
أكادیمیة ھنري فورد الجماعیة\
  كولیجیت في ثانویات

دیربورن وإدسل فورد وفوردسون

 



إنھا فرصة رائعة!
سنتین من الدراسة المجانیة⦿
كتب مجانیة⦿
السیر مع األقران في حفل التخرج من المرحلة الثانویة⦿
إكمال المرحلة الثانویة العامة (٤ سنوات) والحصول على ما ⦿

یصل إلى ٦٠ ساعة دراسیة معتمدة وربما درجة معھد/ مساعد 
(سنتین) في ٥ سنوات فقط - ولیس ٦

بناء جدولك الدراسي الخاص⦿
المشاركة في الفرق الریاضیة و الذھاب إلى حفلة التخرج ⦿

الموسیقیة
 نقل ساعات دراسیة معتمدة إلى الجامعة عند دراسة برنامج ٤ ⦿

سنوات (البكالوریوس).



االمكانیات...
 شھادة مرحلة ثانویة عادیة (⦿

دبلوم)
تبقى جزءاً من مدرستك الثانویة ⦿

االساسیة.
یمكنك المشاركة بجمیع النشاطات ⦿

المدرسیة. بما في ذلك الحفلة 
الموسیقیة ، ریاضة ، حفل تخرج ، 

إلخ.
الحصول على  ساعات دراسیة ⦿

معتمدة حتى ٦٠ ساعة قابلة للنقل.

قضاء أول عامین دراسیین في ⦿
مدرستك االساسیة  ثم البدء في تلقي 

دروس في كلیة ھنري فورد في 
بدایة العام الثالث ( الحادي عشر).

لیس ھناك اي صفوف في المدرسة ⦿
الثانویة بعد صف الثاني عشر( أي 

بعد التخرج).
(انظر نشرة تسلسل الفصول)⦿



 لقد تم تأجیل التأھل و التسجیل في 
أكادیمیة ھنري فورد كولیجیت/ الجماعیة 

إلى خریف عام ٢٠٢٠ بسبب إلغاء 
اختبارات الوالیة الرسمیة.



المعاییر األساسیة
عالمات PSAT  للصف العاشر⦿

القراءة والكتابة المبنیة على األدلة ٤٣٠›
ریاضیات ٤٨٠›
على الطریق الصحیح للتخرج⦿
الحضور الجید - لیس تحت المراقبة  لكثرة الغیاب في ⦿

أي من الصفوف الدراسیة.

إذا كان لدیكم إثباتات حول عالماتكم اللیلة ، فسوف نأخذ 
معلوماتكم.



 المعاییر الجدیدة بسبب قرار اإلغالق
یجب على أي طالب مھتم بالتسجیل في األكادیمیة أن یكون مسجالً ⦿

 (dual enrollment ) في برنامج الدراسة المزدوج
والتسجیل في الصف الجامعي ١٠١ لفصل الخریف ٢٠٢٠.

یجب أن یكون الطالب:⦿
على الطریق الصحیح للتخرج›
حسن الحضور - لیس تحت المراقبة  لكثرة الغیاب في أي من ›

الصفوف الدراسیة.

سنقدم اختباًرا مؤھالً في خریف عام ٢٠٢٠.



تسلسل المواد الدراسیة النموذجي
صف الحادي عشر⦿

الفصل األول - الكلیة ١٠١›
الفصل الثاني- مدخل إلى العلوم السیاسیة ، العلوم اإلنسانیة. ›
الصف الثاني عشر⦿

صف واحد في كل فصل دراسي في المدرسة الثانویة ›
جمیع الصفوف الدراسیة األخرى في كلیة ھنري فورد›
الصف الثالث عشر⦿

جمیع الصفوف في كلیة ھنري فورد ›

یجب أن تدرس صف ریاضیات للكبار›



 دعم المستشارین

مستشاري مدارس دیربورن الرسمیة ●
یقدم مستشارو كلیة ھنري فورد الدعم في التخطیط ●

إلى برنامج البكالوریوس / برنامج الـ ٤سنوات 
الدراسیة الجامعیة  عند التخرج 

الدعم أثناء تواجدك في الكلیة في العملیة التعلمیة ●
والتدریس واإلرشاد عند الحاجة.



مكافآت إضافیة!

تنظر كلیات األربع سنوات ا إلى الطالب كطالب وافد ⦿
حتى یتمكن الطالب من الحصول على جمیع المنح 

الدراسیة للطالب الجدد التي یتأھلون لھا. 
نقل ساعات دراسیة معتمدة.⦿



الرجاء فھم مایلي ….

المواصالت غیر مؤمنة⦿



أسئلة؟

إذا كانت لدیكم إي أسئلة أو استفسارات الرجاء مراجعة أو ⦿
ارسال بریًدا إلكترونًیا إلى مستشارك،

⦿ fadlalm@dearbornschools.org  

⦿ kobeism@dearbornschools.org 
peterss@dearbornschools.org

⦿ gothrom@dearbornschools.org

mailto:mfadlal@dearbornschools.org
mailto:peterss@dearbornschools.org

