
وليوكهكلية مجتمع   

األنكليزية للمبتدئين اللغة برنامج دعم تعليم  

 عزيزي الطالب، 

 شكرا ألهتمامك بأختيار تعلم اللغة األنكليزية في كلية مجتمع هوليوك. نحن فخورون جدا ألختيارك الدراسة في كلية هوليوك. 

تتوقع عمله خالل عملية التقديم:فيما يلي الخطوات المطلوب اجرائها من قبلكم وكذلك ما يمكن ان   

أو من خالل زيارة الموقع    413.552.2321. لغرض التقديم, الرجاء األتصال بمكتب القبول على الرقم  1  

Hcc.edu/admission 

 يمكنالتي استمارة التطبيق المجاني للمنحة المالية الفيدرالية للطلبة,   امأل. لغرض الحصول على المنحة المالية المتاحة, 2

 الحصول عليها من خالل الموقع: 

      hcc.edu/fafsa     or     Hcc.edu/financial aid   

لغرض تحديد موعد المقابلة. في حالة احتياجكم الى     413.552.2150بأمكانكم األتصال بمكتب المساعدة المالية على الرقم  

المكالمة.مستشار مالي للترجمة الرجاء ابالغ المكتب اثناء   

. حضور الدورة التوجيهية لألطالع على مواقع الفصول الدراسية والخدمات التي تقدمها الكلية لغرض األستفادة منها اثناء 3

ا يمكنكم األتصال بالسيد كارلوس ماليف على الموقع:       دراستكم. كم   

     cmalave@hcc.edu       أو األتصال به على الرقم    413.552.2524    

أو األتصال بالسيدة مارينا على الرقم     413.552.2553. حدد موعد لتقييم لغتك األنكليزية. اتصل بالسيدة كالديز على الرقم 4

الخاصة بكم , تاريخ الميالد,يرجى تزويدهم بعنوان بريدكم األلكتروني او رقم بطاقة كلية مجتمع هوليوك    413.552.2234  

 رقم الهاتف وسوف تقوم بتحديد موعد على األنترنيت للخطوات القادمة معك وهي أألتي:

mailto:cmalave@hcc.edu


سوف تحتاج الى رقم بطاقة الكلية مع بطاقة   مع شارون باكويت. عبر مركز التقييم لقواعد اللغة األنكليزيةتقييم  جراءأ. أ

رض اثناء اجراء التقييم. عليك الجلوس في مكان هاديء. ولغرض تقييم لغتك األنكليزية لهذا الغ او بطاقة الكليةرخصة القيادة 

يجب ان يكون لك حساب على برنامج زووم كما يمكنكم تصفح فقرة التعليمات وفقرة المعلومات من خالل النقر على الموقع  

 الخاص يذلك لدى فتح موقع 

Zoom help center 

.عبر مؤتمر من خالل برنامج زووم او من خالل مكالمة هاتفية ضاء هيئة التدريساعأكمل مقابلة شفوية مع   ب.  

لكتابة باللغة األنكليزيةااكمل تقييم  ج.  

الدروس التي ترغب دراستها واستاذ المادة. سجل. 5  

. حضور دورة التوجيه للطلبة الجدد, علما ان حضور دورة التوجيه اجباري.6  

األجراات وفي في حالة احتياجك المساعدة , الرجاء اتصل بنا على احد األرقام األتية  اثناء مرورك خالل هذه 

413.552.2234 او   413.552.2553  

 ستجدنا على اتم األستعداد والترحيب بكم في كليتك, كلية مجتمع هوليوك.   

 


