ما هو برنامج ASAP؟
“بدون نوع الدعم الذي يوفره برنامج  ASAPكنت سأتعثر
في حياتي العملية ألن الدراسة في الكلية يمكن أن
تكون قاسية للغاية كما يصعب العثور على دعم من
المدرسة”.
ANGEL
طالب في ASAP

حقق حلمك واستكمل دراستك.

وتخرج في وقت مناسب.

هل تعلم أن المسار الذي يجب أن تتخذه للحصول على
شهادة جامعية متوسطة يمكن أن يكون طويال ً وصعبًا في
بعض األحيان؟ فقط  40%من طلبة الكليات المتوسطة
في الواليات المتحدة األمريكية يحصلون على شهادتهم
المتوسطة في ست سنوات .ولكن يمكن أال يتم األمر بهذه
الطريقة .فمنذ عام  ،2007غيرت برامج الدراسة المكثفة
للشهادات المتوسطة ( )ASAPمن مفهوم تجربة الكلية لطلبة
جامعة مدينة نيويورك ،ومساعدة اآلالف على التخرج في
ثالث سنوات أو أقل*.

ما الذي يجعل
برنامج  ASAPمتفر ًدا؟
كطالب في برنامج  ،ASAPستتلقى أنواع
مختلفة من الدعم لمساعدتك على النجاح:
	بطاقة  MetroCardمجانية غير محدودة
	قسيمة لشراء الكتب الدراسية
	إعفاء من فرق رسوم التدريس*
	مستشار معين من قبل ASAP
	خيارات التسجيل المبكر والجداول المكثفة
	فصول دراسية مع زمالئك من طلبة ASAP

“لقد ساعدني  ASAPعلى التركيز في المدرسة بصورة
أكبر .ال يشغل بالي دفع مقابل الفصول الدراسية أو
الكتب ،أو كيف يمكنني الذهاب إلى المدرسة كل يوم.
يزيح  ASAPحمال ً ثقيال ً عن كاهلي”.

	خدمات التطوير الوظيفي والدعم األكاديمي
		

FRANCESCA
طالب في ASAP

“ال أرغب أن أكون الشخص الذي يقضي أربع سنوات من
عمره في برنامج مدته سنتان .لقد أنقذني  ASAPمن
أن أكون مجرد رقم”.
CLINTON
متخرج من ASAP

تواصل مع :ASAP
cunyasap/

cunyasap/

WWW.CUNY.EDU/ASAP

cunyasap/

cunyasap/

*للطلبة الذين يحصلون على المعونة المالية

هل توجد خدعة
في هذا األمر؟
لقد أشاد الرئيس أوباما ببرنامج  ،ASAPوأثنى على
نجاحاته وأشار إليه كنموذج وطني .وهو متاح في
الوقت الحالي فقط في جامعة مدينة نيويورك.
يزيل برنامج  ASAPأي عقبات مالية وأكاديمية وشخصية
تواجه الطالب عند الحصول على الدرجة العلمية .يتواجد
 ASAPلمساعدتك في الدفع مقابل الكتب الدراسية
وااللتحاق بالفصول الدراسية التي تحتاج إليها في وقت
الحاجة إليها ،ويشجعك على االستمرار في التقدم كلما
ازدادت األمور صعوبة .فكّر في فريق عملنا على أنهم
موجهين يمكنك الثقة بهم لتقديم الدعم لك من لحظة
تقديم طلب االلتحاق للتأكد من وجودك في المسار الصحيح
حتى تحصل على درجتك العلمية بأسرع ما يمكن.
*الطلبة الذين ينضمون إلى  ASAPفي كلية ستاتين آيالند ستتاح لهم فرصة الحصول
على درجة متوسطة باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس خالل أربع سنوات.

أبدًا على اإلطالق! مقابل جميع
هذه الموارد ،ستحتاج إلى:
	االنتظام بدوام كامل (بحد أدنى  12تقريرًا دراسيًا) في كل
نصف سنة دراسية والمحافظة على تقديرات أكاديمية
جيدة
	استكمال أي احتياجات من الدورات التدريبية لتطوير
المهارات خالل السنة األولى
	االجتماع بصفة دورية مع مستشارك وحضور أي أنشطة
مطلوبة في ASAP
	إعادة تقديم طلب للحصول على المعونة المالية في
كل سنة

أين يتم تقديم
برنامج ASAP؟

كيف يمكن لبرنامج
 ASAPأن يفيدني؟

BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE
www.bmcc.cuny.edu/asap
212.346.8660

تكوين شبكة المعارف
واالتصال الخاصة بك

غالبًا ما يمتلك الناجحون شبكات كبيرة
تقدم الدعم وإمكانات الوصول إلى
الوظائف والموارد .يعزز  ASAPتكوين
العالقات مع طلبة جامعة مدينة نيويورك
اآلخرين ،وداخل الكلية ومع هيئة التدريس
لمساعدتك في بدء إنشاء هذه االتصاالت
المهمة بالنسبة لك من اآلن.

