مكتب تعليم الكبار ومواصلة التعليم بإدارة التعليم لمدينة نيويورك
األسئلة المكررة


من المؤهل لالستفادة من فصول وخدمات مكتب تعليم الكبار ومواصلة التعليم ()OACE؟
أي مقيم في مدينة نيويورك يبلغ من العمر  21سنة أو أكثر وليس لديه شهادةأو دبلومة معادلة للشهادة الثانوية األمريكية () ،HSEيمكنه التسجيل في
هذه الدورات الدراسية .تتوفر أماكن محدودة في فصول التعليم المهني والتقني ( ) CTEلمن يحملون شهادة معادلة للشهادة الثانوية األمريكية.



هل توجد رسوم للدورات الدراسية لتعليم الكبار؟
ال توجد رسوم للدورات الدراسية لتعليم اإلنكلييية كلةة ثانية ( ،)ESOLودورات ( ، )HSEوالتعليم األساسي للكبار ( .)ABEإال أن بعض فصول
التعليم المهني والتقني (  ) CTEتستوجب من الطالب شراء الكتب والمستليمات الدراسية.



إذا كان الطالب يعمل ،أو يحصل على دعم مالي ،أو لم يكن لديه وثائق وضعيته كمهاجر ،فهل يمنعه ذلك من االستفادة خدمات
مكتب ( )OACEالمجانية؟
ال.



هل هناك حد أدنى للتعليم الذي يجب أن يكون الطالب قد أكمله لحضور الدورات الدراسية لمكتب ()OACE؟
ال.



إذا كانت لدي شهادة ثانوية أو درجة جامعية من بلد آخر ،فهل يمكنني االلتحاق بالدورات الدراسية لتعليم الكبار؟
نعم.



إذا كانت لدي شهادة ثانوية أو درجة جامعية من الواليات المتحدة ،فهل يمكنني االلتحاق بالدورات الدراسية لتعليم الكبار؟
ال .تتوفر أماكن محدودة في فصول التعليم المهني والتقني (  ) CTEلمن يحملون شهادة معادلة للشهادة الثانوية األمريكية.



هل يحتاج الطالب لرقم الضمان االجتماعي و /أو وثائق إثبات الهوية للتسجيل في الدورات الدراسية؟
ال يحتاج الطالب المس ّج لون في فصول برامج ( ،)ESOLأو ( ،)ABEأو ( )GEDلرقم الضمان االجتماعي .أما الطالب الذين يسجلون في فصول
التعليم الفني والتقني ( ) CTEالتي تؤدي إلى الحصول على شهادة ،فقد يط البون باإلدالء برقم الضمان االجتماعي أو بوثائق أخرى إلثبات هويتهم لدى
التحاقهم بالعمل.



أين تعقد هذه الفصول ومتى يتم تقديمها؟
تعقد فصول هذه الدورات الدراسية في  175موقعا ً في مختلف أرجاء األحياء الخمس .وتعقد الفصول خالل فترات الصباح وبعد الظهر والمساء وأيام
السبت لالستجابة لمتطلبات كافة الطالب.



إذا كان الطالب يشتغل في مانهاتن ويقيم في البرونكس ،فهل يمكن إحالته إلى موقع في أي من الح ّيين؟
نعم .الطالب المؤهلون يمكنهم حضور الفصول في المواقع التي تناسبهم على أكمل وجه.

 ما هي الفصول التي يقدمها مكتب تعليم الكبار ومواصلة التعليم؟
• برنامج التعليم األساسي للبالةين ( :) ABEتعليم المهارات األساسية للقراءة والكتابة واإلعداد المتحان تقييم شهادة معادلة الشهادة الثانوية ()HSE
• تعليم اإلنكلييية لةير المتحدثين بها ( :) ESOLمن مستوى المبتدئين إلى مستوى المتقدمين
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• التعليم المهني والتقني ( :) CTEتتوفر دورات دراسية في التكييف /التبريد ،وميكانيكا السيارات ،وصيانة المباني ،وتركيب الكابالت ،والنجارة،
ومهارات الكمبيوتر ،وإصالح الكمبيوتر ،والتركيبات الكهربائية ،وإعداد األطعمة /المأدب ،والمهن الصحية ،والكهرباء ،والفوترة الطبية ،وبرنامج
( ، )Microsoft Officeوالسباكة ،وتصميم المواقع اإللكترونية.



إذا أراد مدير مدرسة  ،أو منسق شؤون اآلباء ،أو أحد اآلباء أن يتوفر فصل من فصول تعليم الكبار بمقر مدرستهم الشاملة
للصفوف من الروضة إلى الصف  ، 12فبمن يتعين عليهم االتصال؟
لدى كل إقليم مدير لتعليم البا لةين .نرجو مراجعة صفحة مواقع التسجيل على هذا الموقع اإللكتروني للعثور على معلومات االتصال بالمدرسة.



ما هي إجراءات المطلوبة من الطالب للتسجيل في فصول تعليم الكبار؟
يشتمل كل حي على مركي للتعلم ( ) Literacy Zoneحيث يمكن لكل طالب أن يقوم بالتسجيل لهذه الفصول .تتوفر عملية التسجيل أيضا ً في أماكن
أخرى .يجب على كل طالب أن يجتاي مقابلة تحضيرية بعد تيويده بشرح واف للبرامج المتاحة له .يخوض التالميذ المؤهلين جلسة تقييم مع مدير حالة
ويتم إلحاقهم وفقا ً لذلك.



هل تقام المقابالت التحضيرية في تواريخ وأوقات معينة؟
نعم .تتوفر هذه المعلومات في المقر الذي اختار الطالب أن يقوم بالمقابلة التحضيرية فيه .نرجو ضرورة االتصال مسبقا ً للحصول على تفاصيل
المقابالت التحضيرية إذ أن جداولها قد تتةير .نرجو مراجعة صفحة مواقع التسجيل على هذا الموقع اإللكتروني للحصول على عناوين وأرقام هواتف
مواقعنا.



ما هو الفرق بين دورات التعليم األساسي للكبار ( )ABEودورات شهادة معادلة الشهادة الثانوية ()HSE؟
تقوم فصول التعليم األساسي بتدريس المستويات الدنيا من القراءة والكتابة والرياضيات إلعداد التالميذ لفصول معادلة الشهادة الثانوية ( .)HSEتقوم
فصول معادلة الشهادة الثانوية ( ) HSEبإعداد التالميذ الختبار تقييم مهارات المرحلة الثانوية (.)TASC



ما هو فصل تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ()ESL؟
فصول ( ) ESLتساعد الطالب على تنمية مهارات اللةة االنكلييية والقراءة.



ما هو مركز ()Literacy Zone؟
مركي ( )Literacy Zoneتم إنشاؤه لالست جابة الحتياجات الوافدين الجدد من العائالت ،والطالب البالةين ،وغيرهم من أفراد المجتمع .ويقوم هذا
المركي بدور صلة الوصل بين الطالب والفصول والموارد الكفيلة بمساعدتهم لمواجهة األمور المتعلقة بالسكن ،والشؤون القانونية ،والصحية ،وشؤون
الشةل وغيرها من االحتياجات .كما تساعد مراكي ( ) Literacy Zoneومواردها العائالت في التصدي للتحديات التي تواجههم أثناء اندماجهم في
ثقافة جديدة وتعلّمهم لةة جديدة .هناك أربعة مراكي ( ) Literacy Zoneفي منهاتن ،وكويني ،وبروكلين ،والبرونكس .نرجو مراجعة صفحة دعم
التالميذ على هذا الموقع ،للح صول على مييد من المعلومات.
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