 

 فني صیدلة 

 میكانیكي 

  مساعد تمریض معتمد 

  عامل بناء 

 كهربائي  

 لحام 

 العمل من أول یوم 

  زیادات متدرجة في الرواتب 

 .أجور تنافسیة 

 المهنیة/ الفنیة
 المدرسة

 الحصول على شهادة 

 الحصول على دبلوم 

  الحصول على درجة الزمالة
 (المشارك)

 مبرمج كمبیوتر 

 فیزیائي 

 مساعد طبیب أسنان 

 میكانیكي 

 مساعد طبي 

 سباك 

  الصفوفأعداد طلبة أقل في 

 تقدیم صفوف مسائیة وخالل العطالت األسبوعیة 

 التركیز على المهارات الضروریة لمهنة بعینها 

 المجتمع
 الجامعة

 الحصول على شهادة 

 الحصول على دبلوم 

  الحصول على درجة الزمالة
 (المشارك)

  القدرة على االنتقال إلى كلیة أو
 سنوات 4جامعة تدوم لـ 

 محاسب 

  طائراتمیكانیكي 

 مساعد قانوني 

 مسعف 

 أخصائي صحة األسنان 

 مدیر مطعم 
 

 أعداد طلبة أقل في الصفوف 

 تقدیم صفوف مسائیة وخالل العطالت األسبوعیة 

  القدرة في معظم األحیان على االنتقال إلى كلیة
 سنوات 4أو جامعة تدوم لـ 

  ًما توفر للمجتمعات كلیات أصغر حجًما اغالب 

 كلیة أو جامعة 
 سنوات 4ـ تدوم ل

 الحصول على درجة اللیسانس 

 الحصول على درجة الماجستیر 

 الحصول على درجة الدكتوراه 

 الحصول على درجة مهنیة 

 مهندس 

 مصمم جرافیك 

 صیدلي 

 طیار 

 أخصائي اجتماعي 

 مدرس 

  كاملحضور معظم الطالب برامج بدوام 

 إمكانیة درس مواد مختلفة متعددة 

  الجامعي في وجود مدن جامعیة داخل الحرم
 معظم األوقات
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 المصطلحات الرئیسیة

 درجة ُتمنح للطالب الذي درسوا في كلیات المجتمع بالوالیات المتحدة، وعادة ما تكون مدة الدراسة فیها عامین. درجة الزمالة:

 درجة ُتمنح للطالب الجامعیین، وعادة ما تكون مدة الدراسة فیها أربعة أعوام. درجة اللیسانس:

 الوظیفة الذي تود أن یتدرب طفلك على ممارستها. المهنة:

 مرحلة تعلیمیة ما بعد الثانوي تمنح طفلك درجة جامعیة. الكلیة:

لتحاق بالجامعات التي توفر برامج لمدة أربعة أعوام أو هي كلیة توفر برامج تعلیم جامعي لمدة عامین یكن بعدها اال كلیة المجتمع:
 توفر برامج تأهیلیة للطالب للعمل في مهن معینة.

 ما یحصل علیه طفلك عندما یتخرج من الكلیة، مثل درجة الزمالة (المشارك) أو درجة اللیسانس. الدرجة:

تعلیم طالبها المعرفة المهارات الضروریة لممارسة وظائف أو مهن هي كلیة توفر دورات تدریبیة لمهن معینة، حیث تقوم ب الكلیة الفنیة:
 معینة.

هي نوع من المدارس العلیا، وتوفر درجة ومجموعة واسعة النطاق من التخصصات، وتوفر إعفاءات من رسوم التقدیم للطالب  الجامعة:
 المحتاجین من خالل مستشاري المدارس. 

