مكتب تعليم الراشدين ومواصلة التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
 ،Rose-Marie Millsالمديرة المراقبة
 يقدِّم مكتب تعليم الراشدين ومواصلة التعليم التابع لمدينة نيويورك ( )OACEما يزيد عن  900دورة دراسية مجانية* في التعليم األساسي للراشدين (،)ABE
والتحضير ،واللغة االنكليزية للمتحدثين باللغات األخرى ( ،)ESOLوالتعليم المهني والتقني ( )CTEللبالغين في عمر  21سنة وأكثر الذين ليس لديهم شهادة ثانوية
أومعادل الشهاة الثانوية* .قد يطلب من التالميذ دفع رسوم إضافية للكتب وامتحانات الحصول على الشهادة و /أو الزي الرسمي لفصول محددة.
 نقدِّم فصوالً دراسية في الصباح وبعد الظهر وفي المساء ،من اإلثنين إلى السبت ،في أكثر من  175موقع في األحياء الخمسة ،بما في ذلك المدارس العامة ،والمراكز
المجتمعية ،والمنظمات الدينية .نرحب بالتالميذ لحضور الدورات في أي من مواقعنا بغض النظر عن الحي الذي يقيمون فيه.
 ويقدم مكتب تعليم الراشدين ومواصلة التعليم ( )OACEحاليا ً امتحان تقييم إكمال التعليم الثانوي /معادل الشهادة الثانوية ( )TASC/HSEفي عشر مراكز امتحان في
عموم جميع األحياء.

تتمثل مهمة مكتب تعليم الراشدين ومواصلة التعليم في دعم الراشدين لكي يقوموا بدورهم كآباء ،وأفراد عائالت ،وعاملين ،وأفراد في المجتمع .إننا نشجع التع ّلم
مدى الحياة وتنمية مهارات حل المشكالت من خالل استمرارية الخدمات التي تشمل التعليم األساسي للراشدين ،وتعليم اإلنكليزية للمتحدثين باللغات األخرى،
والتحضير المتحان معادل الشهادة الثانوية ( ،)HSEوالتعليم المهني والتقني.

مواقع الفصول

تعقد الجلسات التوجيهية والتسجيل بصفة دورية في جميع األقاليم في أنحاء المدينة .راجع الجدول الخاص باإلقليم للتعرف على التواريخ المحددة( .للحصول على أحدث جدول،
زورونا على الرابط التاليhttp://schools.nyc.gov/community/AdultEd/default :
العنوان و رقم الهاتف

اإلقليم

مواقع الفصول

البرونكس



1

)Bronx Adult Learning Center (BxALC
East Tremont Avenue, 3rd Floor 3450
Bronx, NY 10465
)718(-863-4057

تدعم المناطق التعليمية  ،7و ،8و ،9و ،10و ،11و12
و  ،Bedford Parkو ،Castle Hillو ،Fordhamو، Hunts Point
و ،Morrisaniaو Mott Haven،Norwoodو،Parkchester
و ،Throgs Neckو ،Wakefieldو ،West BronxوWest Farms

كوينز


2

)Queens Adult Learning Center (QALC
Jackson Ave, 3rd Floor 25 – 27
Long Island City, NY 11101
)718(-361-9480


3

90-01 Sutphin Boulevard
(المدخل المطل على شارع 90th Avenue
Jamaica, NY 11435
)718(-557-2568

تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،24و ،26و30
 ،Astoriaو ،College Pointو ،Coronaو ،Elmhurstو،Flushing
و ،Fresh Meadowsو ،Jackson Heightsو،Kew Gardens
و ،Long Island Cityو ،Maspethو ،Ridgewoodو ،Sunnysideو
Woodside
تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،25و ،27و ،28و29
 ،Bellroseو ،Briarwoodو ،Far Rockawayو،Glendale, Hollis
و ،Jamaica, Kew Gardensو  ،Laureltonو،Queens Village
و ،Richmond Hillو ،Ridgewoodو،Rochdale Village
و ،Rockawayو ،Rosedaleو ،South Jamaicaو South Ozone
 ،ParkوSt. Albans

منهاتن

4

5



Alternative Education Complex
W. 35th Street 269
New York, NY 10018
)212(-868-1650
)Mid-Manhattan Adult Learning Center (MMALC
212 West 120th Street
New York, NY 10027
 (212) 666-1919أو )212(-666-1920

تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،1و2
منهاتن ،تحت شارع 119
تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،3و ،4و ،5و6
منهاتن ،شارع  119وما فوق

بروكلين


6

P.S. 13 Roberto Clemente
Pennsylvania Avenue 557
Brooklyn, NY 11207

)718( 240-2770
7

M.S. 061 
Empire Blvd 400
Brooklyn, NY 11225
)718( 221-6703

تدعم المناطق التعليمية  ،15و ،18و ،19و ،20و ،21و ،22و23
 ،Bay Ridgeو ،Bensonhurstو ،Borough Parkو،Canarsie
و ،Coney Islandو ،Crown Heightsو ،East Flatbushو East
 ،New Yorkو ،Flatbushو ،Midwoodو،Ocean Hill-Brownsville
و  ،Sheepshead BayوSunset Park
تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،14و ،16و ،17و32
 ،Bedford-Stuyvesantو ،Bushwickو ،Clinton Hillو Crown
 ،Heightsو ،East New Yorkو  ،Flatbushو،Fort Greene
و ،Greenpointو ،Prospect Heightsو،Ridgewood
و ،Williamsburgو

