
تواصل معنا
• gearup.wa.gov
• readysetgrad.org/educators/grad/12th-year-campaign
• readysetgrad.org/college/College-Bound-Scholarship

:دلیل العائلة
دعم	طفلك	بعد	المدرسة	الثانویة 



.تعتبر السنة األولى بالكلیة فترة انتقالیة لكل شخص
:وقد یواجھ الطالب ھذه التعلیقات الشائعة 

.األمور األكادیمیة
	تكون	الكلیة	مختلفة	وأكثر	تحدًیا	من	المدرسة	الثانویة.	قد	یباغت

.الطالب	بسبب	االختالف

.االجتماعیة
	عندما	یبدأ	الطالب	سنة	دراسیة	جدیدة	

	فالبد	أنھم	یرجعون	إلى	عالمھم	االجتماعي.
	قد	یعني	ھذا	تكوین	صداقات	جدیدة	وتعلم

	كیفیة	العیش	مع	زمالء	الحجرة	والتنقل	إلى
	.بیئة	جدیدة

.االستقالل
	كشباب	بالغین،	یعتبرون	اآلن	أكثر

	عرضة	للمساءلة	عن	أفعالھم.	یجب	على
	الطالب	الموازنة	بین	أوقات	المدرسة
	والمذاكرة	والحیاة	االجتماعیة	والنوم
	ومیزانیاتھم. سیكون	لدیھم	المزید	من

		.الحریة	وسیصاحب	ذلك	زیادة	المسؤولیة

.المالیة
	قد	تكون	حیاة	الكلیة

	والمدرسة	باھظة.	یلزم
	للطالب	أن	یفھموا	كیفیة
	وضع	میزانیة	لمواردھم
	المالیة	وتجنب	استخدام
.دیون	بطاقة	االئتمان

إدارة الوقت
	من	المتوقع	أن	یقوم	الطالب	بالمزید	من	الدورات	الدراسیة	خارج	حجرة

	الصف	أكثر	مما	قاموا	بھ	في	المدرسة	الثانویة.	عادة	ما	یتعین	على	الطالب
						.التخطیط	للمذاكرة	مدة	ساعتین	على	األقل	لكل	منھم	داخل	الصف

:نصائح للنجاح • 		:حضور الحصص 
	یعتبر	الحضور	عامالً	ھاًما	في	النجاح	األكادیمي.	وخالًفا	للمدرسة	الثانویة،	لن	یكون	أي	شخص	یقوم

.بتذكیر	الطالب	بالحضور	إلى	الكلیة	أو	االتصال	عند	غیابھم	أو	التدخل	عندما	تكون	حاالت	الغیاب	زائدة

• 		:ساعات العمل 
	لدى	المحاضرین	ساعات	عمل	یمكن	للطالب	خاللھا	االلتقاء	في	اجتماع	واحد	مع	أساتذتھم.	وتعد	ساعات
	العمل	خاصة	بالطالب	للحصول	على	المساعدة	وتلقي	إجابات	على	أسئلتھم	ومعرفة	المزید	عما	یتوقعھ

.أستاذھم

• 	 :المشاركة داخل الحرم الجامعي
	غالًبا	ما	یكون	الطالب	المشاركین	في	الحیاة	الجامعیة	ذوي	دافعیة	وتركیز	بشكل	أكبر.	ھناك	العدید	من

	الفرق	الریاضیة	الداخلیة	وأنشطة	القاعات	الخاصة	بالوحدات	السكنیة	وطالب	المدارس	الحكومیة
					.واألندیة	حسب	اھتماماتھم	غیر	الموجودة	بالمقررات	الدراسیة

•  رزنامات الحرم الجامعي، االنسحاب من الدورات
	تقدم	الرزنامة	الخاصة	بالعام	الدراسیة	جدول	تسجیل	الصف	وتشمل	الموعد	النھائي	لالنسحاب.	ویكون
	الطالب	قادرین	على	االنسحاب	من	أي	حصة	في	أي	وقت.	ومع	ذلك،	فإن	الموعد	النھائي	الموجود	في

