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إعرف كيف تصل

الخطوات األربع للوصول إلى الكلية
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لماذا الكلية؟

12

الكلية هي الخطوة األولى نحو تحقيق
حياة مهنية ناجحة وقيمة .ليست

المكان الذي تستكشف فيه خيارات

مهنية مختلفة فحسب ،بل هي أيضا ً

حيث تكتسب مهارات مهنية ضرورية.

KnowHow2GO.org

5/12/10 2:45:16 PM

ACE_Brochure_5_Arabic2.indd 2

4
3

قد تراودك فكرة «ولكن الكلية بعيدة

جداً»« .من المبكر جدا ً البدء في التهيؤ

من اآلن ».فكر ثانياً! التخطيط للكلية
يحتاج لوقت طويل .هناك الكثير من

األمور التي يجب أن تعلمها وأن تفعلها.
هذا الوقت بالذات هو الذي يجب فيه

أن تفكر ماذا ستفعل ما بعد المرحلة
الثانوية .الخيارات التي تتخذها اليوم

سوف تحدد نمط حياتك غداً.
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الدراسة األكثر كلفة هي تلك التي
ال يباشر بها الطالب
أي مقدار من التعليم تحصله بعد المرحلة الثانوية يعزز
لديك فرص تقاضي دخل جيد .خريجو الجامعات أكثر
احتماالً لتقاضي أموال ممن يوقفون تعليمهم عند مستوى
المرحلة الثانوية 1.الدراسة الجامعية هي استثمار عظيم.
حصلت علما ً ،كلما ازدادت فرصك ألن يكون لديك
كلما ّ
وظيفة دائما ً .في عالم  90%من الوظائف األكثر نموا ً فيه
مستوى تعليميا ً أرفع من المرحلة الثانوية ،أصبحت
تتطلب
ً
2
ملحة.
ضرورة
الجامعية
الدراسة
ّ
متابعة الدراسة بعد الثانوية أكثر ضرور ًة بالنسبة لطالب
اليوم مما كانت بالنسبة لوالديهم .معظم الوظائف في
يومنا هذا تتطلب أكثر من شهادة ثانوية .يود أرباب العمل
توظيف األشخاص الذين يستطيعون التفكير ببراعة وحل
المشاكل.
الدراسة بعد الثانوية توفر
العديد من الفرص للتعرف
على أناس جدد ،اكتشاف
اهتمامات جديدة واختبار
النجاح .حقق أفضل ما
استطعت في حياتك!

FACT
Studies show that the more
math courses students take
in high school, the more
likely they are to graduate
from college.3

1. U.S. Census Bureau, Population Division, Education and Social Stratification Branch,
Current Population Survey, Educational Attainment.
2. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2000–2010 Employment Projections.
3. Clifford Adelman, “Mathematics Equals Opportunity” (U.S. Department of Education, 1997).
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ابدأ اليوم في التحضير للدراسة الجامعية
لديك خطط كبيرة ،وأحالم كبيرة .وأنت تعلم أن الكلية هي
المكان حيث تنطلق لتحقيقها .إنما الذهاب إلى الكلية ليس
باألمر الذي يحدث هكذا ،ولكن هناك أربع خطوات عليك اتخاذها
لكي تجعل من الكلية واقعا ً.

كن مزعجاً .أخبر كل
من تعرفهم بأنك تريد
الذهاب إلى الكلية.
أخبر والديك ،أساتذتك،
مستشاريك ،مدربيك،
ورجال الدين .ال تتوقف
حتى تجد الشخص
البالغ الذي سيساعدك
على ذلك.

1

هذه الخطوة ضرورية .أما
الخطوات الثالث الباقية فتصبح سهلة
مع وجود شخص بالغ لتقديم الدعم،
فلتجد شخصا ً يدعمك!
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إدفع بنفسك إلى األمام.
حاول أن تعرف ما هي المواد
التي يمكنك دراستها
في المرحلة الثانوية التي
تمكنك من استيفاء شروط
الدخول إلى الكلية .تبحث
الكليات عن الطالب الذين سبق
لهم أن درسوا موادا ً مكنتهم من
مواجهة التحدي .باإلضافة إلى ذلك:
ادرس بالكثير من الجد ،سلم الفروض
المدرسية في مواعيدها واعمل ما
بوسعك للحصول على درجات جيدة.
إقرأ ،إقرأ ،ثم إقرأ!
شارك في األنشطة المدنية أو غيرها
الكتساب دراسة مصقولة بشكل جيد.