 
 العناصر األساسیة الخمس للمقال الجید

 سوف یوفر االشتراك في األنشطة المجتمعیة والمدرسیة للطالب خبرات تیسر علیهم كتابة المقال. .1
 قد یؤدي عدم وجود مقال إلى تأخر عملیة معالجة الطلب. .2
 اطلب من أحد المدرسین مراجعة مقال طفلك قبل تقدیمه. .3
 ادعم طفلك خالل عملیة كتابة المقال ووفر له بیئة مریحة مناسبة. .4
 قدم طفلك وابحث عن طرق إضافیة تدعمه من خاللها.تابع ت .5
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 االستعداد للتعلیم ما بعد الثانوي

 قائمة تدقیق اآلباء

 الصف التاسع

 تخرج وستقوم حدد موعًدا مع مستشار المدرسة للتأكد من أن طفلك یسیر على الطریق الصحیح ولضمان تسجیله في المواد الدراسیة التي تستوفي متطلبات ال
 بإعداد طفلك للتعلیم ما بعد الثانوي أو الجیش أو ممارسة مهنة. 

  ات مهنیة لطالب الصف العاشر، إذا كانوا مهتمین بذلك.اسأل مستشار مدرسة طفلك إذا كانت المدرسة الثانویة تقدم خیار 

 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.المال الالزم لسداد رسوم الكلیة ناقش مع طفلك خطة ممكنة لتوفیر ، 

  تحدث مع طفلك عن اهتماماته المهنیة، یمكنك االستعانة بهذه المواقع(Onet.org/miproximopaso.org) -pacareers.org. 

 والمساعدات المالیة. واالدخارم القواعد األساسیة المتعلقة بالتكالیف تعل 

 عتماد على النفس شجع طفلك على المشاركة في األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي التي تدعم اهتماماته وتبني المهارات الحیاتیة بداخله مثل القیادة واال
 یة المالیة. واإلبداع والعمل الجماعي واتخاذ القرار ومحو األم

 
 الصف العاشر

 .قابل مستشار مدرسة طفلك للتأكد من أنه یسیر على الطریق الصحیح نحو التخرج 

 ف والمنح الدراسیة. قم بإجراء بحث عبر اإلنترنت أو في المكتبة العامة لتجد المعلومات المتعلقة بالكلیات/ برامج المدارس الفنیة ورسوم الدراسة والتكالی 

 ستمرار في حضور الفصول التي تستوفي متطلبات التخرج وتبني مهاراته.ذكر طفلك باال 

 .استمر في تسجیع طفلك في مواصلة االشتراك في األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي أو األنشطة التطوعیة 

  .حفز طفلك على زیارة الكلیات/ المدارس الفنیة والمشاركة في برامج اإلعداد الصیفي للكلیات، إذا كانت متوفرة 
 

 الصف الحادي عشر

 .قابل مستشار مدرسة طفلك للتأكد من أنه یسیر على الطریق الصحیح نحو التخرج 

 ة التي یهتم بها.یالمهنالمدرسة الثانویة و/ أو  ذكر طفلك بالتسجیل في المواد الدراسیة الضروریة للتخرج في المدرسة 

 ) ذكر طفلك بالتسجیل إلجراء اختبارPSAT في فصل الخریف، إذا كان یجب علیه فعل ذلك (إذا كنت غیر متأكد من هذه النقطة، ینبغي علیك الحدیث (
 مع مستشار المدرسة)

 ج التي یهتم بها طفلك. ماكتب قائمة بأسماء الكلیات/ المدارس الفنیة والبرا 

 كنة له.رس الفنیة والتخصصات والمهن الممابحث مع طفلك عن الكلیات/ المدا 

 ) ذكر طفلك بالتسجیل إلجراء اختبارSAT) و/ أو اختبار (ACT.في فصل الربیع ( 

 ) ذكر طفلك باالستعداد الختبارSAT) أو الختبار (ACT كیف ستؤثر) نتیجة هذه االختبارات في إمكانیة دخوله ). تحدث عن أهمیة هذه االختبارات
 الجامعة وحصوله على منحة دراسیة). 

