مجموعة أدوات التوعية للمتعلمين البالغين في والية أوريجون :إطار المراسالت
يناير2021 ،

الخلفية :منحة شراكة المواهب واالبتكار واإلنصاف ( )TIE
تم إنشاء مجموعة أدوات التوعية هذه كجزء من منحة شراكة المواهب واالبتكار واإلنصاف (  )TIEالمقدمة إلى لجنة تنسيق التعليم
العالي في والية أوريجون ( ) HECCمن قِبل مؤسسة  Lumina Foundationفي عام  2018بغرض المساعدة في القضاء على
التفاوتات في معدالت النجاح بعد المرحلة الثانوية بين طالب سكان والية أوريجون بشكل عام وطالب مجتمعات األقليات العِرقية
صا تاريخيًا .تم إنشاء مجموعة األدوات هذه من قِبل شركة  Pyramid Communicationsوقامت لجنة تنسيق التعليم
الممثلين تمثي الً ناق ً
العالي بشرائها في عام  2020بعد التشاور مع موظفيها.
تدعم هذه المنحة مجموعة من أنشطة القيادة بالوالية التي تهدف إلى تحسين النجاح بعد المر حلة الثانوية في والية أوريجون بالنسبة
للمتعلمين األمريكيين من أصل أفريقي ،والمتعلمين الذين من أصول متحدثة لإلسبانية /أصول التينية ،والمتعلمين األمريكيين
األصليين/من سكان أالسكا األصليين ،والمتعلمين من سكان هاواي األصليين/سكان جزر المحيط الهادئ ،مع إيالء تركيز خاص على
المتعلمين البالغين من مجتمعات األقليات العِرقية.

نبذة عن مجموعة األدوات هذه
يتمثل الهدف من مجموعة األدوات هذه في مساعدة المؤسسات على تحسين التوعية المقدمة إلى المتعلمين البالغين من مجتمعات
صا من خالل تزويدهم بالرسائل والتوصيات التي تهدف إلى تقليل الحواجز التي تحول دون قيامهم
األقليات العِرقية الممثلة تمثيالً ناق ً
بالتسجيل واإلتمام ،وتغيير السرد الذي يُثني المتعلمين البالغين عن تقديم الطلبات ،وتحسين استراتيجيات االستبقاء.
تتناول الرسائل أدناه نقاط القوة لدى الطالب المحتملين وما يجب عليهم ا كتسابه وتقديمه ،وذلك باإلضافة إلى معالجة بعض العوائق
التي ذكرها المتعلمون البالغون من مجتمعات األقليات العِرقية في تقرير تم التكليف من قِبل لجنة تنسيق التعليم العالي" ،استكشاف
تجارب التعليم ما بعد الثانوي للبالغين المتعلمين من مجتمعات األقليات العِرقية في والية أوريجون".
وفي حين أن هذه الرسائل وحدها ال يمكنها إزالة الحواجز النظامية ،فإنها تهدف إلى معالجة بعض المخاوف التي تم اإلفصاح عنها،
والمساعدة في تطبيع المسارات غير النمطية ،وتعزيز النتائج المنصفة .يتم تشجيع المؤسسات على اختيار الرسائل التي تناسب
احتياجاتها وجماهيرها بشكل أفضل ،وتخصيصها للتعبير عن عروضها الخاصة للمتعلمين البالغين من مجتمعات األقليات العِرقية.

الرسائل الشاملة
تهدف الرسائل أدناه إلى معالجة االهتمامات الشاملة التي أعرب عنها المتعلمون البالغون من مجتمعات األقليات العِرقية .ت ُشكِل هذه
الرسائل الست م عًا سردًا .لذا استخدمها معًا أو بشكل فردي .قم بتخصيصها لتلبية أهداف مؤسستك وأضف دعوتك الخاصة إلى اتخاذ
إجراء (اتصل بمستشارك ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني ،قدم طلبك اليوم ،وما إلى ذلك).
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▪

يتوفر لك برنامج تدريب أو دراسة بكلية .بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في حياتك ،يُتاح برنامج يمكنه
مساعدتك في تلبية احتياجاتك .يمكن أن يكون هذا أي شيء بد ًءا من شهادة مهنية إلى تدريب مهني أو درجة علمية مدة
دراستها سنتين أو أربع سنوات أو درجة الدكتوراه.