KnowHow2GO.org

5/12/10 2:45:40 PM

2
ACE_Brochure_5_Arabic2.indd 6

جد الكلية المناسبة .هناك أكثر من  6,500كلية وجامعة
ومعاهد تجارة ذات برامج سنتين وأربع سنوات في البالد ،والتي يتراوح
حجمها بين أقل من  100و 50,000طالبا ً ،والتي توفر اآلالف من
المواد الدراسية ،المواضيع ،الشهادات والرخص .لديك كم هائل من
الخيارات .جد الكلية التي تتناسب مع اهتماماتك المهنية وتعكس
أهدافك وشخصيتك:
استكشف المهن المختلفة ،وتحدث مع األصدقاء وأفراد
العائلة حول الخيارات المهنية والجامعية المحتملة.
راجع نقاط قوتك وضعفك
األكاديمية.
حضر الئحة بالكليات
المفضلة وقم بزيارة
حرم كلٍ منها لكي
تختبر شعور االنتساب
إلى كلية وتبقى
متشوقا ً لذلك.
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حاول أن تضع يدك على بعض
النقود .هناك أموال متوفرة
لمساعدتك لتسديد أقساط الكلية
أو المعهد التجاري .في كل عام ،يقدم
صندوق عون الطالب الفدرالي للطالب
المؤهلين ما يزيد عن  80مليار دوالر ،وذلك بشكل
هبات ،برامج العمل خالل الدراسة ،وكذلك القروض.
هناك أيضا ً ما يزيد عن  50مليار بشكل صناديق دعم
خاصة بالواليات ،المؤسسات أو مؤسسات خاصة .امأل
االستمارة المجانية لبرنامج عون الطالب الفدرالي
للتقدم بطلب العون المالي الفدرالي باإلضافة إلى
منح وهبات من العديد من برامج العون التابعة
للواليات ،المقاطعات أو المؤسسات الخاصة .كذلك:

4

احضر برفقة والديك أو ولي أمرك برامج التخطيط المالي أو
طرق توفير المال لتسديد األقساط الجامعية التي تقيمها
مدرستك ،كنيستك أو المؤسسات االجتماعية.

إذا كنت في السنة األخيرة من المرحلة الثانوية ،امأل االستمارة
المجانية لبرنامج عون الطالب الفدرالي .يمكنك تقديمها
اعتبارا ً من تاريخ  1كانون الثاني/يناير.
لست في السنة األخيرة من المرحلة الثانوية بعد؟ ال مشكلة!
قم بزيارة الموقع  www.FAFSA4caster.ed.govللحصول على
تقدير حول أهليتك لبرنامج عون الطالب الفدرالي.
KnowHow2GO.org
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اعرف الحقائق ،وادحض األقاويل
إن الدخول إلى الكلية يستلزم تأديب النفس والعمل الجاد .كل عام ،ينتسب
أكثر من  16مليون طالبا إلى كليات في كافة أنحاء الواليات المتحدة .فال
تدع أي شيئ ينقص من عزيمتك أو يخيفك! هناك الكثير من األقاويل حول
الكلية .فهل تريد الحقيقة؟ إليك بعض الحقائق التي تدحض األقاويل:

1
2

مقولة رقم  — 1إن الحصول على درجات جيدة في المواد
السهلة أفضل من الحصول على درجات متوسطة في
المواد األكثر صعوبة.

الحقيقة  -فعالً الدرجات المرتفعة تبدو أفضل على استمارة
التقدم لالنتساب إلى الكلية .ولكن ،كلما واجهت التحدي اآلن،
كلما تهيأت بشكل أفضل للتحديات في الكلية .هناك برامج
تحضير للدراسة الجامعية أو مواد متقدمة لتحديد المستوى
من شأنها مساعدتك على النجاح في دراستك الجامعية.
مقولة رقم  — 2أنت بحاجة لتحديد المهنة التي تريدها
قبل أن تختار الكلية.
الحقيقة  -الكلية هي مرحلة استكشاف .العديد من الطالب
يكتشفون مجالهم األمثل خالل دراستهم لمادة لم يتوقعوا أن
يحبوها .إذا لم تكن جاهزا ً لتحديد اختصاصك أو مهنتك ،اختر
كلية تسمح لك بإبقاء خياراتك مفتوحة .خذ وقتك.
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5

مقولة رقم  – 3ال يمكنك االنتساب إلى الكلية إذا كان
أداؤك ضعيفاً في الصفين التاسع والعاشر.