ب ر و ك ل ي ن و ا س ت ا ت ن آ ي ال ن د

8

)Brooklyn Adult Learning Center (BALC
Nostrand Avenue | Brooklyn, NY 11216 475
)718( 638-2635
Staten Island 

تدعم المناطق التعليمية المجتمعية رقم  ،13و31
 Bedford-Stuyvesantو Staten Island
)T&I 22973 – (Arabic

أين يتم تقديم الفصول؟
نوع الفصل
التعليم األساسي للراشدين ( )ABEوالتحضير المتحان معادل الشهادة الثانوية ()HSE

المواقع المتوفرة (حسب اإلقليم)
جميع األقاليم

التحضير المتحان معادل الشهادة الثانوية :اإلسبانية

7 ،4 ،2 ،1

مدخل لمعادل الشهادة الثانوية ( )HSEدراسة مكثفة لمدة ثالثة أشهر

8 ،5 ،2 ،1

اإلعداد في الرياضيات فقط

8 ،5 ،2 ،1

اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL

جميع األقاليم

التربية المدنية لتالميذ برنامج اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL
القراءة والكتابة لتالميذ برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL

5 ،2 ،1
7 ،6 ،5 ،2 ،1

نرجو مراجعة الفصول المحددة للتعليم المهني والتقني ( )CTEللتعرف على
المواقع

التعليم المهني والتقني ()CTE

مواقع التعليم المهني والتقني ()CTE
يتم التسجيل والجليات التوجيهية للتعليم المهني والتقني ( )CTEعادة في بداية الفصل الدراسي (الفصل الدراسي للخريف :سبتمبر /أيلول  -يناير /كانون الثاني ،الفصل الدراسي
للربيع :فبراير /شباط  -يونيو /حزيران) .راجع الجدول الخاص باإلقليم للتعرف على التواريخ المحددة( .لالطالع على أحدث جدول ،زورونا على الرابط التالي:

)http://schools.nyc.gov/community/AdultEd/default.htm
المجال

حرف
األخرى

فصول التعليم المهني والتقني ()CTE
النجارة
التركيبات الكهربائية :الجهد المنخفض/التركيبات المنزلية/التركيبات
التجارية
التركيبات الكهربائية :الطاقة الشمسية

)Coop Tech( 5

السباكة
اللحام

 ،)BxALC( 1و  ،)Region 6( 6و  ،)MMALC( 5و)BALC( 8

الفوترة الطبية والتشفير

 ،)MMALC( 5و )BALC( 8

الفصد/رسم القلب/السجل الصحي اإللكتروني

 ،)MMALC( 5و )BALC( 8

برنامج ()Adobe Photoshop
شهادة تقني الشبكات ( )CCNAمن ()Cisco
شهادة تقنيات الكمبيوتر ()CompTIA A+
شهادة تقنيات الشبكات ()CompTIA Network+
شهادة تقنيات األمن اإللكتروني ()CompTIA Security+
شهادة ()IC3

 ،)QALC( 2و ،)MMALC( 5و)BALC( 8
 ،)QALC( 2و)BALC( 8
)Gompers High School( 1
 ،)Gompers High School( 1و ،)MMALC & Coop Tech( 5و
)BALC( 8
 ،)MMALC( 5و )BALC( 8
)BALC( 8
 ،)Gompers High School( 1و  ،2و ،)MMALC( 5و )BALC( 8

برنامج ()Microsoft Excel

 ،)QALC( 2و)MMALC( 5

شهادة متخصص برنامج مايكروسوفت أوفس ( Microsoft
)Office

 ،)MMALC( 5و)BALC( 8

برنامج ()Microsoft Office Suite
برنامج ()Microsoft Word
مهن
أخرى

 ،)Gompers High School( 1و)Coop Tech( 5

)Coop Tech( 5

تصميم المواقع اإللكترونية ببرنامج ()Adobe Dreamweaver

تقنية المعلومات

)Alfred E. Smith High School( 1

)Alfred E. Smith High School( 1

مساعد تمريض معتمد ()CNA
المهن الطبية

المواقع المتوفرة (حسب اإلقليم)

تكييف الهواء والتبريد
صيانة المراجل :متخصص مكافحة تلوث الهواء ()EPA
صيانة المباني
فنون الطهي /إعداد الطعام

 ،)QALC( 2و ،)MMALC & Coop Tech( 5و)BALC( 8
 ،)QALC( 2و)Staten Island( 8
)MMALC & Coop Tech( 5
)Aviation High School( 2
 ،)Coop Tech( 5و)Phoenix House( 7
)Coop Tech( 5
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