▪

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 .تقدم العديد من 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.

▪

يمكن للمساعدة المالية أن تجعل تعليمك ميسور التكلفة .تتوفر المنح الدراسية والمنح لمساعدتك في دفع الرسوم الدراسية
وتكاليف الكتب والتكاليف األخرى.

▪

الكلية والتدريب متوفران من أجلك  -سواء كنت تبدأ من جديد أو تبدأ ألول مرة.
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.

▪

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

اإلضافات المتعلقة بفيروس كوفيد19 -
تهدف هذه الرسائل إلى مع الجة الواقع الجديد الذي أوجده فيروس كوفيد  19-لنا جميعًا .ويمكن تخصيص هذه الرسائل وإضافتها إلى
الرسائل الشاملة حسب االقتضاء.
▪

الكليات متاحة لتلبية احتياجاتك أثناء جائحة فيروس كوفيد 19-وما بعدها .نحن نقدم مجموعة واسعة من البرامج والفرص،
سواء كنت ترغب في الحص ول على درجة علمية أو تطوير المهارات لتغيير االتجاهات في حياتك المهنية.

▪

يمكن للفصول الدراسية على اإلنترنت وعن بُعد جعل الكلية أكثر سهولة .بينما نعمل على التكيف مع وضعنا الطبيعي الجديد،
تنتقل الكليات وبرامج التدريب إلى اإلنترنت .وهذا يعني أنه من خالل الوصول إلى جهاز كمبيوتر واالتصال باإلنترنت،
يمكنك إتمام تعليمك أو تدريبك.

▪

ال تزال المساعدة المالية متاحة أثناء هذه الجائحة وبعدها .تسبب فيروس كوفيد 19 -في خلق الكثير من عدم اليقين في
عالمنا .ومع ذلك ،ال يزال بإمكانك العثور على المنح الدراسية والمنح والمساع دات المالية األخرى إلتمام دراسة الكلية ،أو
برامج الشهادات ،أو التدريبات  -سواء من خالل الحضور بشكل شخصي أو عن بُعد.

تقديم الرسائل على مستوى الجماهير
يتم طرح هذه الرسائل على مستوى الجماهير بحيث تهدف إلى تناول الشعور باالنتماء .اختر الرسالة التي تناسبك بشكل أفضل،
وخصصها لمؤسستك ،وأضف دعوتك الخاصة إلى اتخاذ إجراء.
▪

ليس هناك مسار واحد فحسب لتكون طالبًا جامعيًا .لهذا السبب نسعى جاهدين إلى خلق ثقافة الشمولية حيث يشعر الجميع
باالنتماء ويمكنهم النجاح في الكلية.
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▪

يمكنك تحقيق النجاح في الكلية .لديك مواهب يمكنك مشاركتها ،وهناك كلية أو برنامج تدريبي يمكن أن يساعدك في تحقيق
أقصى استفادة من تلك المواهب.

▪

يتوفر لك برنامج تدريب أو دراسة بكلية .وبالحصول على درجة علمية أو شهادة ،يمكنك الحصول على وظيفة أفضل وكسب
المزيد من المال.

▪

يمكنك تحقيق النجاح في الكلية .سوف نساعدك في بلوغ ذلك .من خالل تلقي المنح الدراسية والتدريس الخاص والمشورة
والخدمات الطالبية األخرى مثل الرعاية الصحية ،يمكنك الحصول على الدعم الذي تحتاجه للحصول على درجة علمية أو
شهادة.

▪

سوف تلهم أطفالك وعائلتك ومجتمعك عندما تسعى للحصول على درجة علمية أو شهادة .وبتلقي دراسة الكلية أو التدريب،
يمكنك أن تفعل الكثير وتصبح أكثر نف ًعا لنفسك ولهم.

