أسئلة متكررة

ما هي دبلومة معادلة الشهادة الثانوية ( )HSEوماذا ميكنني أن أفعل بها؟
دبلومة معادلة الشهادة الثانوية ( )HSEهي مسار بديل للتخرج (كانت
تعرف سابقاً بدبلومة الكفاءة التعليمية العامة ® .)GEDسوف متنحك هذه
الدبلومة فرصاً عظيمة للحياة بعد التخرج ،مبا يف ذلك االلتحاق بالكليات
وبرامج التدريب املهني .إذا كانت لديك وظيفة بالفعل ،سوف توسع دبلومة
( )HSEمن خياراتك املهنية وما تحصل عليه من دخل!
ما هي مراكز اإلحالة؟
مراكز اإلحالة هي مراكز متكاملة لإلجابة عن تساؤالتك املتعلقة بالتعليم.
ميكننا مساعدتك يف التسجيل يف برامج دبلومة ( ،)HSEو /أو استكشاف
بدائل املدرسة الثانوية .كام ميكننا أيضاً توفري إحاالت إىل خدمات دعم
متنوعة مثل االستشارات ،والتدريب املهني ،وبرامج عالج إدمان املخدرات.
ما هو برنامج مسارات التخرج ()P2G؟
برنامج مسارات التخرج ( )P2Gهو برنامج مجاين تقدمه املنطقة التعليمية
رقم  ،79وهو يعد التالميذ يف عمر  21-18سنة لخوض امتحان (™)TASC
(املعروف سابقاً باسم امتحان الكفاءة التعليمية العامة ® ،)GEDوالحصول
عىل دبلومة معادلة الشهادة الثانوية ( ،)HSEوالتقدم إىل الكليات والفرص
املهنية.
املدرسة الثانوية التقليدية مل تكن مجدية بالنسبة يل .كيف يختلف برنامج
مسارات التخرج ( )P2Gعنها؟
يف برنامج مسارات التخرج ( ،)P2Gنقوم بتزويد التالميذ مبا هو أكرث من
التدريس الفصيل .معلمو برنامج ( )P2Gيعقدون فصولهم يف بيئات متنوعة
للغاية مثل املستشفيات ،واملنظامت غري الربحية ،واملراكز املجتمعية ،ومباين
املدارس الثانوية .سوف يقوم موجهونا مبساعدتك يف بناء املهارات التي
تحتاجها للنجاح يف الكلية وأماكن العمل .سيقوم مدربوا الكليات واملسارات
املهنية مبساعدتك يف التخطيط للمستقبل .يوفر برنامجنا لتنمية القوى
العاملة ( )Workforce Developmentتدريبات مهنية وفرص للتدريبات
امليدانية املدفوعة األجر.
أنا عمري يتعدى  21سنة .كيف ميكنني الحصول عىل دبلومة معادلة
الدراسة الثانوية ()HSE؟
إذا كان عمرك يتعدى  21سنة ،ميكن ملكتب تعليم البالغني ومواصلة
التعليم ( )Office of Adult and Continuing Educationأن يساعدك
يف الحصول عىل دبلومة معادلة الشهادة الثانوية ( )HSEالخاصة بك .ستجد
مزيدا ً من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين.www.oacenyc.org  :
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 6مواقع مناسبة للجميع
سجل هنا
718.518.3320

