ﻣرحبا بكم في برنامجنا اﻟﺗﻌﻠﻲمي للبالﻏﯾن
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺳﺟﯾل ھذا اﻟﻔﯾدﯾو اﻟذي ﯾﺷرح ﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾطﻠﺑﮭﺎ ﻣﻧك ﻣوظﻔو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻧد ﺗﻌﺑﺋﺗك ﻟﻸوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .ﺣﺳب ﺑرﻧﺎﻣﺟك ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻠﺊ ھذه اﻻوراق ﺷﺧﺻﯾﺎً او
ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺳﺗﺷﻌر ﺑﺛﻘﺔ أﻛﺑر إذا ﻗﻣت ﺑﺗﺣﺿﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎھدة اﻟﻔﯾدﯾو ﻗﺑل ﻣوﻋد
اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎص ﺑك.
ﯾرﺟﻰ أﺧذ اﻟﻌﻠم أن ﻣﻌظم ﻣوظﻔﯾﻧﺎ ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎرة
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾﺎً،وﺗﺧطط ﻹﺣﺿﺎر ﺻدﯾﻖ أو أﺣد أﻓراد .
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل ،ﻓﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﺳﺑﻘﺎً واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ذﻟك ﻣﺳﻣوح
ﺑﻌد أن ﻏﯾر  Covid19اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات
ﻧﺷﻛرﻛم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻷن ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣﻌ.ﮭﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌد ﻋﺎم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻌد ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ آﻣﻧﺔ .وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧون
ﺣﻘوق وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳرة ( )FERPAﯾﺣﻖ ﻟك طﻠب اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .اذا ﻛﻧت ﻣﮭﺗﻣﺎً ﺑذﻟك ﻓﺳﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻌﻠﻣك وإﺧﺑﺎره
.
لنبدأ:
الﻣﺲﺗﺢسن ان تكون بحوزﺗﻚ عند اﻟﺘﺲجيل ،وإذا لم يكن

إذا كان لدﯾﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺦصية(اﻟﮫوية) فمن
ﻟﺪﯾﻚ واحدة ﻟﯿﺲت بمشﻛﻞة ولﯾﺲت ﻣﻄﻞوبة.
ﯾﻤﻚن استعﻣﺎل الهوية اﻟﺸﺨﺺية اذا كنت ال تعرف أو لم ﺗﺤﻔﻆ عﻧﻮان بيﺗﻚ و اﻟﻊنوان البرﯾﺪي .

ﻧﺺيحة أﺧﺮى – إذا كنت ال ﺗﻒهم اي ﻣﻌﻞوﻣﺔ في اي وقت من ااﻟﻮﻗﺎت خاﻟﻞ التﺳﺠﯿﻞ ،يﻣﻚنك
وببساطة القول (انا ال اﻓﮭﻢ ) أو (احتاج إﻟﻰ ﻣﻌﻞومات إﺿﺎﻓﯿﺔ ) أو(أرجو اﻟﻤﺴﺎعدة)
ﯾﺮﺟﻰ اخذ الﻋﻞم أنه إذا كانت اي من هذه المﻋﻞوﻣﺎت ﺗﺐدو ﻏﯿﺮ مألوﻓﺔ لك ،فهذا يعني عﻟﻰ اأﻟﺮجح
أنھﺎ ال تﻧﻂبق عﻟﯿﻚ وﻟﺲت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻖدﯾﻤﮭﺎ .
أوال سي طلب مﻧﻚ اأﻟﺴﻢ( ،اأﻟﺲم) أعطي كال◌ً من أسمك اأﻟﺨﯿﺮ (أسم اﻟﻊاﺋﻞة)
ﻟﺪﯾﻚ أكثر ﻣﻦ أسم ﯾﺮﺟﻰ اسﺗﺦدام االسم كاﻣﻞ كﻣﺎ هو مكتوب على اﻟﮫوﯾﺔ .

