فرصة االلتحاق بالكلية والحصول
على عمل متاحة أمامك.
يتوفر لك برنامج تدريب أو دراسة بكلية.
بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في حياتك ،يُتاح
برنامج يمكنه مساعدتك في تلبية احتياجاتك .وهو ما قد يكون
من خالل الحصول على شهادة مهنية ،أو درجة علمية مدة
الحصول عليها عامين ،أو تدريب مهني ،أو درجة البكالوريوس/
الليسانس ،أو أي اعتماد آخر.

الكلية والتدريب متوفران من أجلك  -سواء كنت
تبدأ من جديد أو تبدأ ألول مرة.
هل تعلم أن أكثر من نصف طالب الكليات المجتمعية وربع
الطالب الجامعيين في جامعة أوريجون الحكومية تزيد أعمارهم
عن  25عا ًما؟ لم يفت األوان أبدًا للحصول على درجة علمية
أو شهادة أو إتمام برنامج تدريبي ما! ربما أنك بدأت ،ولكنك
لم تنته .ربما أنك فكرت في تقديم طلبك ،ولكنك اعتقدت أن
ذلك األمر ليس لك .أيًا كان المسار الذي سلكته ،فال زال لديك
الخيارات.

أنا أثبت أنه يمكنني الحصول على درجتي العلمية ليس
فقط من أجل نفسي ولكن من أجل أطفالي .وأُريد أن
أنجح في هذا من أجلهم حتى يعلموا أنه يمكن دائ ًما
المتابعة من حيث التوقف والوصول إلى الحياة المنشودة.

يمكن للدرجة العلمية أو الشهادة أن تعزز حياتك
المهنية ودخلك.
يمكن لبرنامج التدريب أو الدراسة بكلية المناسب أن يساعدك
في الحصول على وظيفة جيدة األجر ،أو التقدم في مجال عملك
الحالي ،أو البدء في مجال عمل جديد.

يمكن للدراسة بكلية ما أو التدريب أن يتالءم مع
حياتك وجدولك الزمني.
أنا أسلك مساري في تلقي تدريب مهني ألنني أرغب في
الحصول على راتب أفضل إلعالة أسرتي والعمل في
وظيفة أحبها.

هل تعمل بدوام كامل؟ هل توازن بين توفير المتطلبات المدرسية
مع رعاية األطفال؟ هل لديك التزامات أسرية؟ تقدم الكليات
المجتمعية والجامعات في والية أوريجون دورات تدريبية عبر
اإلنترنت ،وتحظى بمواقع في جميع أنحاء الوالية ،كما أنها تقدم
برامج ذات دوام جزئي أو دوام كامل لتلبية احتياجاتك.

ليس هناك مسار واحد فحسب لتكون طالبًا جامعيًا.
اعثر على المسار الذي يناسبك.
يمكن لموظفي الكليات مساعدتك في اختيار البرنامج األفضل
لك ،والعثور على خيارات المساعدة المالية ،ومعرفة كيفية
نقل نقاط الساعات المعتمدة السابقة ،وإتمام درجتك العلمية أو
شهادتك.

كانت المدرسة الثانوية صعبة بالنسبة لي .ولم أكن أعتقد
أخيرا
أنني سألتحق بالكلية .ومع ذلك ،عندما سجلت
ً
في أحد الفصول الدراسية ،انتهى بي األمر بكوني ذلك
الشخص المجتهد الذي يجيب على األسئلة .لم أكن أعرف
قادرا على فعله!
من قبل ماذا كنت ً

يمكن للمساعدة المالية أن تجعل تعليمك وتدريبك
ميسوري التكلفة.
ّ
تتوفر المنح الدراسية والمنح لمساعدتك في دفع الرسوم الدراسية
وتكاليف الكتب والتكاليف األخرى.
في كل عام ،تقدم والية أوريجون أكثر من  100مليون دوالر في
شكل منح للطالب وتدير أكثر من  600منحة دراسية خاصة.
في المرة الثانية من االلتحاق بالكلية ،شعرت أنني مستعد.
ً
تركيزا .قدمت طلب المساعدة المالية الخاص بي
كنت أكثر
في الوقت المحدد وحصلت بالفعل على بعض المساعدة.
وعندما ذهبت إلى الكلية ،التقيت بطالب مثلي كثيرين
يدرسون درجات علمية في مجاالت لم أفكر فيها ،مثل
ُ
علوم الحاسب اآللي والصحة العامة ،وهذا ما جعلني أدرك
أن أمامي المزيد من الخيارات .ومن ثم أدركت أنه إذا كان
ضا!
باستطاعتهم الدراسة ،فبإمكاني ذلك أي ً

تحدث إلى مستشار أو قم بزيارة
oregon.gov/highered
لمعرفة المزيد حول الخيارات المتاحة لك.

•قدم طلبك المجاني للحصول على المساعدة الفيدرالية
للطالب ) (FAFSAأو طلب الحصول على مساعدة الطالب
في والية أوريجون ).(ORSAA
•اعثر على المنح والمنح الدراسية التي أنت مؤهل لها على
الموقع اإللكتروني  OregonStudentAid.govوقدم طلبًا
للحصول عليها.
•تحدث إلى مكتب المساعدة المالية في المدرسة أو البرنامج
الذي يُثير اهتمامك.