 اف واتخاذ قرار بشأن التخصصات والمهن.شكاالست حفز طفلك على مواصلة 

 درستك.استمر في تشجیع طفلك على زیارة الكلیات/ المدارس الفنیة على مدار العام. وكن واعًیا بالرحالت إلى الكلیات التي قد تقوم بها م 

  .اكتب الئحة بأسماء خمس كلیات/ مدارس فنیة على األقل توفر الدورة الدراسیة التي یهتم بها طفلك 

 ) ذكر طفلك باالستعداد الختبارSAT .إذا كان یفكر في إجرائه في سنته األخیرة بالمدرسة، إذا احتاج إلى فعل ذلك ( 

 لمالیة وتحدث مع مستشار مدرسة طفلك للحصول منه على التوجیه واإلرشاد. وساعد طفلك في استمر في تثقیف نفسك بالمعلومات الخاصة بالمساعدات ا
 البحث عن المنح الدراسیة التي تتوافق مع احتیاجاتك المالیة.

 ه بمهارات قیمة.حفز طفلك على تخطیط أنشطه الصیفیة: التطوع أو حضور البرامج الصیفیة أو البحث عن وظیفة أو تدریب یتوافق مع اهتماماته ویزود 

 .اشترك في الرحالت إلى الحرم الجامعي للكلیات التي یهتم بها طفلك التي ًتقام خالل فصل الصیف 
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 الصف الثاني عشر

  .نظم اجتماًعا مع مستشار مدرسة طفلك للتأكد من أنه یسیر على الطریق الصحیح نحو التخرج 

 م بها طفلك. اكتب قائمة قصیرة بالكلیات/ المدارس الفنیة التي یهت 

 .ذكر طفلك بإتمام كل طلبات االلتحاق بالكلیات وتقدیمها 

 .ذكر طفلك بكتابة مقاالت طلبات االلتحاق إذا كانت ضروریة واجعل أحد مدرسیه یراجعها له 

  .تقدیم طلب منحة وكالة مساعدة التعلیم العالي ذكر طفلك بتقدیم كل المستندات الضروریة للحصول على المساعدات المالیة و/ أو المنح الدراسیة المتوفرة)
" في الیوم األول من FAFSA". یتوفر طلب منحة "FAFSA" والطلب المجاني للحصول على المساعدة الطالبیة الفیدرالیة "PHEAAبوالیة بنسلفانیا "

 ).studentaid.ed.govأكتوبر عبر موقع 

 ید النهائیة المهمة.ساعد طفلك في إنشاء مفكرة تبین التواریخ والمواع 

 .إذا كانت خطابات التوصیة ضروریة، ذكر طفلك بطلبها قبل حلول الموعد النهائي بأربعة أسابیع على األقل 

 ) ذكر طفلك بالتسجیل إلجراء اختبارSAT) أو اختبار (ACT) .إذا كان هذا ضرورًیا ، 

  بیانات الدرجات بالمدرسة الثانویة إلى الكلیة التي تقدم طفلك بطلب لاللتحاق بها (من احجز موعًدا لعقد اجتماع مع مستشار مدرسة طفلك لضمان تقدیم
 نوفمبر إلى مارس).

 .ذكر طفلك باالحتفاظ بنسخ من كل المستندات التي یرسلها وبالمتابعة مع المدرسة للتأكد من تسلمها المعلومات المطلوبة 

 ذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فال تردد في الحدیث مع أحد موظفي برنامج تعلیم المهاجرین. قارن بعنایة بین حزم المساعدات المالیة جیًدا. إ 

  .قم بزیارة الكلیة/ المدرسة الفنیة التي اختارها طفلك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، قبل قبوله فیها 

 .انتظر خطاب قبول أو رفض طلب طفلك، الذي عادة ما ُیرسل قبل حلول شهر مایو 

 أكد من سداد تكالیف الدراسة والرسوم الخاصة بطفلك.ت 

 .ضع الصیغة النهائیة لخطة توفیر المسكن والمأكل الخاصة بطفلك 

 .قم بإعداد طفلك لالنطالق في رحلة مثیرة 
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سداد تكالیف التعلیم ما بعد الثانوي 

 والمساعدةهناك نوعان أساسیان من المساعدات المالیة، كما هو موضح بالرسم البیاني الوارد أدناه، أال وهما الهبات (المنح والمنح الدراسیة) 
الذاتیة (القروض أو دراسة العمل). قد یحتج طفلك إلى النوعین، وقد یحتاج إلى دعمك المالي، ویعتمد ذلك على المساعدة التي یتلقاها. 