وأﺳﻤﻚ اأﻟﻮل إذا ﻛﺎن

ﺑﻊد ذلك ستقدم عنواﻧﻚ اﻟﺒﺮيدي (صندوق البريد) هذا اﻟﻊنوان اﻟﺒﺮيدي قد يكون نفس عنوان منزلك
او شقﺗﻚ ،في حال تم ارﺳﺎل ﺑﺮيدك إﻟﻰ ﻣﻨﺰلك ،لذلك
ﯾﺞب ان يتضمن عنواﻧﻚ مدينﺗﻚ والوالية
والرﻣﺰ اﻟﺒﺮيدي ايضا ◌ً .
من المهم أيضا ◌ً تدوين جهة التصال بك والمﻋﻞوﻣﺎت الشﺧﺺية عند تعبئة االستﻣﺎرة .أيضا ◌ً
سﺗﺢتاج
إﻟﻰ ان تكون قادرا ◌ً على تقديم رقم هاتﻓﻚ ااﻟﺮﺿﻲ ورقم هاتﻓﻚ الﺧﻞيوي .كﻣﺎ ستحتاج إﻟﻰ ﺗﺢديد
رقم ھﺎﺗﻒ يمكن التواﺻﻞ معك من خا� وﻣﺎ اذا كنت موافقا ◌ً عﻟﻰ ﺗﻞقي الرساﺋﻞ النصية  .كﻣﺎ انك
سﺗﺢﺗﺎج لتقديم عﻧﻮان بريدي اﻟﻜﺘﺮوني اذا كان لدﯾﻚ واحد .
المﻋﻞوﻣﺎت اﻟﺸﺨﺺية التي ﺗﺢتاﺟﮭﺎ هي (ﺑﻞدك ااﻟﺼﻠﻲ ،ﺟﮭﺔ اتﺻﺎل خاﺻﺔ بك مع األﺳﻢاء ورقم
اﻟﮭﺎتف والبريد ااﻟﻠﻜﺘﺮوني ﻻلتﺻﺎل بهم في ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارىء) .
ﺑﺎلنسبة ﻟﻠﻘﺲم التاﻟﻲ فهو عن ﻣﺲتواك اﻟﺘﻌﻞيﻣﻲ  .سيتم سؤالك عن تﺣﺺيلك الﻋﻠﻤﻲ اذا كنت قد درست
أو ﺧﺎرج أﻣﺮﯾﻜﺎ ثم ﺳﺘﺲأل عن أعﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ تعليمية انهيتھﺎ (أﻋﻞى
ﻓﻲ اﻟﻮاﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ااﻟﻤﯿﺮﻛﯿﺔ
ﻣﺲتوى دراﺳﻲ اﺗﻤﻢته ) .
إذا كنت غير متأكد ،يﻣﻜﻨﻚ أن ﺗﺨﺒﺮ الﺷﺦص الذي ﯾﻖوم ﺑﻤﺲاﻋﺪﺗﻚ عن عمرك عندما ﺗﻮﻗﻒت عن الذهاب
إﻟﻰ اﻟﻢدرﺳﺔ  .مثال◌ً ﯾﻤﻜﻦ القول "ﻟﻖد ﺗﻮﻗﻒت ﻋﻦ الذهاب إﻟﻰ اﻟﻢدرﺳﺔ بﻋﻢر الثاﻣﻨﺔ "
ﺑﻊد ذلك ستﻋﻄﻲ رقم اﻟﻀﻤﺎن ااﻟﺞتماعي اﻟﺨﺎص بك
ﺑﺮنامجنا  ،كما نعدك بأن يكون محفوظا ◌ً بﻣﻚان أمن .

أذا اﻣﻚن ،انه ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻞوب لكنه ﺳﯿﺲاعد

ﺛﻢ سوف تعطي تاريخ ﻣﯿﺎلدك وﯾﺮﺟﻰ االنﺗﺐاه اﻧﮫ في الواليات اﻟﻢﺗﺢدة ااﻟﻢريكية يتم ﺗﺮتيب ﺗﺎريخ
اﻟﻤﯿﺎلد كالتاﻟﻲ (الشھﺮ ،اليوم ،اﻟﺲنة) .
ﺛﻢ هﻧﺎك سؤاالن حول الﻋﺮق واﻟﺲاﻟﻠﺔ  .وﯾﺞب اإلجابة عﻟﻰ اﻟﺴﺆااﻟﻦ .
اﻟﺲؤال األول " هل انت من ااﻟﺸﺨﺎص الذين يﺗﺢدثون ااﻟﺲبانﯾﺔ ؟
اﻟﺲؤال الثاني هو اي من الخيارات الﺗﺎليه يمثل اﺻﻞك اﻟﻊرﻗﻲ ؟
اختﯾﺎراﺗﻚ هي  :اﻟﮫنود الﺣﻤﺮ او ﻣﻮاطن من أاﻟﺴﻜﺎ  ،أسيوي  ،من العرق ااﻟﺲود  ،او أﻣﺮيﻛﻲ من
ﺳﻚان هاواي ااﻟﺼﻞﯾﻲن جزر اﻟﻤﺢﯾﻂ الھﺎدىء اأﻟﺨﺮى  ،من اﻟﻊرق االبيض ،
اﺻﻞ افريقي أو
ﻟﻠﺲؤال الثاني حدد هويﺗﻚ الﺷﺨﺼﯿﺔ .
الﻣﺠﻢوعة الﺗﺎﻟﯿﺔ من االسﺋﻞة ﺗﺮتكز عﻟﻰ ﻋﻤﻞك .
اﻟﺲؤال األول يشير إﻟﻰ ﺗﺢديد وضعك الﻣﮫني .اﻟﺦﯾﺎر اأﻟﻮل هو "ﺗﻌﻢل  ،مﻣﺎ يعني ان لديك عمل حاليا ◌ً .
اﻟﺦيار التاﻟﻲ هو "تﻋﻢل " (لكنك اﺳﺘﻠﻢت ﺑﺎﻟﻎ انك ستتوقف عن الﻋﻢل أو بانتظار ﻓﺼﻞك منه) وهذا
يعني ان لديك عﻣﻞ حالﯾﺄ ولكن تم ﺗﺐليغك انه سيتم ااﻟﺲتغناء عﻧﻚ  ،وستصبح عاطل عن الﻋﻢل
قريبا ◌ً .
اﻟﺦﯾﺎر التالي هو عاطﻞ ﻋﻦ الﻋﻤﻞ (تبحث عن عﻣﻞ ) وهذا يعﻧﻲ انه ليس لدﯾﻚ عمل حاليا ◌ً ولكنك
ﺗﺤﺎول ﺑﺠﮭﺪ إﯾﺠﺎد ﻋﻤﻞ.
إذا كنت ﻋﺎطل عن الﻋﻢل فسﺗﺢتاج لتحديد المدة التي كنت فيها عاطال◌ً عن العمل .
اﻟﺦﯾﺎر األخﯾﺮ هو عاطﻞ عن الﻋﻤﻞ (ال تﺑﺢث عن عمل)  ،هذا يعﻧﻲ أنه ليس لديك وظيفة حاليا ◌ً
وأنك ال تﺑﺢث بﺟﮫد عن وظيﻓﺔ في الوقت اﻟﺤﺎﻟﻲ .