تقديم الرسائل حسب الجمهور
تتناول هذه الرسائل بشك ٍل مباشر اهتمامات جمهور معين .اختر الرسالة التي تناسبك بشكل أفضل ،وخصصها لمؤسستك ،وأضف
دعوتك الخاصة إلى اتخاذ إجراء.
ألولياء األمور واألوصياء:
▪

نعم ،يمكنك أن تكون والدًا أو وصيًا و طالبًا في نفس الوقت .تقدم الكليات المجتمعية والجامعات العامة في والية أوريجون
دورات وبرامج تدريبية عبر اإلنترنت أو عن بُعد ،وتحظى بمواقع في جميع أنحاء الوالية ،كما أنها تقدم خيارات ذات دوام
جزئي وذات دوا م كامل لمساعدتك في الحصول على درجتك العلمية أو اعتمادك.

▪

أنت تعلم أن تعليم أطفالك مهم .وكذلك تعليمك مهم أيضًا .يمكنك أن تصبح األفضل بالحصول على شهادتك أو درجتك العلمية
من الكلية .وبانتشار مواقع ال ُح ُرم الجامعية على مستوى الوالية وتوفر الدورات التدريبية على اإلنترنت بات من الممكن
الحصول على االعتماد التي تريدها.

▪

سوف تلهم أطفالك وعائلتك ومجتمعك عندما تسعى للحصول على درجة علمية أو شهادة .وبحصولك على شهادة الكلية أو
التدريب يمكنك الوصول إلى فرص وظيفية تدفعك إلى األمام.

بالنسبة للطالب الذين التحقوا ثم تسربوا
ستكون هذه الرسائل أفضل إذا تم تكييفها وتخصيصها استنادًا إلى برامج المؤسسة وما تقدمه.
▪

هل لديك بعض نقاط الساعات المعتمدة في الكلية ولكن لم تحصل على الدرجة العلمية؟ لم يفت األوان أبدًا إلتمام دراستك.
اكتشف كيف يمكن نقل نقاط الساعات المعتمدة إلى أي كلية مجتمعية أو جامعة حكومية في والية أوريجون.

▪

لم يفت األوان أبدًا إلتمام الدراسة بالكلية! إذا كنت قد تلقيت دورة دراسية في كلية ما في الماضي ،فاكتشف كيف يمكن نقل
نقاط الساعات المعتمدة إلى كلية مجتمعية أو جامعة حكومية في والية أوريجون.

▪

هل تبحث عن نقل نقاط الساعات المعتمدة؟ حقق أقصى استفادة ممكنة من نقاط الساعات المعتمدة بالكلية الخاصة بك! اكتشف
كيف يمكن نقل نقاط الساعات المعتمدة إلى إحدى الجامعات الحكومية في والية أوريجون وإتمام درجتك العلمية أو شهادتك.

▪

ال يزال بإمكانك إتمام تعليمك .إذا كان لديك نقاط ساعات معتمدة سابقة ،فيمكنك حينئذ استخدامها للحصول على درجة علمية
أو شهادة من كلية والتي قد تؤهلك إلى الحصول على وظيفة ذات أجر أعلى.

▪

هل تفكر في العودة إلى الدراسة؟ يمكن لموظفي الكلية مساعدتك في معرفة كيفية نقل نقاط الساعات المعتمدة الخاصة بك،
وأي الدورات التدريبية التي يجب تلقيها ،وكيفية الحصول على المساعدة المالية لدعم تعليمك.
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بالنسبة ألولئك الذين لم يسجلوا من قبل أبدًا:
▪

توجد الكثير من خيارات التدريب والتعليم ،وذلك بد ًءا من التدريب المهني إلى الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي مدة
درا ستها سنتين أو أربع سنوات بالكليات ودرجة الدكتوراه .ابحث عن البرنامج المناسب الذي يساعدك على شغل المهنة التي
تريدها.

▪

يتوفر لك برنامج تدريب أو دراسة بكلية ما .استعد للمهنة التي تريدها مع خيارات تبدأ من التدريب المهني إلى الشهادات
المهنية والدرجات العلمية ال تي مدة دراستها سنتين أو أربع سنوات بالكليات ودرجة الدكتوراه.