 وفیما یلي تعریف المصطلحات الواردة بالرسم البیاني. 

 المصطلحات الرئیسیة

 برنامج یقدم قروًضا بفوائد منخفضة للطالب الجامعیین وآبائهم.القروض الفیدرالیة المباشرة: 

المحتاجین إلى سداد تكالیف الدراسة في منحة مدعومة تقدمها الحكومة الفیدرالیة بالوالیات المتحدة للطالب ) الفیدرالیة: Pellمنحة ( 
 الكلیات.

مساعدة مالیة تقدمها الحكومة الفیدرالیة للمساعدة في سداد نفقات التعلیم بالكلیات المؤهلة أو المدارس المهنیة  المساعدات المالیة:
 المؤهلة. 

 سدد قیمتها.مساعدات مالیة، غالًبا ما ُتقدم للطالب على أساس الحاجة المالیة، ال تُ المنح: 

 مال یقترضه الطالب الجامعیون أو آبائهم للمساعدة في سداد تكالیف الدراسة بالجامعة.القروض: 

أنواع المساعدات 
المالیة

الھبات

المنح

(Pell)منحة 
الفیدرالیة

)PHEAA(منحة 

منح المؤسسات المنح الدراسیة

المساعدة الذاتیة

القروض الطالبیةالقروض

یة القروض الفیدرال
المباشرة

قروض مدعومة

قروض غیر 
مدعومة

)Plus(قروض 

القروض الطالبیة
الشخصیة دراسة العمل
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 )، وتُقدم للطالب على أساس الحاجة المالیة.التعلیم العالي بوالیة بنسلفانیامنحة (وكالة مساعدة ): PHEAAمنحة (

 فقات الكلیة، وتُقدم على أساس تاریخك االئتماني.قروض تقدمها مؤسسات خاصة من أجل سداد ن): Plusقروض (

 قروض تقدمها مؤسسات خاصة من أجل سداد نفقات الكلیة، وتُقدم على أساس تاریخك االئتماني.القروض الطالبیة الشخصیة: 

 خاصة. أموال ُتعطى للطالب الجامعیین بسبب تحقیقهم إنجاز خاص أو امتالكهم مواهب خاصة أو خلفیةالقروض الطالبیة: 

تدعم (تدفع) الحكومة الفائدة على القرض بینما یدرس الطالب في الكلیة  قروض ُتعطى على أساس الحاجة المالیة،القروض المدعومة: 
 أو المدرسة، كما تعطي الطالب فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد التخرج قبل سداد القرض.

الحاجة المالیة، ولكن سیدفع الطالب الفائدة على القرض ابتداًء من اقتراض هذه القروض ال ُتعطى على أساس القروض غیر المدعومة: 
 المال حتى سداد قیمة القرض.

 وظائف ُتعرض من خالل الكلیات وتمولها الحكومة لمساعدة الطالب في سداد تكالیف الدراسة في الجامعة.دراسة العمل: 

الفیدرالیة، بما یشمل الحد األقصى للمبالغ المالیة السنویة ومعدالت الفائدة، ُیرجى زیارة الموقع لمعرفة مزید من التفاصیل عن برامج المساعدات الطالبیة 
 ..StudentAid.gov/parentwwwاإللكتروني: 

 الفوائد العائدة على طفلك عند مواصلته التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة 

هل یفكر طفلك في ترك المدرسة ودخول سوق العمل حتى یتمكن من المساهمة في سداد بعض نفقات األسرة؟ إن لهذا القرار عواقب وخیمة 
الموثوق وموظفي برنامج تعلیم المهاجرین من والیة  على مستقبل طفلك! تحدث بصراحة عن مخاوفك مع مستشار مدرسة طفلك والمعلم

 بنسلفانیا، وسوف یساعدونك في استكشاف بدائل وحلول.