اﻟﺲؤال التاﻟﻲ يتعﻟﻖ ﺑﺎلتوظيف واﻟﺢواﺟﺰ التي تواﺟﮫك ،ومن اأﻟﺲباب اﻟﻢﺣﺘﻤﻞة لعدم حﺻﻮلك
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﺑﮫ ،ﻋﻠﯿﻚ ان ﺗﺨﺘﺎر ﺟﻤﯿﻊ اأﻟﺠﻮﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﯿﺎر
أكثر من جواب .
الﺷﺦص الذي يﺳﺎعدك في التﺳﺠﺒﻞ سيقدم لك األجوبة المﻣﻚنة ،ولكن من األفﺿﻞ ان ﺗﻔﻜﺮ في هذه
األسباب وتجھﺰھﺎ قبل التسﺟﯿﻞ .
سيتم سؤالك عن اختبار مﻋﺎدلة شھﺎدة الثاﻧﻮﯾﺔ في . Virginia
واﻟﺲؤال األول هو "ھﻞ أجريت أختﺑﺎر  GED؟ وهو عباره عن مﺟﻢوعة من أربﻋﺔ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﯾﻘﻮم بها بعض اأﻟﺶخاص من أجل مﻋﺎدلة شھﺎدة الثانوية اﻟﻌﺎﻣﺔ .
اﻟﺴﺆال الثاني هو هل ﺗﺨﻂط إﻟﺠﺮاء أختبار  GEDفي االثني عشر شهرا ◌ً اﻟﻢقﺑﻠﺔ ؟
إذا كنت لم ﺗﺦضع لهذا االمﺗﺤﺎن أبدا ◌ً وليس مألوفا ◌ً لديك ،يرﺟﻰ إﺑﺎلغ الﺷﺦص الذي يساعدك في
اﻟﺘﺴﺞيل .
ﻧﻖدر لك وﻗﺘﻚ ﻟﻤﺶاهدة هذا الفيديو لتﺣﻀﯿﺮ للﻣﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﮭﺎتفية اﻟﺨﺎﺻﺔ بالتﺳﺠﯿﻞ او اﻟﻢوعد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .ﯾﺮﺟﻰ التأكد
عند اﺳﺘﻜﻤﺎل استﻣﺎرة التﺳﺠﯿﻞ ان لدﯾﻚ بطاقة اﻟﮫوية وأرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎصة بك ﺟﺎھﺰة
ﻣﻊ المﻋﻞوﻣﺎت اﻟﺸﺨﺺية  .إذا كان لدﯾﻚ اي اسﺋﻠﺔ أو اي شيئ ﻏﯿﺮ مﻓﮫوم خاﻟﻞ موعد اﻟﺘﺴﺞيل
ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ او اﻟﻢوعد اﻟﻢباﺷﺮ ،ﻧﺮجو مﻧﻚ ابالغ اﻟﺶخص الذي تﺗﺢدث إليه  .ويرﺟﻰ أخذ الﻋﻞم أننا ﻧﺞمع
هذه المﻋﻞوﻣﺎت ألنھﺎ تﺳﺎعدﻧﺎ عﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻖديم هذه اﻟﺼﻒوف ،كﻣﺎ نعدك بأن ﻣﻌﻞوماتك
سﺗﺐقى امنة وﻣﺢفوظﺔ .