	رزنامة	العام	الدراسي	یحدد	ما	إذا	كان	الطالب	یمكنھم	توقع	رد	أي	أموال	إذا	انسحبوا	في	منتصف	الفصل
	.الدراسي



السنة األولى في المراحل الخمس

	یعتبر	االنتقال	من	المدرسة	الثانویة	إلى	الكلیة	حدًثا	ھاًما.	بالعدید	من	الطالب	–	سواًءا	كانوا	یعیشون	في	الحرم	الجامعي	أو	یذھبون	إلیھ	یومًیا
	یواجھون	مجموعة	واسعة	من	االنفعاالت	خالل	السنة	األولى	لھم	في	الكلیة.	وتعتبر	ھذه	االنفعاالت	طبیعیة	وغالًبا	ما	تحدث	في	خمس
	مراحل.	ولیس	ھناك	جدول	زمني	محدد.	فبعض	الطالب	یمكنھم	أن	یمروا	عبر	ھذه	المراحل	قبل	نھایة	الربع	أو	الفصل	الدراسي	األول

			.الخاص	بھم،	بینما	یستغرق	آخرون	فترة	أطول	في	تعدیلھا

 المرحلة األولى: مرحلة شھر العسل
	یواجھ	الطالب	القلق	والحدس	وإحساًسا	أولًیا	بالحریة	عندما	یبدؤون	العام	الدراسي.	ویعتبر	الحنین	إلى
	الوطن	والرغبة	في	االتصال	المتكرر	بالعائلة	أموًرا	شائعة.	وقد	یرغب	الطالب	أیًضا	في	التعرف	على
	زمالء	غرفھم	وتكوین	صداقات	جدیدة	في	الحرم	الجامعي	ومعرفة	الطریق	الخاص	بھم	حولھا.	وھذا	ما

	یمیل	إلى	أن	یكون	وقًتا	یتكبد	فیھ	الطالب	الكثیر	من	النفقات	ألشیاء	من	قبیل	كتب	الدراسة	واللوازم
.المدرسیة	وزخارف/تشطیبات	الغرف

نصائح للعائالت
• 	ال	یمكن	ألیة	مؤسسة	،(FERPA)	بسبب	قانون	لخصوصیة	والحقوق	التعلیمیة	للعائلة	

	أن	تناقش	مع	الوالدین	أي	من	المعلومات	الخاصة	بالطالب	دون	إذن	منھ.	إذا	كنت	تتوقع
	.االطالع	على	درجات	طفلك،	فسوف	تحتاج	إلى	مناقشة	ھذا	األمر	معھ

• 	قد	یكون	لدیك	ولدى	طفلك	انفعاالت	متضاربة	عندما	یبدأ	طفلك	
.عامھ	الدراسي

• أصغ	بعقل	متفتح	وكن	داعًما
• 	شجع	طفلك	على	طلب	المساعدة	عند	اللزوم	وحضور	أنشطة	

.الترحیب	بالحرام	الجامعي	وااللتقاء	بأصدقاء	جدد
• 	عبر	عن	ثقتك	بأن	طالبك	سیكون	قادًرا	على	االنتقال	إلى	ھذه	البیئة	

.الجدیدة
• .اعمل	كمدرب	بدالً	من	حالل	للمشكالت
• 	تحدث	عن	كم	االتصاالت	عن	طریق	ھاتفك	أو	خطاباتك	أو	بریدك	

.اإللكتروني	أو	الرسائل	النصیة
• 	ناقش	عدد	مرات	الزیارات	المنزلیة	والزیارات	العائلیة	إلى	الحرم

.الجامعي
• 	ناقش	تكرار	الزیارات	بخصوص	األمور	األكادیمیة	والخیارات

.الرئیسیة	والمستقبل	المھني
• 	شجع	طفلك	على	تحدید	أھدافھ	األكادیمیة.	كن	على	وعي	بأن	بیئة	

	التعلم	الجامعي	تختلف	عن	المدرسة	الثانویة.	فقد	ال	یحصل	الطالب
.على	نفس	الدرجات	على	الفور	كما	قاموا	بذلك	مسبًقا