▪

قد يكون حصولك على درجتك العلمية أقرب مما تعتقد .من خالل المساعدة المالية ،والجداول الزمنية المرنة ،ومجموعة
خيارات الشهادات والدرجات العلمية ،يمكنك أن تسلك طريقك إلى المهنة التي تريدها.

▪

يمكنك ا لحصول على نقاط ساعات معتمدة في الكلية لما تعرفه بالفعل .ومن خالل الحصول على نقاط ساعات معتمدة للتعلم
المسبق ،يصبح حصولك على شهادتك أو درجتك العلمية أقرب من أي وقت مضى.

▪

ال عجب في أن تكون دوراتك الدراسية في الكلية صعبة بالنسبة لك! ومع ذلك ال ينبغي أن يكون التقدم لاللتحاق بالكلية كذلك.
نحن نسهلك عليك األمر للبدء وندعمك طوال رحلتك في الكلية حتى تتمكن من إتمام تعليمك والحصول على شهادتك أو
درجتك العلمية.

الطالب غير المسجلين:
▪

توجد خيارات مساعدة مالية للطالب غير المسجلين والطالب ذوي وضع " إرجاء الترحيل بالنسبة لألطفال" (  .) DACAفي
والية أوريجون ،قد تكون مؤه الً لبرامج المساعدة المالية الحكومية .استكشف الخيارات المتاحة لك ،بما في ذلك تقديم طلب
مساعدة طالب والية أوريجون ( .)ORSAA

تقديم الرسائل حسب الموضوع
تتناول هذه الر سائل بشكل أعمق بعض الحواجز والمخاوف الرئيسية التي أعرب عنها المتعلمون البالغون من مجتمعات األقليات
العِرقية .يحتوي كل موضوع على بضعة خيارات المختلفة بحيث يمكنك اختيار الرسالة التي تناسبك بشكل أفضل ،وتخصصها
لمؤسستك ،ثم إضافة دعوتك الخاصة إلى اتخاذ إجراء.
عالقة العمل/المدرسة:
▪

هل تتطلع إلى إحراز تقدم في حياتك المهنية أثناء عملك؟ يمكن أن يساعدك التدريب أو الشهادة أو برنامج الدراسة بالكلية
المناسب في الوصول إلى ما تريد الوصول إليه .تعني الخيارات المرنة أنه يمكنك التعلم عبر اإلنترنت أو الذهاب إلى المدرسة
بدوام جزئي حتى تتمكن من مواصلة عملك.

▪

يمكن أن يساعدك التدريب أو التعليم المناسب في الحصول على وظيفة ذات أجر أفضل  -سواء كانت درجة علمية من كلية أو
برنامج شهادة مدة دراستها  10أسابيع.

▪

هل أنت مهتم بالتقدم في عملك بشكل أسرع؟ يمكن أن يساعدك في ذلك برنامج الدرجة العلمية أو الشهادة المالئم .تعني
الخيارات المرنة أنه يمكنك التعلم عبر اإلنترنت أو الذهاب إلى المدرسة بدوام جزئي حتى تتمكن من مواصلة عملك.

▪

يمكن أن تساعدك الشهادة أو الدرجة العلمية من كلية في الحصول على وظيفة ذات أجر أفضل ،وتقليل مخاطر البطالة بالنسبة
قدرا أكبر من الحراك االقتصادي .يمكن أن تساعدك الدرجة العلمية أو الشهادة في الحصول على وظيفة جيدة
لك ،وإعطائك ً
األجر ويمكنها كذلك مساعدتك أنت وعائلتك ومجتمعك على النجاح.
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المخاوف المالية:
▪

هل لديك أي قلق حيال تلبية نفقات الكلية؟ لديك خيارات لتلبية تلك النفقات .يمكن أن تساعدك المنح الدراسية في دفع تكاليف
تعليمك أو تدريبك حتى تتمكن من الحصول على وظيفة ذات أجر أفضل.

▪

تُتاح المساعدة المالية بغرض مساعدتك في الحصول على شهادة أو درجة علمية من كلية .اكتشف الخيارات المتاحة التي
تساعدك في تلبية نفقات تعليمك.

