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كيف يمكن��

ما هي عملية التسجيل؟

   

حضور جلسة إع�مية (اختياري). يمكن العثور على رابط التسجيل على الموقع   .1

لكتروني الخاص بنا. ا��

نترنت. يمكن العثور على رابط التسجيل  سجل في اختبار تحديد المستوى عبر ا��  .2

لكتروني بشكل صحيح  لكتروني الخاص بنا. تأكد من كتابة بريدك ا�� على الموقع ا��

لتتجنب عدم وصول رابط ا�ختبار إليك.

ثم قم بأداء اختبار تحديد المستوى في الوقت المحدد لك. ستتلقى بريًدا   .3

إلكترونًيا يحتوي على نموذج ا�ختبار قبل حوالي 15 دقيقة من وقت البدء.

يقوم المدرسون بتقدير ا�ختبارات. قد يستغرق استكمال تقدير ا�ختبارات بضعة   .4

أسابيع. يرجى التحلي بالصبر، فنحن نتلقى مئات ا�ختبارات!

ستتلقى بريًدا إلكترونًيا بمستوى إجادتك ورابًطا للتسجيل في فصول كلية المجتمع   .5

في في�دلفيا. انقر على الرابط وأدخل بياناتك واختر أيام/أوقات الدراسة التي 

تفضلها.

، لذا يجب عليك  ³µ́³ أول المخدومµ́التسجيل يكون وفًقا لقاعدة أول القادم  •

! ´
لك¹̧و·³ يد ا�� º¹أقرب وقت ممكن بعد تلقي هذا ال ´

التسجيل ½³

تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك بشكل كامل وصحيح. قد تتسبب ا�¾خطاء   •

´ الفصل 
´ المعالجة وتؤدي إ¿ فقدان مكانك ½³

´ حدوث تأخ¹́ات ½³
´ بياناتك ½³

³½

الذي تفضله.

يقوم مكتب سج�ت الط�ب وتسجيلهم بإنشاء ملف تعريف الطالب الخاص بك   .6

´ الفصل. قد يستغرق ذلك عدة أيام.
ويقوم بتسجيلك رسمًيا ½³

´ رابًطا لدفع 
لك¹̧و·³ يد ا�� º¹الكلية. يتضمن ال ´

ستتلقى بريًدا إلك¹̧ونًيا يرحب بك ½³  .7

 º¹رسوم التحاقك بالفصل. بعد التسجيل ل�لتحاق بالفصل، يمكنك الدفع ع

ن¹̧نت ببطاقة ائتمان أو الدفع بصفة شخصية نقًدا أو بشيك. ا��

   

أنت � تحتاج إ¿ إعادة إجراء اختبار تحديد المستوى إذا كنت قد أكملت ا�ختبار   .1

. ´
³Çالعام الما ´

³½

´ ا�ختبار ل�نتقال إ¿ المستوى 
³½ Èنسبة ٪80 أو أع Èأنت بحاجة إ¿ الحصول ع  .2

التا́¿.

´ إ¿ 
للوصول إ¿ استمارة التسجيل للط�ب العائدين، يرجى إرسال بريد إلك¹̧و·³  .3

.AdultLiteracy@ccp.edu

كيف يتم أداء اختبار تحديد المستوى وماذا يتضمن؟

´ رسالة 
اختبار تحديد المستوى هو أحد نماذج Google. ستتلقى رابًطا ل�ختبار ½³

´ قبل حوا́¿ 15 دقيقة من بدء موعد ا�ختبار المحدد. يستغرق ا�ختبار 
بريد إلك¹̧و·³

أكÊ¹ من ساعة بقليل.

: ³µ́يتكون ا�ختبار من قسم

القواعد: 45 دقيقة | 50 سؤا�ً | متعدد الخيارات  .1

الكتابة: 20 دقيقة | سؤال واحد | اكتب عن مجموعة صور  .2

نت أم حضوري؟ أين توجد ن�� هل التعليم ع�� ا��
فصول التعليم الحضوري؟

 ´
ن¹̧نت بالكامل أو حضوريËا بالكامل. المقاعد ½³ يمكنك اختيار أن يكون التعليم عº¹ ا��

فصول التعليم الحضوري محدودة، لذا بادر بالتسجيل مبكًرا.