•  .ناقش المدفوعات والمصروفات وخیارات التوظیف 

مقدمات المحادثات
• ما	ھو	أقصى	ما	تتطلع	إلیھ	بخصوص	االلتحاق	بالمدرسة؟
• ما	أكثر	ما	یجعلك	عصبي	بشأنھ؟
• 	ما	ھي	الخطط	التي	لدیك	من	أجل	تودیع	والبقاء	على

	االتصال	باألصدقاء	الذین	یظلون	في	المنزل	أو	سیذھبون
إلى	مدارس	أخرى؟

• ما	ھي	الخطط	التي	لدیك	من	أجل	البقاء	على	اتصال؟
• كیف	وكیف	ینبغي	لنا	أن	نتواصل	في	كثیر	من	األحیان؟
• كم	مرة	ترید	فیھا	أن	تعود	إلى	المنزل؟
• كیف	یبدو	رفیقك	في	الغرفة؟
• أي	الحصص	تبدو	مثیرة	أكثر	بالنسبة	لك؟
• ھل	وجدت	مكاًنا	جیًدا	لكي	تذاكر؟
• ما	ھي	األحداث	التي	حضرتھا؟
• ھل	مواردك	المالیة	مثلما	خططت؟
• 	ھل	تخطط	للحصول	على	بطاقة	ائتمان؟	ھل	تفھم	معدالت	

	الفائدة	وكیف	أن	ذلك	یؤثر	على	السجل	االئتماني	الخاص
	بك؟

فترة شھر العسل الصدمة الثقافیة التعدیل األولي  الحنین للوطن أو فقان
الثقة

القبول واالندماج



المرحلة الثانیة: الصدمة الثقافیة
	یبدأ	الطالب	في	إدراك	حقائق	التأقلم	مع	الكلیة.	فھم	یبدؤون	في

	الحصول	على	تعقیبات	بشأن	مدى	تقدمھم.	ویواجھ	بعضھم	صدمة
	ثقافیة	بشأن	أعباء	العمل	أو	التقدیرات	في	االختبارات	األولى	أو

.مشكالت	إدارة	الوقت
األمور مع  یتعاملون  وربما  والقلق  بالغربة  الطالب  یشعر  ربما   

مرة ألول  :التالیة 

• .مشاركة	غرفة	مع	غرباء
• .معرفة	استغالل	الوقت	والمال
• .البحث	عن	الدعم	والتصرف	كمدافع	عن	حقوقھ
• .تدبیر	االنتقال	من	المنزل	إلى	المدرسة
• .االنتقال	إلى	مجتمع	جدید
• 	.التعامل	مع	الدورات	التدریبیة	والوظیفة	الصعبة

	بمجرد	أن	تعتقد	بأن	ولدك	قد	تأقلم	بنجاح	مع	الكلیة،	فربما	تتلقى	مكالمة	ھاتفیة	من	المرحلة	الثانیة	أو	رسالة	نصیة	أو	بریًدا
	إلكترونًیا.	ستمر	ھذه	المرحلة،	ومن	المفید	أن	تستمع	وتكون	داعًما.	قم	بتذكیر	طالبك	أن	ھذا	الشعور	عادي	جًدت.	وھناك	عدة

.مصادر	داخل	الحرم	الجامعي	لمساعدتھم،	وما	یلزم	فقط	ھو	أن	یطلبوھا

مقدمات المحادثات
• كیف	تقوم	بتدبیر	حجم	العمل؟
• ما	ھو	الجدول	الزمني	الخاص	بمذاكرتك؟
• 	ما	ھي	الدورات	التدریبیة	التي	تفكر	بااللتحاق	بھا	في	الربع	أو

الفصل	الدراسي	التالي؟
• 	ھل	تفكر	في	االنضمام	إلى	أي	مجموعات	أو	نوادي	أو

أنشطة؟	اي	واحدة؟	لماذا	ا؟
• ?antsھل	التقیت	بأي	من	أساتذتك	أو	مساعدي	التدریس؟
• 	ھل	حصلت	على	خدمات	الدعم	الخاصة	بأي	طالب	بالحرم