▪

قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الكلية أو البرنامج التدريبي ،خذ وقتًا لمعرفة التكلفة اإلجمالية لحضور البرنامج .تحقق من
خيارات المساعدة المالية من والية أوريجون وضع خطة للتعامل مع إجمالي تكاليف البرنامج وتحقيق أهدافك التعليمية.

▪

استفد من العديد من أشكال المساعدة المالية المتاحة! تُتاح لك خيارات لمساعدتك على تغطية تكاليف دراستك بالكلية.
–
–
–

في كل عام ،تقدم والية أوريجون أكثر من  100مليون دوالر في شكل منح للطالب وتدير أكثر من  600منحة دراسية خاصة .اعثر
على المنح والمنح الدراسية التي أنت مؤهل لها على الموقع اإللكتروني  OregonStudentAid.govوقدم طلبًا للحصول عليها.
تفوت فرصة الحصول على المساعدات الفيدرالية ومساعدات الواليات .قدم طلبك المجاني للحصول على المساعدة الفيدرالية للط الب
ال ّ
(  ) FAFSAأو طلب الحصول على مساعدة الطالب في والية أوريجون ( .)ORSAA
تحدث إلى مكتب المساعدة المالية في المدرسة أو البرنامج الذي يُثير اهتمامك.

االلتزامات العائلية:
▪

أنت تعمل بجد لدعم عائلتك .بالحصول على درجة علمية أو شهادة ،يمكنك أن تحظى بوظيفة ذات أجر أفضل وإيجاد مسار
تقدمي لعائلتك.

▪

تعني الدورات التدريبية عبر اإلنترنت أو عن بُعد والمواقع القريبة منك وبرامج الدوام الجزئي أنه يمكنك الحصول على درجة
علمية أو شهادة تساعدك في الحصول على وظيفة ذات أجر أفضل ،مع استمرار توفر الوقت لرعاية أسرتك.

سهولة الوصول/المرونة:
▪ توفر والية أوريجون مئات الفرص للحصول على تعليمك العالي .فسواء كنت تسعى إلى التحسن من خالل التدريب المهني،
أو الحصول على شهادة ،أو إتمام درجة البكالوريوس/الليسانس ،أو متابعة الدراسات العليا والمهنية ،يُتاح أمامك مجموعة
متنوعة من البرامج.
▪

ينتقل آالف الطالب إلى كليات والية أوريجون وجامعاتها وفيما بينها كل عام .اكتشف كيف سيتم تحويل الدورات الدراسية
التي تلقيتها لتحقيق أقصى استفادة من نقاط الساعات المعتمدة التي تحصلت عليها وتجنب بذل الوقت والمال على الدورات
الدراسية التي لن يتم تحويلها.

▪

الدرا سة بالكلية لمدة أربع سنوات ليست خيارك الوحيد للتعليم العالي .هناك مجموعة واسعة من خيارات التعليم والتدريب،
وذلك بد ًءا من التدريب المهني إلى الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي مدة دراستها سنتين أو أربع سنوات ودرجة
الدكتوراه.

▪

يكون المسار التعليمي لكل شخص مختلفًا عن اآلخرين .تحدث إلينا حول الدورات الدراسية التي يجب أن تأخذها ،وكيفية
الحصول على المساعدة المالية ،وأي أسئلة أخرى قد تكون لديك .نحن متواجدون لمساعدتك على تحقيق أحالمك التعليمية.

الرسائل المؤسسية التكميلية حسب الموضوع
تهدف هذه الرسائل إلى معالج ة المخاوف الخاصة بالمؤسسات الفردية والتي ال يمكن معالجتها بشكل مناسب عن طريق الرسائل
العامة أو الشمولية .وتوفر هذه الرسائل إطا ًرا لكيفية اإلفصاح عن هذه المخاوف ،كما أنها مصممة ليتم تكييفها وتخصيصها استنادًا
إلى برامج المؤسسة وعروضها.
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المخاوف المالية:
▪

