المنطقة التعليمية تستضيف قمة حلم  Dream Summitللطالب في  9كانون األول ( ديسمبر(
تهدف الفعالية مساعدة الطالب للتقديم الى الكلية والحصول على المعونة المالية

ستستضيف دائرة اإلستعداد للكلية ودائرة متعددة اللغات في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( )HISDقمة
الحلم السنوية الثالثة لمساعدة الطالب فى عملية التقديم للكلية والحصول على المعونة المالية في يوم السبت  9كانون األول
(ديسمبر) .في الساعة التاسعة صباحا ً الى الواحدة بعد الظهر في Hattie Mae White Educational Support Center
4400 W. 18th St., Houston 77092.
نحث طالب المدارس الثانوية وأسرهم على حضورالفعالية مجانا ً .وعلی الطالب اإلتصال بالمنسق أو المستشار أو المشرف
النجاح للكلية فيما يتعلق بالنقل .وسيتم توفيرالغداء وهناك فرصة لخمسة من الطالب المتقدمين للفوز بمبلغ  055دوالر منحة
للدراسة في الكلية المنح الدراسية للكلية.
ويهدف هذا النشاط لمساعدة "الحالمون" في المنطقة التعليمة ( أي المشمولين ببرنامج داكا " تأجيل العمل في مسالة القادمين
في مرحلة الطفولة " وأصحاب التأشيرة والمقيمين الدائمين والالجئين وطالبي اللجوء وعوائلهم  .ستتاح الفرصة للطالب
التحدث مع ممثلي المنطقة التعليمية الذين سوف يساعدونهم على معرفة المزيد عن متطلبات المعونة المالية والتعليميات بشان
عملية التقديم.
يقول ريتشارد كارانزا ،المشرف العام على المنطقة التعليمية (" )HISDاآلن نحن في وقت ريبة بشان حالة عدد كبير من
الطالب "" .إن مسؤوليتنا هي تزويدهم بالمعرفة والموارد المتوفرة لمساعدتهم على اإلستمرار في سعيهم لتحقيق النجاح.
وستوفر لهم هذه القمة اإلجابات التي يحتاجونها للمضي قدما في عملية تقديم الطلب الى الكلية".
وسوف يكون هناك مندوبين من مكاتب القبول في عدد من كليات المجتمع وجامعات والية تكساس وهم على إستعداد لإلجابة
على إستفساراتهم .وسوف ستنظم جلسات معلوماتية عن إستمارات والية تكساس للمساعدة المالية ()TASFA
وسوف تشمل القمة أيضا جلسات معلومات عن الكلية ومعرض الكلية والموارد ،ومختبر لطلبات المساعدات المالية للطالب
المتفدمين  .خالل معرض الموارد ،سوف تتاح الفرصة للطالب ملء شهادة خطية مجانية تنص على ان الطالب  /الطالبة مقيم
في والية تكساس لمدة ثالث سنوات ،وهو شرط من متطلبات القبول.

