
 غینلابلل يملتعليا انجمانرب يف مكب ابمرح

 نامجرلبو افوظمك لبھا منطلتي سیت اماولمعلا كلرح یشذي لو ایدلفیھذا ا لقمنا بتسجید لق
 او شخصیاًوراق الھذه املئ ك یمكنك نامجربب حس .بةولطلما وراقلألك تعبئتد لتعلیمي عنا

 دعوم لقبو یدلفیھدة امشال خالن مر بتحضی تقمر إذا كبأبثقة ر ستشعن لحالتیا في .فلھاتر اعب
 .كبص لخال التسجیا

 رةإلستماا تعبئة فيك تدمساع دیة عنزالنكلیا باللغةون ثدیتح فیناوظمظم مع م أنلعلا ذخأجى ری

 .     رادفد أحأو أیق دصر إلحضاطط تخ،وفیھ شخصیاًل لتسجیك ایمكنن في مكاش تعیت كنإذا 
 وحمسمك لأن ذ نمد لتأكوا لتحقق مسبقاًا جىرفیل، لتسجیا دعنل صوالتا فيك تدلمساع لعائلةا

 راءاتإلجوا دعوالقا نم دیدلعا Covid19 رغی أن دبع

 مجراب میدتق في رارالستما على نادتساع ھا.نجمع لتيا تلبیاناا ھذه نأل منكوتعا على مكرنشك
 ونلقان فقًاو .منةآلشخصیة ك اماتوعلى معلظ بالحفاد ننا نعأكما م، عاد بع عاماًن لبالغیم اتعلی
 للتسجیا رةستمااعلى ع الطإلب الك طیحق ل )FERPA(رة ألسم اتعلی سیاسةوق وحق
 رهخباوإ كبمعلمل التصاالى ج إفستحتاك لذب مھتماًت كناذا  .كلخاصة بت اماولمعلوا

. 

 :أدبنل

 نمف (ةيولھا)ةيصشخ بطاقة دیكل ناك اذإ نكي مل اذإو ،ليجالتس دنع زتكوحب ونكت نا نستحمسلا
 .ةبومطل تیسلو ةكلشمب تلیس ةدواح لدیك

 .  ریديبال ناونلعا و تكيب ننواع تحفظ مل وأ فرعت ال تنك ذاا ةيلشخصا ةيوهال لماعتاس نیمك

 كنمكي ،سجیلتال للاخ تلوقااا نم تقو اي يف ومةمعل اي مهتف ال تنك اذإ – ىأخر ةحينص
 (ةدعلمساا وجأر)وأ ( إضافیة تامومعل لىإ اجتحا) وأ  ( افھم ال انا) ولقال ةطاسببو

 حجاألر لىع ينعي اذهف ،كل وفةلأم غیر ودتب تماوعلمال هذه نم اي تناك اذإ هنأ معللا ذاخ یرجى
 . یمھادتق لىإ بحاجة تولس لیكع قبنطت ال ھانأ

 (ةائللعا مسأ) لخیرأا كمأس نم ◌ً لاك يطعأ (ملسأا) ألسم،ا نكم بلط يس الأو األول وأسمك كان إذا
 مأس من رثكأ لدیك یرجى . یةولھا ىلع بوتكم وه ماك املك مسالا امدتخاس



 كلزنم ناونع سفن ونكي دق يديالبر نوانلعا اذه  (ديربال دوقنص) يديالبر نكاونع مدقتس كلذ دبع
 كلذل ،كلمنز لىإ كديبر لرساا مت الح يف ،تكقش او ةيلاولاو تكنيدم انكونع نمضتي ان بیج

 . ◌ً اضيا يديالبر مزرالو
 

 ◌ً اضيأ. مارةتسالا ةئبعت دنع  ةيخصشال تماوعلمالو كب الصتال ةهج نيودت ◌ً اضيأ مهملا نم
 جاتتحس

 ديدتح لىإ جاتحتس ماك. وييخللا فكتاه مقور لرضياا فكتاه مقر ميدقت ىلع ◌ً راداق نوكت ان إلى
 كنا ماك . ةيصنال ئلارسلا يقتل لىع ◌ً اقفاوم تنك اذا ماو �اخ نم كعم اصلوتلا نكمي ھاتف  مقر

 . دحاو دیكل انك ذاا  ينوالكتر دييرب ننواع ميدقتل تاجتحس
 

 مقرو ءاسمألا عم كب صةاخ صالتا جھة ،لصلياا كدبل) يه اجھاتتح يتال ةيلشخصا تماوعلمال
 . (ءىرلطواا حالة يف مهب لصاتالل ينوااللكتر ديربلاو فتالھا

 

 تسدر دق تنك اذا علميلا كليحصت نع كلاؤس متيس . مييلتعلا كاوتمس نع وهف اليتال مللقس ةبسنبال
 االمیركیة المتحدة الوالیات في أمریكا خارج أو ىعلأ) ھاتيهنا ةيميلعت مرحلة لىعأ نع لأستس مث

 . ( هتتمما اسيدر ىوتمس
 باهذالن ع تتوقف امدنع كرمع نع عدتكابمس ومیق يذال صشخلا تخبر أن مكنكي ،دأكتم ريغ تنك اذإ