يتم تيسير التحاقك بالكلية للدراسة .فنحن نقدم لك المساعدة المالية لتغطية الرسوم الدراسية وتكاليف الكتب والمصروفات
األخرى .لمعرفة المزيد حول برامج المساعدة المالية الخاصة بنا ،قم بزيارة /Xاتصل على .Y

▪

يمكننا مساعدتك في دفع تكاليف تعليمك أو تدريبك .ن حن نقدم برامج المساعدة المالية التي يمكن أن تساعدك على تحمل
الرسوم الدراسية وتكاليف الكتب والمصروفات األخرى .لمعرفة المزيد حول برامج المساعدة المالية الخاصة بنا،
/visit Xاتصل على .Y

▪

أكثر من  XXبالمائة من طالبنا يتلقون شكل من أشكال المساعدة المالية .لمعرف ة المزيد حول برامج المساعدة المالية الخاصة
بنا ،قم بزيارة /Xاتصل على .Y

اإلرشاد/تقديم المشورة:
▪

أمرا ُمقل ًقا .ومع ذلك ،نحن متواجدون لمساعدتك .يمكننا إرشادك بشأن نقل
قد يكون التقدم لاللتحاق بكلية أو برنامج تدريبي ً
نقاط الساعات المعتمدة ،والتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية ،وتحديد البرنامج الذي سيساعدك في حياتك المهنية.
تحدث إلى/اتصل بـ  Xاليوم.

▪

نحن هنا إلرشادك خالل رحلتك الدراسية بالكلية .وسوف نساعدك على ضمان إتمام برنامجك والحصول على شهادتك أو
درجتك العلمية .تحدث إلى/اتصل بـ  Xاليوم!

▪

هل أنت لست متأكدًا من البرنامج المناسب لك؟ هل تتساءل عما إذا كان يمكن نقل نقاط الساعات المعتمدة الخاصة بك؟ نحن
هنا للمساعدة .تحدث إلى  Xأو قم بزيارة  Yلمعرفة المزيد.

▪

يتواجد المستشار المخصص لك من أجل مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تعليمك بالكلية .اتصل بالمستشار المخصص
لك اليوم للحصول على الدعم.

سهولة الوصول/المرونة:
▪

▪

هل تعمل بدوام كامل؟ هل توازن بين توفير المتطلبات ال مدرسية مع رعاية األطفال؟ هل لديك التزامات أسرية؟ نحن نقدم
خيارات تعلم مرنة تناسب تضمين التعليم/التدريب في جدول أعمالك.
إذا كنت متعل ًما للغة اإلنجليزية أو طالبًا متعدد اللغات ،فيمكنك الحصول على الدعم بـ  Xلغات.

احتياجات الطالب:
▪ نحن نعلم أن الطالب الذين هم أي ضًا آباء أو أولياء أمور يحتاجون إلى توفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة وجداول دورات
دراسية مرنة إلتمام تعليمهم .ولذا فإننا نقدم .X program
▪

أمرا بالغ األهمية بالنسبة للطالب من أجل تحقيق النجاح.
يُعد الوصول إلى اإلرشاد األكاديمي والتدريس الخاص والدعم ً
يحظى جميع الطالب في  X institutionبالوصول إلى .Y services

▪

أمرا بالغ األهمية لنجاح الطالب .يحظى جميع الطالب في
يُعد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والصحة العقلية ً
 X institutionبالوصول إلى .Y services

البرامج المخصصة استنادًا إلى الثقافة:
▪

نحن نعلم أن األشخاص الذين من خلفيات مختلفة يكون لديهم احتياجات مختلفة عند الذهاب إلى المدرسة .لذا فإننا نوفر
 A programsللطالب الذين من .Y background/race/ethnicity
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▪

هذا هو السبب في أننا نقدم مجموعة البرامج "أ" للطالب الذين من الخلفية/العِرق/األصل العِرقي  X .Yبالمائة من موظفينا
وأعضاء هيئة التدريس لدينا من السود والسكان األصليين ومجتمعات األقليات.

▪

نحن نسعى جاهدين إلى خلق ثقافة الشمولية في الحرم الجامعي .ونحن نقوم بذلك من خالل .X
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