الحقيقة  -تبحث الكليات عن التحسن في األداء كمؤشر إلى
أن الطالب يمكنه أن يقوم وسوف يقوم بالعمل .في الحقيقة،
التحسن الهائل في السنتين األخيرتين يدالن لجنة القبول
في الكلية على أن صاحب االستمارة قد تطور كطالب .إنما
فصل جيد واحد في السنة األخيرة ال يكفي للتعويض عن ثالث
سنوات من األداء الضعيف.

مقولة رقم  — 4أفضل وقت لزيارة الكليات
هو بعد أن يتم قبولك.

الحقيقة  -العديد من الطالب يقعون في خطأ تصديق هذه
المقولة ،ثم يدركون أن أيا ً من الكليات التي كانت تمثل خيارهم
األول ليست مناسبة عند زيارتهم لها .حاول زيارة الكليات قبل
التقدم بالطلبات ،وإذا كان ممكنا ً أيضا ً ،بعد حصولك على
موجهك.
القبول .قم بالزيارة بصحبة أفراد أسرتك أو
ّ
مقولة رقم  — 5فقط أفضل الطالب يحصلون على
العون المالي من الكليات.

الحقيقة  -بالرغم من أن الطالب ذوي القدرات العالية أو ذوي
المواهب الخاصة يحصلون على منح مبنية على الجدارة،
فإن العديد من المنح تعطى على أساس الحاجة المادية —
بشكل عام ،تود الكليات أن يكون الطالب الذين تم قبولهم
باستطاعتهم االنتساب ،وستساعدهم على إيجاد الموارد
لتحقيق ذلك.
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عشر طرق يمكن للراشدين تقديم المساعدة
جند والديك أو أشخاص راشدين آخرين لمساعدتك في متابعة
ّ
دراستك بعد المرحلة الثانوية .معا ً يمكنكم تحقيق ما يلي:
.1

1جعل المرحلة الثانوية ذات أثر كبير من خالل التحضير
أكاديميا ً للدراسة العليا.

.3

3اجتمع مع مستشار توجيهك لدى المدرسة الثانوية ،أو
مع مستشار في الكلية ،من أجل تحديد أية كلية تتناسب
بشكل أفضل مع قدراتك األكاديمية.

.5

5ابدأ بتوفير المال في وقت مبكر قدر المستطاع
للمساعدة في تسديد أقساط دراستك الجامعية.

.7

7تقدم بطلب القبول إلى الكلية قبل الموعد المحدد.

.9

9خذ بعين االعتبار برامج القروض باإلضافة إلى المنح،
الهبات ،وبرامج العمل خالل الدراسة .امأل أي استمارات أو
طلبات ضرورية وتقدم بها قبل المواعيد المحددة.

.2

2مناقشة مهاراتك ،اهتماماتك ،وخياراتك المهنية،
باإلضافة إلى الكليات التي تود االنتساب إليها.

.4

4اجمع المعلومات عن الكليات التي يعنيك االنتساب إليها،
من ضمنها المعلومات حول العون المالي.

.6

6قم بزيارة حرم كل جامعة قد تنتسب إليها واطرح الكثير
من األسئلة.

.8

8تقدم بطلب الحصول على العون المالي .امأل االستمارة
المجانية لبرنامج عون الطالب الفدرالي ( )FAFSAعلى
شبكة اإلنترنت من خالل الموقع.www.fafsa.ed.gov :

1010تعلم المزيد حول المخصصات الضريبية ،االقتطاعات،
والخيارات األخرى من أجل إدارة التكاليف الدراسية.
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المــــوارد

KnowHow2GO.org
1-800-433-3243
للحصول على استمارة مجانية لبرنامج عون الطالب الفدرالي
: زوروا موقع اإلنترنت،ومعلومات أخرى حول العون المالي
www.FederalStudentAid.ed.gov
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