یكون یظهر الرسم البیاني الوارد أدناه (أحدث الرسوم المتوفرة) أن تحصیل تعلیًما أكثر تقدًما یؤدي إلى تحقیق أرباح أكبر. فمن المرجح أن 
درسة الثانویة من عمل أسبوع واحد أكثر بكثیر من مكسب الطالب الذي ال یحمل شهادة الثانویة. وهذا مكسب الطالب الذي یتخرج في الم

 قائلة بأن قرار ترك المدرسة الثانویة لدخول سوق العمل سیؤدي إلى عواقب وخیمة.لیثبت النقطة ا

 

http://www.studentaid.gov/parent
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 مسار الفرد من المرحلة الثانویة إلى العمل:

دراسة جامعیة
عامینلمدة 

دراسة جامعیة
أعوام 4لمدة 

التخرج

المدارس المهنیة أو الجیش

مدرسة ثانویة توفر فرص عمل مباشرة

العمل

ویة
ثان

 ال
سة

در
الم
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هناك العدید من الطرق التي یستطیع طفلك استخدامها لالنتقال من المدرسة الثانویة إلى سوق العمل، وقد تكون هذه الطرق متوازیة أو 
 تتضمن اتخاذ خطوات مختلفة. 

 )FAFSAالطلب المجاني للحصول على المساعدة الطالبیة الفیدرالیة (

م للحصول على المساعدات المالیة من جمیع البرامج الفیدرالیة، ویتوفر هذا الطلب ) عبارة عن طلب قیاسي ُیستخدم للتقدFAFSAطلب (
) الوسیلة الرئیسیة لطفلك لتلقي المنح FAFSAعلى اإلنترنت وتتمیز عملیة معالجة الطلبات بأنها مجانیة، أي دون رسوم. ُیعد طلب (

 ودراسات العمل والقروض، بل حتى بعض المنح الدراسیة. 

لسداد تكالیف دراسة أطفالهم في الجامعات عن طریق  االدخاراآلباء بدء  ویستطیع- 529الجامعیة  االدخارع اآلباء إنشاء خطة كما یستطی
هي خطة إدخار تتمتع بإعفاءات ضریبیة تهدف إلى تشجیع االدخار  529أصحاب العمل الذین یعملون لدیهم أو المؤسسات المالیة. الخطة 

، المعروفة 529المؤسسات التعلیمیة خطط تدعم كل من الوالیات أو الهیئات بالوالیات أو  من أجل سداد التكالیف التعلیمیة في المستقبل.
في  529من قانون اإلیرادات الداخلیة. ویمكن استخدام الخطة  529قانوًنا باسم "خطط التعلیم المؤهلة"، وحاصلة على تصریح طبًقا للفقرة 

الجامعیة  االدخاریقدم برنامج خطة  مهنیة.سداد نفقات التعلیم العالي المؤهلة بمعظم الكلیات والجامعات، وكذلك العدید من المدارس الفنیة وال
، وهي خطة إدخار منخفضة المخاطر تساعد في مجاراة "GSP 529المضمون "  االدخارمن والیة بنسلفانیا خطتین لالدخار: خطة  529

خیاًرا استثمارًیا مقدمة  16، وهي خطة تمنحك حریة االنتقاء من بین "IP 529مدخراتك معدالت ارتفاع تكالیف التعلیم؛ وخطة االستثمار "
من مجموعة فانجارد. ال توجد حدود قصوة ودنیا على لدخل األسرة، ویستطیع أي فرد المساهمة في هذه الخطة. لمعرفة مزید من المعلومات، 

 . https://www.pa529.comُیرجى زیارة الموقع اإللكتروني

 ة:المنح الدراسی

ح تتعدد المنح الدراسیة بتعدد الطالب الجامعیین وتختلف باختالفهم، وتشمل بعض أنواع المنح الدراسیة المنح األكادیمیة والریاضیة والمن
المخصصة لمجموعة عرقیة معینة والمنح المخصصة للنساء والخدمات المجتمعیة وغیر ذلك من المنح. هناك أمور أخرى إضافیة تبرز 

 على المنحة الدراسیة الخاص بك عن الطلبات األخرى، وهي كالتالي: طلب الحصول 

 ساعات العمل التطوعي. •

 التسجیل في النادي المدرسي. •

المشاركة بنشاط في المدرسة.  •

المشاركة بنشاط في المجتمع. •

https://www.pa529.com/
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