الربونكس
1 010 Rev James A Polite Ave, Room 436
بقطار األنفاق :  2أو  5إىل محطة ()Prospect Ave
بالحافلةBx4، Bx6، Bx17 :
718.935.9457
جنوب بروكلني
69 Schermerhorn Street
بقطار األنفاق 5 ،4 ،3 ،2 :إىل محطة ()Borough Hall؛  A، C، F، Rإىل محطة
()Jay Street/Metro Tech؛  D، B، N، Qإىل محطة ()Dekalb Ave
بالحافلةB57،B45 ،B103 ،B41 ،B26،،B52 :
718.636.5770
بروكلني ()Marcy Avenue
832 Marcy Ave, Room 203
بقطار األنفاق A :إىل محطة (  )Nostrand
بالحافلةB26، B43، B44، B52 :
212.244.1274
منهاتن
269 West 35th Street, at 8th Ave, 11th Fl
بقطار األنفاق  ،A، B، C،D، E، F، N، Q، R ،3 ،2 ،1 :إىل محطة ()34th St
بالحافلةM10، M11، M16، M20، M34 :
718.739.2100
كوينز
Hillside Ave 02-162
بقطار األنفاق F ،E :إىل محطة ()Parsons Blvd
بالحافلةQ25، Q34، Q43، Q65 :
718.273.3225
ستاتن آيالند
450 St. Marks Place
بالحافلةS42، S46، S48، S51، S61، S62، S66، S67، S74، S76، S78 :

هل تحتاج
إىل دبلومة؟
أحصل عليها معنا

للحصول عىل مزيد من املعلومات
الخط الساخن ملركز اإلحالة7 18.557.2525 :
الربيد االلكرتوينReferralCenters@schools.nyc.gov :
املوقع االلكرتوينpath2grad.org :
(T&I 22389 (Arabic

تتوفر بالداخل معلومات عن ب رامج الحصول عىل دبلومة للتالميذ يف عمر  21– 18سنة.
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ملتزمون مبساعدتك من أجل تحقيق النجاح
إن األمر ال يتعلق بكيفية البدء…
بل يتعلق بكيفية اإلنتهاء!

أبحث
موقعNOITACO
عنL A
DN
IF
وتسجلRETSIGER
DNA

أبحث عن مركز اإلحالة القريب منك للتسجيل .بعد
االلتقاء بموجه إرشادي مخضرم ،أو أخصائي اجتماعي،
وبعد خوض امتحان االلحاق ،سوف نساعدك في التسجيل
في أحد موقعنا التي يبلغ عددها  65موقعاً في األحياء
الخمس.

واظب
الحضور  D
عىلNA DN
ET
TA
KROW
وقدمEHT
OD
املطلوبة
األعامل

معظم الفصول تنعقد في الصباح .سوف يطلب منك عمل
بيان شخصي ،وسيرة ذاتية ،وخطاب تقديم ،ومشروع
أكاديمي .كما سيتعين عليك أيضاً إكمال خطة التعليم
الفردي الخاة بك .سوف يستغرق األمر  6أسابيع على األقل،
ولكن قد يستغرق أكثر من ذلك ،بناء على وتيرة حضورك
للفصول .كلما حضرت فصولك بانتظام ،لكما حصلت على
دبلومة ( )HSEفي وقت أقصر!

TSET E
HT EK
AT
االمتحان
أدخل

في يناير /كانون الثاني  ،2014قامت إدارة التعليم لوالية
نيويورك باستبدال امتحان الكفاءة التعليمية العامة
(® )GEDبامتحان (™ .)TASCإن امتحان (™ )TASCهو
امتحان ٍ
متحد ،لكن معلمو برنامج ( )P2Gوطاقم العاملين
به سوف يعدوك الجتيازه بنجاح .االمتحان يحتوي على 5
أجزاء ومدته  7ساعات .بينما أنت تستعد الجتياز امتحان
(™ )TASCوالحصول على دبلومة معادلة الشهادة الثانوية
( ،)HSEسيقوم مركز موارد الكليات والمسارات المهنية
( )College and Career Resource Centerبمساعدتك
في التخطيط للخطوات التالية.

النجاح!

(™ )TASCوستتخرج.
بالعمل الجاد ،سوف تجتاز امتحان 
إن حصولك على دبلومة معادلة الدراسة الثانوية ( )HSEتعتبر
خطوة هامة نحو فرص تعليمية ومهنية جديدة ومثيرة!
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