ما الذي يجب أن يقوم به طالب المدارس الثانوية خالل العطلة الصيفية
لقد بدأت العطلة الصيفة قبل أكثر من شهر وبدأ طالب المدارس الثانوية اآلن يتطلعوا الى العام الدراسي الجديد وكيفة اإلستعداد
لة سواء كان العام المقبل في المدرسة الثانوية أو السنة األولى من الكلية أو الجامعة أو البرنامج االتقني.
وهنا بعض األفكار لتحقيق أقصى قدر ممكن من العطلة الصيفية:
الصف التاسع و العاشر:
 )1إقرأ  ،إقرأ  ،إقرأ ! إستمرفي إنعاش ذهنك عن طريق قراءة رواية من مكتبة مدرستك أو مكتبة الحي.
 )2إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل سجل في  Navianceوأن معلومات التسجيل كما يلي:
 .Aأسم المستخدم  :رقم الطالب
 .Bكلمة المرور :تأريخ عيد الميالد( الشهر  ،اليوم  ،السنة)
 )3البدء في التعرف على الكلية .إلقى نظرة على المعلومات المتوفرة عن الكلية في  Navianceوتصفح مئات من
التخصصات والبرامج التي تناسبك.
 )4البدء في بناء سيرتك الذاتية األكاديمية .تتبع الجوائز األكاديمية والالمنهجية ،وإنجازات خدمة المجتمع ،وأي شيء
آخر قد شاركت فية .وهذا سيكون في متناول اليدين عندما تقدم الى الكلية أو العمل في الصيف.
 )5التقديم للحصول على فرصة إثراء في فصل الصيف حيث ال يزال هناك بعض الوقت ! إبحث عن مئات الفعاليات
الصيفية للتعلم التي ستساعدك على إكتشاف ما تود متابعتة بعد التخرج من المدرسة الثانوية.
الصف الحادي عشر:
 )1إقرأ  ،إقرأ  ،إقرأ ! إستمرفي إنعاش ذهنك عن طريق قراءة رواية من مكتبة مدرستك أو مكتبة الحي.
 )2إذا لم تحصل على النتيجة التي ترغب بها في School Day SATقم بإعادة اإلختبار! العطلة الصيفية هو الوقت
المثالي لرفع مستوى دراستك عن طريق  Khan Academy SAT Practiceوقد رفع طالب المنطقة التعليمية
( )HISDدرجاتهم الى  444نقطة أو أكثر ويمكنك فعل ذلك أيضا! وكل ما تحتاجة ساعة أو أقل يوميا.
 )3إذا كان لديك سيرتك األكاديمية  ،إستغل هذا الوقت لتحديثها بكل ما حققتة .وإذا لم يكن لديك السيرة الذاتية؟ أكتب
سيرتك !Create one with Naviance’s resume-builder
 )4هل هناك كليات أو جامعات محط إهتمامك؟ قم بإضافتهما إلى قائمة Add them to your list of
 .“prospective schools” in Navianceسوف يكون لدى مشرفك فكرة وإطالع أفضل عن الكليات التي تهمك
ويمكن إبالغك عندما يأتي ممثلي هذة الكليات الى مدرستك.
 )5هل فكرت أن تزور الكليات هذا العام؟ فكر في التخطيط لزيارة بعض الكليات خالل العطلة الصيفية لتكوين فكرة
أفضل فيما إذا كانت الكلية مناسبة لك أم ال.
 )6التقديم للحصول على فرصة إثراء في فصل الصيف حيث ال يزال هناك بعض الوقت ! إبحث عن مئات الفعاليات
الصيفية للتعلم التي ستساعدك على إكتشاف ما تود متابعتة بعد التخرج من المدرسة الثانوية .وهنا ما تقولة ميشيل
أوباما عن أهمية فصل الصيفHere’s what Michelle Obama has to say about why summer is .
important.
الصف الثاني عشر
 )1إقرأ  ،إقرأ  ،إقرأ ! إستمرفي إنعاش ذهنك عن طريق قراءة رواية من مكتبة مدرستك أو مكتبة الحي.
 )2إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل:
 .aسجل على  ! New Student Orientationهنا ،ستجل على الدروس وإلتقي بلطالب الجدد من أمثالك تماما
وستصبح في وضع أفضل وتتأقلم مع جامعتك.
 .bتأكد من أن الكلية أو الجامعة التي ستلتحق فيها هذا الخريف قد إستلمت جميع الوثائق الالزمة ( مثال السجل
األكاديمي النهائي ودرجات إمتحان  SATالخ).
 .cمراجعة وقبول المساعدات المالية  .إذا كانت هناك مساعدات مالية ال تقبلها ،فعليك رفضها .قد تحرم طالبا آخر
من إستالم هذا العرض.
 .dدفع ودائع الطالب و السكن الجديد .فإن العديد من ا لكليات تطلب ذلك بالفعل خالل شهر أيار (مايو).
 .eإبالغ الكليات التي لن تلتحق بها في الخريف وأنك قد قمت بإختيار كليةأخرى .و قد تحرم طالب في قائمة
اإلنتظار من تلقي هذا العرض.
 .fإكمال إستمارة الحصول على المعونة المالية الطالبية االتحادية()FAFSAعن طريق  www.fafsa.ed.govذا
كنت قد أرسلت اإلستمارة بالفعل تأكد من معرفة فيما إذا تم إختيارك للتوثيق وتقديم أي أوراق إضافية .وأي
أسئلة حول هذا الموضع ؟ بإمكانك مقابة اإلستاذ المشرف في مركز الكلية ( .)College success center
 .gاتصل بمكتب المساعدة المالية في كليتك إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى حول حزمة المكافأة  .في الواقع التعرف
على موظفي المساعدة المالية في وقت مبكر فكرة جيدة بغض النظرعن أي شئ .فيمكن أن يخبروك عن المواعيد
النهائية وعن المنح الدراسية التي قد تكون مؤهال لهما.
 .hهل لديك إئتمان  AP, IBأو اإلئتمان المزدوج؟ تأكد من نقل تلك المعلومات إلى كليتك خالل الصيف؛ يجب
القيام بذلك لضمان عدم أخذ ( re-take classesتذكر أنها مكلفة األن)
 )3إذا كنت بحاجة الى بعض المال الذي تحتاجه للكلية؟ قدم في هذا الوقت الطلب على المنح الدراسية .إستخدام
ميزة البحث عن المنحة في Use the scholarship search feature in Naviance to search, find,
( and apply for scholarshipsعلى سبيل المثال المال المجاني للكلية )!
 )4الذهاب إلى الكلية في والية تكساس؟ خذ بنظراإلعتبارالتسحيل في الدورات الصيفية في  HCCمن أجل المضي
قدما !

