


إجعل طفلك جاهزاً للكلية والوظيفة 



األهداف 

متوسطة اإلبتدائية وال)تعلم كيف يمكنك دعم طفلك في المدرسة •

.من حيث إعداده للكلية أوالمهنة بعد التخرج( والثانوية

وضح تقديم لمحة عامة عن برامج الجاهزية للكلية والمهنة التي ت•

.اإللمام والمعرفة بالكلية والمهنة للطالب
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إعداد طفلك للكلية أو الوظائف في المدرسة اإلبتدائية
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ة  اقرأ بصوت عاٍل لطفلك وشجع•

.على القراءة المستقلة

تأكد من أن طفلك لديه أساس •

.تعليمي قوي

.شجع حب اإلستطالع لدى طفلك•



ة  المدرسة اإلبتدائي–الموارد وفرص الكلية والعمل لطفلك 
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عرف األطفال على العالم من حولهم وأربط •

.معهمإهتماماتهم  واألشياء التي يحبونها  في مجت

.شارك في التخطيط التربوي لطفلك•

ي شجع طفلك على المشاركة في النشاطات الت•

.تغني التعليم 

.لمحليةابالمكتبة شجع القراءة المستقلة ، إتصل •

إبحث عن دليل الوالدين اليوم•

•www.houstonisd.org/parentgui

des



المدرسة اإلبتدائية –حافلة اإلستعداد الوظيفي 
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2018-2017لمحات 

حافلة اإلستعداد الوظيفي هو برنامج 

نقوم بزيارة . ستكشاف مهني متنقلإ

ة المدارس اإلبتدائية لجلب تجربة مهني

لطالب مسلية وتفاعلية وغنية بالمعلومات ل

في مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 

.السادس

مدرسة إبتدائية34زيارة •

طالباً في نشاطات 10500مشاركة •

االستكشاف الوظيفي

يوًما في المدارس منذ 339قضاء •

بداية البرنامج



إعداد طفلك للكلية أوالوظائف في المدرسة األوسطة

.بلإبدأ بالتحدث مع طفلك عن المستق•

شطة شجع طفلك على المشاركة في األن•

.الالمنهجية

 TEC)يتطلب قانون الوالية •

من المنطقة التعليمية (  (28.016

(HISD ) تقديم المشورة عن الكلية

والوظيفية للطالب في المدارس 

 .المتوسطة
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(HISD)التخطيط للكلية والمهنة في المنطقة التعليمية
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منهج إستكشاف الكلية والمهنة في المدرسة المتوسطة 

•Texas OnCourse الصف
السابع 

مشروع الجاهزية للكلية •
الصف السابع( CCR)والمهنة

•My Personal Highway 
الصف -طريقي الشخصي 

الثامن
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TEXAS ONCOURSE

الدرس األول 

MPH- ?أنا من 

الدرس الثاني 

المجموعات المهنية وبرامج الدراسة

الدرس الثالث 

البحث عن مجموعات المهنية

الدرس الرابع والخامس

المتطلبات الخمسة في المدارس الثانويةاستكشاف وفهم 

المنهاج اإلضافي

.لبإجراء إستبيان قبل وبعد الدراسة لمعرفة نمو الطا●

Achieve 180  برنامج

في سيساعد مستشارالجاهزية للكلية والمهنة التعليم الص•

.لضمان إكمال الفصول بإخالص



هارات يسمح مشروع الجاهزية المستقبلي للطالب ببناء المهارات المستندة على م

(.  HISD)تعليميةإلستكشاف الخيارات التعليمية في المنطقة اليكتسبونها البحث والتي 

المهنة أن إستخدام جميع المعارف والمهارات المكتسبة في مشروع الجاهزية للكلية و

سيتيح لهم إلقاء نظرة عن قرب بشأن إهتماماتهم وإختيارالمهنة واإلطالع على

وحتى البدء في التقديم وتفحصها( HISD)المدارس الثانوية في المنطقة التعليمية 

(  الجذب الجيّد)لبرنامج الموهوبين والموتفوقين
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“CCRالجاهزية للكلية والمهنة "المستقبلي تطويرمشروعك
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الصف الثامن   ( الدورات الدراسية المحورية)الطريق الشخصي 