الجامعي	مثل	مركز	الدروس	أو	مركز	الكتابة؟
• 	ما	الذي	ال	تستطیع	القیام	بھ	بشكل	مختلف	في	االختبار/الورقة

التالیة	الخاصة	بك	من	أجل	القیام	بھ	بشكل	أفضل؟
• 	ما	ھي	الموارد	التي	توفرھا	مدرستك	لمساعدتك	في	ذلك

التحدي؟
• 	كیف	تقوم	بتدبیر	األموال	الخاصة	بك؟

نصائح للعائالت
• 	.طمئن	ولدك	بأنھ	یمكنھ	النجاح	في	ھذه	البیئة.	تحدث	عن	مھارات	الدراسة	وإدارة	الوقت	وارجع	إلى	مصادر	الحرم	الجامعي

• 	سأل	عن	وقت	المذاكرة	وحجم	العمل	واالشتراك	في	
.منظمات/أنشطة	الحرم	الجامعي

• 	شجع	طالبك	على	التقرب	من	أستاذه	لطلب	المساعدة
	وتشاور	مع	المستشار	األكادیمي	عند	اختیار	مواد	الفصل
.الدراسي	التالي

• 	ساعد	طالبك	على	البقاء	متصالً	باألنشطة	في	المنزل.
	اعترف	أن	طالبك	قد	یكون	حزیًنا	بشأن	افتقاده	لألسرة
	.وأعیاد	المیالد	والعطالت	والمناسبات	االجتماعیة

• 	ناقش	الخطط	الخاصة	بالمناسبات	القادمة	مثل	رحلة	العودة	
	لقضاء	عطلة	عید	الشكر.	إن	فترات	الراحة	تقترب	بسرعة
–	كیف	سوف	یغیر	ھذا	األمور	في	قرارة	نفسك

• 	قم	بإرسال	حزم	الرعایة	مع	مالحظات	من	المنزل	أو	
	العناصر	الفعلیة	أو	الھدایا	الصغیرة	لمشاركتھا	مع	رفاق
	.الغرفة	واألصدقاء



نصائح للعائالت
	قد	تشعر	العائالت	ببعض	القلق	بشأن	تقدیرات	أوالدھم.	اسأل	ما	ھي	التغییرات	التي	قد	یلزم	إحداثھا	لضمان	النجاح
.في	الدراسة.	اسألھم	إذا	كانوا	قد	اطلعوا	على	خدمات	الدعم	األكادیمي	التي	یمكن	للمدرسة	الخاصة	بھم	أن	توفرھا

sمقدمات المحادثات 
• 	ھل	قمت	بملء	الطلب	المجاني	للحصول	على	المساعدة	الفیدرالیة

	أو	طلب	واشنطن	للمساعدة	المالیة	(FAFSA)	الخاصة	بالطالب
؟(WASFA)	الحكومیة

• ما	الذي	یعجبك	في	الحصص	الجدیدة	الخاصة	بك؟
• 	ھل	تفعل	شیًئا	مختلًفا	یتعلق	بعادات	المذاكرة	الخاصة	بك	في	ھذا

الفصل	الدراسي؟
• ھل	قررت	ما	الذي	ستفعلھ	في	عطلة	الربیع؟
• .أخبرني	عن	أقرب	أصدقاءك	في	الحرم	الجامعي
• 	ھل	قررت	أین	ستعیش	في	العام	التالي؟

المرحلة الثالثة: التعدیل األولي
	بمرور	السنة	الدراسیة،	سوف	یبدأ	ولدك	باستخدام	عادات،	فھم	سیصبحون	على	إلمام	بالحیاة	في	الحرم
	الجامعي	واألمور	األكادیمیة	الحدیثة	والبیئات	االجتماعیة.	وقد	تكون	اتصاالتھم	بالمنزل	مفعمة	بالحماس.