توفير المال

يقلل  ASAPمن تكاليف الكلية تقريبًا إلى
الصفر لمعظم الطلبة عن طريق تغطية
أي فروق من المعونة المالية (ألولئك
الذين يحصلون على المعونة) ،والكتب
واالنتقاالت.

رفع مستواك

التركيز
والعزم على
اإلنجاز
الثقة
والقدرة على
التكيف

يساعدك  ASAPعلى تطوير المهارات
واألساليب التي تقودك إلى النجاح ليس
فقط داخل الكلية ،ولكن في الحياة بصفة
عامة .التركيز .والعزم على اإلنجاز .الثقة.
والقدرة على التكيف .هي مجرد بعض
من السمات القليلة التي يطورها الطلبة
الموجودين في برنامج .ASAP

التقدم ،وبسرعة

يتخرج طلبة  ASAPوينتقلون إلى برامج
درجة البكالوريوس أو ينضمون إلى القوى
العاملة بمعدل يصل إلى ضعف الطلبة
في الحاالت المماثلة .فكلما حصلت
على درجتك العلمية بسرعة ،كلما زادت
فرصتك في بدء مسارك الوظيفي في
وقت مبكر وجني المزيد من المكاسب.

BRONX COMMUNITY COLLEGE
www.bcc.cuny.edu/asap
718.289.5166

هل أنا مؤهل لاللتحاق
ببرنامج ASAP؟

كيف أصبح طالبًا
في ASAP؟

قد تصبح مؤهال ً لاللتحاق ببرنامج  ASAPإذا أجبت

إذا كنت تعتقد أنك تفي بمتطلبات أهلية االلتحاق

بكلمة “نعم” على جميع األسئلة التالية:

ببرنامج  ،ASAPفاتبع هذه الخطوات البسيطة للبدء:

	هل أنت مقيم في مدينة نيويورك و/أو مؤهل للحصول
على تعليم داخل الوالية؟
	هل توافق على االلتحاق ببرنامج دوام كامل للحصول
على شهادة متوسطة (بحد أدنى  12تقريرًا دراسيًا لكل
نصف سنة دراسية) في تخصص معتمد من ASAP؟
تعد جميع التخصصات مؤهلة لهذا األمر!
	هل أنت بارع بالكامل في المهارات أو لديك ما ال يزيد
عن احتياجين ضروريين لدورات تدريبية خاصة بتطوير
المهارات في القراءة والكتابة والرياضيات وفقًا لدرجات
اختبارات تقييم جامعة مدينة نيويورك؟*
	إذا كنت طالبًا مستمرًا أو محوالً ،هل لديك ما ال يزيد
عن  15تقريرًا دراسيًا في الكلية ومتوسط تقدير
 2.0بحد أدنى؟

تفضل بزيارة WWW.CUNY.EDU/ASAP/
 CHECKLISTلمراجعة إمكانية تأهلك.
*الطلبة الذين لديهم احتياجان لدورات تدريبية لتطوير المهارات وقت تقديم الطلب
يجب أن ينضموا على األقل إلى واحدة من الدورات التدريبية المطلوبة في الصيف أو
الشتاء قبل بدء البرنامج والدخول فيه .تفضل بزيارة موقع ويب  ASAPالخاص بكليتك
لمعرفة معلومات عن أي متطلبات متعلقة بالكلية.

	1قدم طلبًا إلى كلية جامعة مدينة نيويورك
التي يوجد بها برنامج  ASAPعلى العنوان
.www.cuny.edu/admissions
	2أكمل نموذج الطلب المجاني للحصول على المعونة
الفيدرالية للطلبة على العنوان  www.fafsa.govوطلب
التقديم في برنامج المساعدة في التعليم بوالية
نيويورك على العنوان .www.hesc.ny.gov
	3وافق على عرض االلتحاق الخاص بك.
	4أكمل جميع متطلبات االلتحاق ،والتي تشمل اختبارات
تقييم جامعة مدينة نيويورك ،عند الضرورة .للحصول
على مزيد من المعلومات عن االختبار ،تفضل بزيارة
.www.cuny.edu/academics/testing.html
	5ارجع إلى موقع ويب  ASAPالخاص بكليتك للحصول
على أحدث المعلومات عن أي متطلبات تتعلق بالكلية.

COLLEGE OF STATEN ISLAND
www.csi.cuny.edu/asap
718.982.2396
HOSTOS COMMUNITY COLLEGE
www.hostos.cuny.edu/asap
718.664.2646
KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.kbcc.cuny.edu/asap
718.368.5616
LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
www.lagcc.cuny.edu/asap
718.482.5921
MEDGAR EVERS COLLEGE
www.mec.cuny.edu/asap
718.804.8209
NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
www.citytech.cuny.edu/asap
718.254.8624
QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.qcc.cuny.edu/asap
718.631.6680
لمعرفة المزيد عن  ،ASAPتفضل بزيارة:

WWW.CUNY.EDU/ASAP