Module 1

من أنا  ؟

Module 2

إختيار المدرسة 

Module 3

بحوث المدراس الثانوية 

Module 4

خطة التخرج الشخصية 

المنهاج اإلضافي 

.إجراء إستبيان قبل وبعد الدراسة لمعرفة نمو الطالب●

التحقق من خطة  الدرس لوالية تكساس  الواقعية●

Achieve 180  برنامج

في لضمان سيساعد مستشارالجاهزية للكلية والمهنة التعليم الص•

.إكمال الفصول بإخالص



يبني الطالب ملفة المهني 

يختار الطالب مجاالت التخصص 

يعد المستشار قائمة الدروس الرئيسية 

.يقوم المستشار بإعداد جلسة تخطيط فردية

يعد المستشار جدول الطالب الدراسي  
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المدرسة الثانوية-(PGP)إنشاء خطة التخرج الشخصية 

1

2

3

4
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؟((PGPما هي خطة التخرج الشخصية 
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أهمية خطة التخرج الشخصية 

17

متطلبات المدرسة 

المتوسطة 

كيف يمكننا أن 

نجد 

Naviance:

مجموعة 

الصف السابع

-المفتاح للمهن

الصف الثامن 
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(Naviance)برنامج 



المدرسة المتوسطة  –دورات التعليم المهني والتقني 

19

وتم . حالياً متوسطةمدرسة 29تقدم الدورات في 
طالبًا  دورات التعليم المهني 3،268تسجيل 
والتقني 

الدورات المعروضة 

مبادئ الهندسة التطبيقية •

مبادئ تقنية المعلومات•

التواصل المهني•

البحث عن الوظائف•

اإلستعداد الجامعي والوظيفي•



األسئلة 
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بناء خطة المدرسة الثانوية



المدرسة -(HISD)إعداد طفلك للكلية والوظائف في المنطقة التعليمية 

الثانوية
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!الحصول على اإلئتمان للكلية مجانا في المدرسة الثانوية

الوضع المتقدم▪

البكالوريا الدولية▪

اإلئتمان المزدوج والتسجيل المزدوج▪

برامج ما بعد الثانوية 

يمكن التخرج من المدرسة الثانوية مع شهادة معترف•
!بها في مجال الصناعة

مساًرا يؤدي إلى شهادات معتمدة عبر 190هناك •
(.HISD)المدارس الثانوية في المنطقة التعليمية

التعليم المهني والتقني 
(CTE)



الجاهزية للوظيفة مسار للنجاح
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ي الطالب الذين يشاركون في برامج التعليم المهن•

 (HISD)التعليميةالمنطقة في (  (CTEوالتقني

ئك يتخرجون من المدرسة الثانوية بمعدل أعلى من أول

(٪86٪ مقابل 88. )الذين ال يفعلون ذلك

للطالب  (CTE)والتقنيالتعليم المهني برامج تسمح •

.بالتخرج بشهادات معترف بها في مجال التخصص

عملي وتدريب يتلقى الطالب تجارب ميدانية •

قبل من بإستخدام األدوات والبرامج والتقنيات 

<المجالالمتخصصين في هذا 



ةالثانويالمدرسة -( CTE)برامج التعليم المهني والتقني
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تقدم المنطقة التعليمية 
(HISD) دورات التعليم

عشر ستةالمهني والتقني في 
برنامًجا مختلفًا  و بما 

مساًرا 190مجموعه 
للحصول على شهادة أو 

. اعتماداً 



ي أمثلة على مسارات التصنيع في التعليم المهني والتقن

عمبادئ التصني

صناعة المعادن

التصنيع المتقدم  
للمعادن

اللّحام

المتقدماللّحام 
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التدريب العملي في التصنيع

(يحصل الطالب على شهادة) 

العلوم والتكمولوجيا 
والهندسة والرياضيات

STEM

إدارة األعمال والصناعة 

الخدمات العامة 

الفنون والعلوم اإلنسانية

التخصصات المتعددة 



بعد الثانوية برامج ما 
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ي فللكلية حصول الطالب على إئتمان مجاني فرص 
المدرسة الثانوية

((IBالبكالوريا الدولية •

((APالوضع المتقدم •

اإلئتمان المزدوج•

(UT OnRamps)التسجيل المزدوج •



عن المدرسة الثانويةالمعلومات األساسية 
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(GPA)التراكمي المعدل التركيزعلى فهم :التاسعالصف 

التراكمي فيبعّد المعدلالطالب  يقوم يجب أن ▪
فصل الخريف الدراسي وينعكس  ذلك على 

.اليالتغييرات التي يمكنهم إجراؤها في الفصل الت

ب الطالالتراكمي يجب أن يقول بعد حساب المعدل ▪
...