	وقد	یسمون	ذلك	شيء	أقل	مثالیة،	وھم	یتأقلمون	بشكل	جید	مع	حیاتھم	الجدیدة.	ومن	المھم	أن	تبقى
.خطوط	االتصاالت	مفتوحة

إذا	كان	ولدك	یعیش	في	الحرم	الجامعي	داخل	مبنى	سكني
	أو	قاعة	أو	مسكن،	فإن	من	الطبیعي	تماًما	أن	یظھر	صراع	بین	رفاق	الغرفة.	فربما	یشارك	
	ولدك	غرفة	مع	شخص	ما	مختلف	جًدا	عنھ.	فمعظم	الطالب	قادرین	على	حل	األمور	عندما
	یناقشون	القضایا	بشكل	مباشر	مع	بعضھم	البعض	أو	مع	مستشار	مقیم	معھم.	في	الكلیة	أو
	الجامعة،	یعد	المستشار	المقیم	طالب	مسؤول	عن	اإلشراف	على	اآلخرین	ومساعدتھم.
.عاجة	ما	یعیش	الطالب	األصغر	سًنا	في	نفس	المبنى	السكني	أو	القاعة	أو	المسكن

	إذا	كان	طفلك	یسافر	یومًیا،	فإنھم	قد	ال	یشعر	بأنھ	متوافق	مع	مجتمع	الحرم	الجامعي	أو
	یعرفھا	ھي	ومصادرھا	وكذلك	أقرانھ.	یجب	على	المسافرین	یومًیا	أن	یوازنوا	بین

	مسؤولیاتھم	في	البیت	وفي	المدرسة.	ومن	األھمیة	بمكان	أن	یقیموا	عالقات	مع	مدرسیھم
	ورفاقھم	في	الصف.	ویمكنھم	االعتماد	على	نظم	الدعم	الخارجیة	وھم	قادرون	كذلك	على

.الحصول	على	الخدمات	األكادیمیة	واالجتماعیة

	وخالل	الوقت	الحالي،	یمیل	الطالب	إلى	إعادة	تقییم	استراتیجیات	إدارة
		.الوقت	الخاصة	بھم

	كما	سوف	یكتشفون	أشیاء
	رئیسیة	أو	مھن.	كما	سوف
	یقومون	بوضع	خطط	مع
	المستشارین	األكادیمیین
	الخاصین	بھم.	بعض

	الطالب	سوف	یبدؤون	في
	التخطیط	لالبتعاد	عن	الحرم

	الجامعي	في	الخریف
.التالي



المرحلة الرابعة: الحنین للوطن أو فقان الثقة
	مع	انتھاء	اختبارات	نھایة	العام،	یعود	العدید	من	الطالب	إلى	أوطانھم	لقضاء	عطلة	الشتاء	وقد	تكون	لدیھم	مخاوف	بشأن	الكیفیة	التي	سیتأقلمون	بھا	مع
	العادات	الروتینیة	في	تلك	األوطان.	وبالنسبة	للعدید	منھم،	تعتبر	عطلة	الشتاء	فرصة	لتعویض	ما	فاتھم	من	النوم	وإعادة	التواصل	مع	األصدقاء	الذین	لم

.یروھم	منذ	شھور.	وسیبدؤون	أیًضا	في	تلقي	تقدیراتھم	ویتعرضون	للمرح	أو	خیبة	األمل	أو	الراحة

	غالًبا	ما	یحدث	الحنین	للوطن	مباشرة	بعد	إجازة.	سیشعر	ولدك	بعدم	األمن	بعض	الشيء	وتكون	لدیھ	شكوك	بشأن	البیئة	الجدیدة.	وغالًبا	ما	یتساءل	الطالب
	إذا	كانوا	ینتمون	إلى	الكلیة	أو	أن	الكلیة	یفترض	أن	تكون	ھكذا	حًقا.	ویعد	الحنین	إلى	الوطن	أمر	طبیعي،	ومع	أي	فترة	انتقالیة	رئیسیة،	سیواجھ	الطالب

	نجاحات	وإخفاقات.	یشغر	العدید	من	الطالب	بالحنین	إلى	الوطن	مرة	أو	أكثر	خالل	سنتھم	الدراسیة	األولى.	وفیما	یلي	بعض	االقتراحات	الخاصة	بالطرق
:التي	تستطیع	بھا	أن	تكون	داعًما