 " امنةثال رعمب رسةدلما لىإ باهذال عن تتوقف دلق" ولقال یمكن ◌ً لاثم . سةردلما لىإ
 

 كب صلخاا يعامتاالج نلضماا مقر عطيتس كذل دبع دعاسیس هنكل بومطل غیر هنا ن،مكا اذأ
 . نمأ نامكب ◌ً اظوفحم ونكي نأب كدعن امك ، انجامنبر

 

 خيتار بيتتر متي ةيكيرالما ةدتحلما تايالوال يف انھ هاتبنالا یرجىو دكمیال خيرات يطعت فوس ثم
 . (ةنالس م،ويال ،ھرشلا) اليتالك دالمیال

 

 . لنالسؤاا لىع ةباجإلا بیجو . للةالساو قعرلا ولح نلااؤس ناكه ثم
 ؟ یةنابلساا نوثدتحي نيذال صلشخااا نم تنا له " لوألا لاؤالس

 ؟ قيرلعا كاصل لثمي هيتالال تارايخال نم يا وه يناثال لاؤالس
 نم كييأمر او ، دواالس رقعال نم ، يويأس ، السكاأ نم نمواط او حمرلا دونلھا : يه تكایارتاخ

 وأ يقيرفا اصل ىاألخر ىءدھالا یطالمح رزج نیيالصلا ياواه ناسك ، ضيبالا قرلعا نم ،
 . شخصیةلا تكيوه ددح يناثال لاؤللس

 

 . كعمل لىع زكتتر ةئلسالا نم تالیةلا ةعومجملا
 . ينمھلا كعضو ديدتح لىإ ريشي لوألا لاؤلسا-

 . ◌ً ايلاح لمع كيدل نا ينعي مام ، لتعم" وه لولأا یارالخ
 اذوه (هنم كفصل راظتناب وأ لعملا نع فقوتتس كنا بالغ تستلما كنكل) " لعمت" وه اليتال رايالخ

 لعملا نع لطاع حبصتسو ، نكع ءانغتلساا متيس هنا كغيلتب مت نكول یألاح ملع كيدل ان ينعي
 . ◌ً ابيرق

 كنكلو ◌ً ايلاح لمع دیكل سيل هنا نيعي اذهو ( ملع نع ثحبت)  عملال عن اطلع وه يلاتال یارالخ
 .عمل إیجاد بجھد تحاول

 . لمعلا نع ◌ً لاطاع اهيف تنك يتلا ةدملا ديدحتل جاتتحسف لعملا نع لعاط تنك ذاإ
 ◌ً ايلاح ةفيظو كيدل سيل هنأ نيعي اذه ، (لمع نع ثبحت لا) عملال نع اطلع وه یرخألا یارالخ
 . لحاليا تقوال يف  فةيظو نع دجھب ثبحت ال كنوأ



 كصولح مدعل   ةحتمللما باباألس نمو ،كواجھت يتال جزاولحاو فيوظتبال لقعتي اليتال لاؤالس
 اختیار یمكنك انھ یعني مما الصحیحة األجوبة جمیع تختار ان علیك بھ، ترغب الذي العمل على

 . بواج نم رثأك
 هذه يف تفكر ان ضلفألا نم نكلو ،ةنمكمال ةبوجألا كل مدقيس سجبلتال يف كدعساي يذال صشخلا

 . جیلستال لبق ھاھزجتو  بابسألا
 

 . Virginia  يف انویةثال  ةدھاش ةلدعام رابتاخ نع كلاؤس متيس
 تمتحاناا عةبأر نم ةعوجمم نع ارهبع وهو ؟ GED بارتأخ تيرجأ ھل" وه لوألا لاؤلساو

 . العامة ةيوناثال ةدھاش ةلدعام لأج نم صاخاألش ضعب اهب یقوم
 ؟ بلةقلما ◌ً راهش رشع ينثالا يف DGE  رابتأخ ءاإلجر طتخط له وه يناثال لالسؤا

 يف كدعاسي ذيال صشخلا غإبال رجىي ،كيدل ◌ً افولأم سيلو ◌ً ادبأ نتحامالا اذهل عضتخ مل تنك اذإ
 . ليالتسج

 

 دأكتال یرجى .المباشر دعولما او سجیلتلاب الخاصة ةيفتلھاا مكالمةلل حضیرتل ويديفلا اذه ةدهالمش قتكو كل ردنق
 ةجاھز كب ةصلخاا الھاتف مرقاأو ةيولھا ةقاطب دیكل ان سجیلتال مارةتاس ستكمالا دنع

 ليالتسج دعوم للاخ موفھم غیر ئيش اي أو ئلةاس اي دیكل ناك اذإ .  ةيلشخصا تماوعلمال مع
 عمنج اننأ معللا ذأخ رجىيو . هيإل دثتحت يذال صخالش غالاب نكم ونرج ،شرابلما دعولما او الھاتف عبر
 كتامومعل نأب كدعن ماك ،فوالصف هذه ميدتق مواصلة لىع نادعسات ھانأل تماوعلمال هذه
 . وظةفومح ةنما ىقتبس