الربيعأفضل في فصلأن يدرسوا بشكل انهم يريدون ▪

عن أهمية  المعدلأي فكرة لدى الطالب  لم يكن 
وقت مبكرفي التراكني
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والمشاركةالتركيزعلى اإلختبار :الصف العاشرفي 

:العام أولويات هذا 

(الدرجات)مراقبة التقدم األكاديمي ▪

(PSAT)مراجعة نتائج ▪

في )النشاطات الالمنهجيةتشجيع المشاركة في ▪

(أو المجتمعالمدرسة 

هتمام اإلذات يبدا النظرإلى معيارالقبول في الكليات ▪
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ما بعد لوالتخطيط التركيز على اإلختبار : الحادي عشرالصف 

المدرسة الثانوية 

:أولويات هذا العام

اإلهتمامالكليات ذات مع (PSAT)مقارنة درجات الطالب و نتائج

Khan Academyإلستخدام إنشاء خطة 

وق العمل لمدة سنتين أو أربع سنوات أو سأي شهادة )بعد المرحلة الثانوية مسارما البدء في مناقشة 

، (أو العسكرية
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دقق الدرجات بإنتظام    #  1النصيحة 

Gradespeed بإنتظامالطالب وحضورهم يمكنك من تدقيق درجات

للتسحيل  “Parent Student Connect”  إذهب الى األسفل الى
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Khan Academy  تشجيع استخدام # 2النصيحة

هي عبارة عن منصة مجانية عبر Khan Academyأكاديمية 

المهارات الالزمة لزيادة درجاتهم في إكتساب اإلنترنت تساعد الطالب على 

SATو  PSATامتحانات

دقيقة فقط في اليوم20الطالب على اإللتزام على يمضي شجع 

(في المتوسط)نقطة 115زيادة = ساعة 20

ساعة20= لمدة شهرين .( الجمعة-اإلثنين )دقيقة في اليوم 20
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أألخذ باإلعتبارالصيف# 3النصيحة 

شركاء المنطقة  Discover Uإستكشف
ودة الجالعالية طالبنا بالتجارب لربط ( HISD)التعليمية

والتخصصات وفي الكليات المدرسة في خارج 
.التحضيرية

األمثلة

▪UHD لبناء برنامج حاسوبك في الصيف

جامعة سانت لويس للهندسة الصيفيةبرنامج ▪

اللغة الصينية للجذب الجيّدبرنامج ▪
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#4النصيحة

ة التحضير من اآلن لتلبي. في السنة األولىستكون متاحة الجزء األكبر من المنح الدراسية 

!الطالب لتحقيق النجاحالمعاييرهو بالتأكيد إعداد 

أسم المنحة  ملبغ الجائزة اإلجمالي  والمشمولين/  معايير األهلية 

Houston Livestock Show and 

Rodeo

$20,000 SAT score: 950+

Marvy Finger منحة كاملة  الذين يودون الدراسة لمدة سنتين في المجال التقني 2.0+ GPA 

Dream.US معظم الرسوم الدارسية و األجور DREAMers who have a 2.5+ GPA



الموارد 



موارد مساعدة 

HISD College Readiness

www.houstonisd.org/collegereadiness

HISD FAFSA Website

http://hisd-fafsa.org

Naviance

www.houstonisd.org/Naviance

College for All Texans

www.collegeforalltexans.com

Federal Student Aid

www.studentaid.ed.gov

College Board 

www.collegeboard.org

ApplyTX Application 

www.applytexas.org

The CommonApp

www.commonapp.org
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التحضير للكلية

25

خيارات الكلية▪

ي كلية▪
القبول ف 

القدرة عىل تحمل تكاليف▪

الكلية

الموارد▪

المعلومات ألولياء األمور▪



خيارات الكلية



الخيارات بعد المدرسة الثانوية 

التدريب على المهارات التقنية ▪

لمدة عامين( Associates)شهادة•

سنوات4شهادة البكالوريوس ▪

شهادة الماجستير▪

الدكتوراهشهادة ▪



أنواع الكليات 

28

كليات المجتمع لمدة عامين  سنوات  الكليات والجامعات لمدة 4

(Associate)الشهادات 

أقل تكلفة

خيارات تدريب  لمدة أقث  

مدة عند الدارسة ل"  الدروس األساسية"يمكن نقل 
سنوات4

شهادات الباكالوريوس والماجسثر والدكتوراة 

أكث  تكلفة

سنوات أو أكث  من التعليم4

يشمل  القسم األول من ألعاب القوى



الدخول الى الكلية 
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القبول في كلية المجتمع

التقديم  www.applytexas.org

و (  TSI)ارسال وثيقة الدرجات ونتيجة
Meningitis Shot Recordسجل

التقديم على المساعدة المالية 

ل تحدث إلى أحد المستشارين األكاديميين من أج
التسجيل في الفصول الدراسية 
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القبول في الكلية 