• .				.طمئن	ولدك	بأن	ھذا	األمر	طبیعي
• .استمر	في	االستماع	بعقل	متفتح	وكن	مطمئًنا
• .شجع	الطالب	على	حضور	المناسبات	واالنضمام	إلى	المنظمات
• .المركز	الصحي	في	حالة	ممتازة	ومصدر	سري	للطالب	الذین	یعانون	من	الحنین	إلى	الوطن	أو	یواجھون	القلق	واالكتئاب
• 	.إذا	كان	ولدك	یعیش	داخل	مسكن،	شجعھ	على	التحدث	إلى	المستشار	الخاص	بالسكن

المرحلة الخامسة: القبول واالندماج
	یشعر	الطالب	أخیًرا	بأنھم	جزء	من	مجتمع	الكلیة.	ویبدؤون	في	التفكیر	بأنھ	مثل	الوطن.	یشعر	معظم	الطالب	بثقة	أمبر	مع	ما	لدیھم	من

	مھارات	إدارة	الوقت	ویعانون	بقدر	أقل	من	التوتر	فیما	یتعلق	باالختبارات.	سیقومون	أیًضا	بااللتحاق	بالمحاضرات	لفصل	الخریق
	ودراسة	الخیارات	الخاصة	بالصیف.	سیكون	لدى	بعض	الطالب	مشاعر	مختلطة	بشأن	السفر	في	الصیف	وآخرون	سوف	یقررون	البقاء

.وااللتحاق	بالفصول	و/أو	متابعة	فرص	العمل	الصیفیة

	إذا	كان	ولدك	سیعیش	في	منزل	خالل	فصل	الصیف،	فإن	الحیاة
	ستكون	مختلفة	عما	كانوا	علیھ	في	المدرسة	الثانویة.	قد	ینشأ

	عن	ذلك	سوء	تفاھم	ونزاع	وسیكون	ولدك	مرتاًحا	لذلك	ومعتاًدا
	على	االستقالل،	وبشكل	خاص	المجيء	والذھاب	دون	أن	یقوم

.بالتحقق	من	ذلك	مع	أي	أحد
	وقد	تعتقد	أیًضا	أنك	تعرف	اھتمامات		وھویة	طالبك،	بید	أنك	قد

	تجد	أنھ	قد	أحدث	بعض	التغییرات	الھامة	دون	مناقشة	تلك
.التغییرات	معك

.ویعد	التواصل	واالحترام	من	أھم	األمور

نصائح للعائالت
• 	ما	ھي	الدورات	التي	سوف	تلتحق	بھا	في	السنة	التالیة؟	ھل	

ستبدأ	في	تقلیص	شيء	رئیسي؟
• 	ما	الذي	تتطلع	إلیھ	بشأن	ترتیبات	المعیشة	الخاصة	بك	في	السنة

التالیة؟
• كیف	تعتقد	أنك	قد	تغیرت	ھذه	السنة؟
• ما	الذي	كنت	تأمل	لو	أنك	فعلتھ	في	أول	سنة	لك	بالكلیة؟
• 	.أنا	فخور	بكل	شيء	قد	تعلمتھ	وقمت	بإنجازه	في	ھذا	العام

12th Year
Campaign

Tالفیدرالیة	الحكومة	تفترضھ	أال	ویجب	،	التعلیم	وزارة	سیاسة	بالضرورة	المحتوى	یمثل	ال	،	ذلك	ومع	األمریكیة.	التعلیم	وزارة	من	منحة	بموجب	المنشور	ھذا	محتویات	تطویر	تم.

نصائح للعائالت
Aاعط	دراستھا.	یتوجب	التي	العوامل	كل	عن	تحدث	التالي،	للعام	بھ	الخاصة	السكن	قرارات	اتخاذ	في	طالبك	یبدأ	أن	بمجرد	

.اھتماًما	خاًصا	لماھیة	نوع	البیئة	الحیة	التي	سوف	تساعد	طالبك	لیكون	أكثر	نجاًحا	من	الناحیة	األكادیمیة