 Northeast ´½̧
ÊÌقليمي الشما́¿ ال ´ المركز ا��

توجد فصول التعليم الحضوري ½³

 Regional Center (12901 Townsend Road, Philadelphia,

 Northeast Regional ´ º·قليمي الشما́¿ الغر ´ المركز ا��
PA 19154) أو ½³

,Cente (1300 W. Godfrey Avenue

.(Philadelphia, PA 19141

ما هي الموارد ا��خرى المتاحة؟

Î́ن¹̧نت ال�سل ´ ل��
استعارات مجانية �¾جهزة الكمبيوتر المحمول واستخدام مجا·³  •

التدريس الخاص  •

إمكانية ا�ستعانة بالمكتبة  •

CCP Cares في�دلفيا ´
فريق دعم طلبة كلية المجتمع ½³  •

نامج؟ � ا�تصال بال��
كيف يمكن��

ccp.edu/esl-institute : ´
لك¹̧و·³ الموقع ا��

 Spring Garden Street, Winnet Building, 1700 :الحضور  •

Room S3-03, Philadelphia, PA 19130

ساعات العمل: من ا�ثن³µ́ إ¿ الجمعة من 8:30  •

صباًحا إ¿ 5:00 عÒًا.

/الهاتف: ´
لك¹̧و·³ يد ا�� º¹ال

´ AdultLiteracy@ccp.edu، ورقم الهاتف 
لك¹̧و·³ يد ا�� º¹ال :Ó́الرئي  •

215-751-8531

جريتشن سبنÌ، مديرة تعليم الكبار والتعليم   •

المجتمعي:gspencer@ccp.edu ، ورقم الهاتف 215-751-8371

سارة ماجواير، المديرة التنفيذية، قسم الوصول والمشاركة المجتمعية:   •

smaguire@ccp.edu، ورقم الهاتف 215-751-8250

من الذي ينبغي عليه ا�لتحاق بمعهد تعليم اللغة 
ية كلغة ثانية ESL؟ � نجل�� ا��

ية غ¹́ معتمدة  نجل³¹́ ´ اللغة ا��
ية كلغة ثانية دروًسا ½³ نجل³¹́ يقدم معهد تعليم اللغة ا��

للمجتمع. تتضمن الدروس تعليمات وفرًصا لممارسة ا�ستماع، والتحدث، والقراءة، 

ية. نجل³¹́ والكتابة باللغة ا��

ية كلغة ثانية عÈ تحقيق ا�¾هداف  نجل³¹́ سيساعدك ا�لتحاق بفصول تعليم اللغة ا��

التالية:

´ المواقف اليومية مثل التحدث إ¿ الطبيب، أو التقدم 
ية ½³ نجل³¹́ تعلم اللغة ا��  •

لوظيفة، أو التسوق

تأهيلك �¾داء اختبار GED/HiSET بالرغم من أن إجادتك الحالية ضعيفة جًدا   •

و� تمكنك من البدء

نك من  Ûتأهيلك ل�لتحاق بالكلية بالرغم من أن إجادتك الحالية ضعيفة جًدا و� تمك  •

البدء

� التعلم المعتمد وغ�� المعتمد للغة  ما هو الفرق ب¤�
ية كلغة ثانية ESL؟ � نجل�� ا��

´ في�دلفيا CCP جزًءا من 
´ كلية المجتمع ½³

ية كلغة ثانية ½³ نجل³¹́ تُعد دروس اللغة ا��

ية كلغة ثانية. يمكنك الحصول عÈ نقاط ائتمان الكلية من  نجل³¹́ وحدة تعليم اللغة ا��

´ شهادتك. 
هذه الفصول، وبالرغم من ذلك، فإن نقاط ا�ئتمان � يتم حسابها ½³

ية ا�¾كاديمية عÈ وتأهيلك للدروس الجامعية  نجل³¹́ تركز الدروس عÈ اللغة ا��  •

المنتظمة

ية نجل³¹́ تتطلب تلك الفصول مستوى متوسًطا من إجادة اللغة ا��  •

ية كلغة ثانية،  نجل³¹́ تواصل مع ت�ر كالوستيان، مساعد رئيس وحدة تعليم اللغة ا��  •

tkaloustian@ccp.edu

´ في�دلفيا CCP جزًءا 
´ كلية المجتمع ½³

ية كلغة ثانية ½³ نجل³¹́ تُعد فصول تعليم اللغة ا��

ية كلغة ثانية. � يحصل الطالب عÈ أي نقاط ائتمان  نجل³¹́ من معهد تعليم اللغة ا��

ية كلغة ثانية  نجل³¹́ جامعي من هذه الفصول، لكن � يزال ط�ب معهد تعليم اللغة ا��

´ في�دلفيا CCP ويتمتعون بإمكانية الوصول إ¿ أنظمة 
جزًءا من مجتمع كلية المجتمع ½³

´ في�دلفيا.
´ كلية المجتمع ½³

دعم الط�ب ½³

(ESL) ية كلغة ثانية � نجل�� معهد تعليم اللغة ا��
ا�¾سئلة المتكررة

ية للحياة اليومية") نجل³¹́ ية المجتمعية (أو "ا�� نجل³¹́ تركز الفصول عÈ اللغة ا��  •

ية نجل³¹́ تتطلب تلك الفصول مستوى إجادة مبتدئًا للغة ا��  •

AdultLiteracy@ccp.edu ´
لك¹̧و·³ يد ا�� º¹راسل ال  •

ساعات العمل: من ا�ثن³µ́ إ¿ الجمعة من 8:30 صباًحا إ¿ 5:00 عÒًا.

ما هي مستويات الفصول؟

ية كلغة ثانية - مستوى مبتدئ ضعيف نجل³¹́ مقدمة عن تعليم اللغة ا��  •

ية كلغة ثانية - مستوى مبتدئ نجل³¹́ المستوى ا�¾ول من تعليم اللغة ا��  •

ية كلغة ثانية - مستوى متوسط ضعيف نجل³¹́ ´ من تعليم اللغة ا��
المستوى الثا·³  •

ية كلغة ثانية - مستوى فوق المتوسط نجل³¹́ المستوى الثالث من تعليم اللغة ا��  •

التعب¹́ات ا�صط�حية ا�¾مريكية - متاح فقط للط�ب الذين استكملوا المستوى   •

ية كلغة ثانية نجل³¹́ الثالث من تعليم اللغة ا��

ما هي تكلفة ا�لتحاق بالفصل والكتب الدراسية؟

´ ذلك الكتب الدراسية (رسوم التعب¹́ات 
رسوم ا�لتحاق بالفصل 80 دو�ًرا، بما ½³

ا�صط�حية ا�¾مريكية 100 دو�ر).

ن¹̧نت بعد التسجيل ل�لتحاق بالفصل، يمكنك الدفع عº¹ ا��

ببطاقة ائتمان أو الدفع بصفة شخصية نقًدا أو بشيك. للدفع بصفة شخصية، قم 

Ó́الحرم الجامعي الرئي ´
بزيارة الخدمات الدراسية للط�ب ½³

.Spring Garden Street 1700 ´
القائم ½³

� الفصل؟
ما هو عدد ساعات الدراسة ©�

ã́75 ساعة دراسية لكل فصل درا

تتوفر ا�¾وقات الصباحية، وبعد الظهر، وا�¾وقات المسائية لجميع المستويات  •

/ا�¾ربعاء/الجمعة أو أيام الث�ثاء/الخميس ³µ́الجدول أيام ا�ثن  •

ية كلغة ثانية لمعرفة المزيد وعرض الصفحة م¹̧جمة. نجل³¹́ امسح رمز ا�ستجابة الÌيعة لزيارة صفحة معهد تعليم اللغة ا��
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.Spring Garden Street 1700 ´
القائم ½³

� الفصل؟
ما هو عدد ساعات الدراسة ©�

ã́75 ساعة دراسية لكل فصل درا

تتوفر ا�¾وقات الصباحية، وبعد الظهر، وا�¾وقات المسائية لجميع المستويات  •

/ا�¾ربعاء/الجمعة أو أيام الث�ثاء/الخميس ³µ́الجدول أيام ا�ثن  •