دروس التحدي 

•Pre AP, AP, Dual Credit

الدرجات العالية 

خدمة المجتمع والقيادة

إمتحانات الدخول للكلية 

•SAT/ACT/TSI



مركز الجامعة في المدرسة الثانوية
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إجتماعات لتقديم المشورة خطوة خطوة 

عن التقديم للكليات عمل ورش 

ورش عمل عن المساعدات المالية 

الكليات اىلزيارات 

قوائم بالمنح الدراسية والموارد 



الكليةالقدرة على تحمل تكاليف 
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أي عن الدروس في الكلية والطالب المبلغ الذي يدفعه : الرسوم الدراسية واألجور

رسوم إضافية

م تاكاليف الكتب المدرسية الالزمة لكل موضوع وأي لواز: الكتب والمستلزمات

.إضافية أو مواد مطلوبة

.تكلفة السكن في الحرم الجامعي للكلية وتناول الوجبات الغذائية: السكن

لهاتف أي نفقات إضافية مثل غسيل المالبس وخدمة ا: المصاريف الشخصية والنقل

.الخلوي ورحالت الطيران طوال العام الدراسي

تكاليف الذهاب إلى الكلية



• قرض للطالب أو 
الوالدين 

• ً تسديدة يجب  الحقا

• العمل في الحرم 
الجامعي 

• جدول زمني مناسب 

يتم منحها على أساس •
أو المزاياالإلحتياجات 

بناء علىمنحها يتم •
اإلحتياجات 

الشخصية

ً اليتم تسدسدها الح• قا

المنح 
المنح 

الدراسية 

العمل والدراسةالقروض 
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أنواع المساعدات المالية 
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نح  تدفع للكلية ُم

الطالب المهاجرين

سنوات3لمدة ال تقل عن تكساسالمقيم في 

(GED)لدية من المدرسة الثانوية أو تخرج من 

(أو لدية تصريح عمل(  DACA)المؤقتون المقيمون 

مساعدة الطالب الفدرالية

FAFSA

والية تكساس–مساعدة الطالب 

TASFA

Collegeforalltexans.comFAFSA.gov

الذي حصل على الجنسية أو المواطن مواطن لل

األمريكية

(GED)أو لدية تخرج من المدرسة الثانوية

مقيم دائم

الجئ أو طالب اللجوء  

أو مهاجر  ( T)طفل لدية تأشيرة 
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إستمارة مساعدة الطالب الفدرالية

FAFSA

اإلجتماعي للطالب والوالدالضمان رقم 

(إن وجدت)بطاقة اإلقامة الدائمة 

الوالد/الطالب وميالد تاري    خ 

يبية للوالد أو وىلي األمر 
المعلومات الض 

يبية للطالب المعلومات الض 

www.fafsa.gov

ملون الخدمة االنتقائية إلزامية للطالب الذكور الذين يك
FAFSA

ين األول  ي األول من تشر
 
ي كل عام  /تفتفح ف

 
أكتوبر  ف

يناير / كانون الثاني15الموعد النهائي المفضل 

ماهي المعلومات المطلوبة لملئ إستمارة مساعدة 

الطالب الفدرالية ؟



والية تكساس –مساعدة الطالب المالية إستمارة 
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متطلبات الطالب

collegeforalltexans.com-اإلستمارة الورقية ▪

ي ▪
 
ين األول 1تفتتح ف أكتوبر/تشر

ي ▪
مارس/أذار15الموعد النهائ 

تاري    خ الميالد▪
يبية ▪ (إن وجدت)المعلومات الض 
يبة ▪ (إن وجدت)رسالة عدم دفع الض 
▪SB 1528 Affidavit
رقم الطالب الجامعي لكل كلية▪
(الذكورللطالب )بطاقة تسجيل الخدمة االنتقائية ▪ متطلبات الوالدين

الميالدتاري    خ ▪
(إن وجد)تاري    خ الزواج ▪
يبة مستند▪ يبيةالنسخة و الدخل ض  الض 
يبة دفععدمرسالة▪ (. إن وجدت)الض 
نيف الوالدين ما لم يتم تصتقديم المعلومات عن مطلوب▪

 الطالب 
 
(.مستقل)بالغا

إىليجب إرسال نسخة من الطلب والمستندات اإلضافية
الطالبعليهايقدمكليةكل
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األسئلة اإلضافية 

Parent Assistance Center
(Centro para Padres y la Comunidad)

Phone/Teléfono: 713-556-7121

Email: Parents@HoustonISD.org

Español: Padres@HoustonISD.org
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