
وليوكهكلية مجتمع   

 برنامج دعم اللغة األنكليزية كلغة ثانية 

 اعزائي الطلبة  

شكرا لكم على حسن اهتمامكم بفصول دراسة وتعلم اللغة األنكليزية كلغة ثانية في كلية مجتمع هوليوك. نحن نشعر ببالغ السعادة 

 والفخر ألختياركم الدراسة في كلية مجتمع هوليوك.

كاألتي:وفيما يلي الخطوات المطلوب اجرائها من قبلكم وكذلك ما يمكن ان تتوقعونه خالل عملية التقديم   

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

Hcc.edu/admission 

ستمارة التطبيق المجاني للمنحة المالية الفيدرالية للطلبة, يمكنكم الحصول  متاحة, أو ال. لغرض الحصول على المنحة المالية ا2

 عليها من خالل الموقع: 

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

لغرض تحديد موعد المقابلة. في حالة احتياجكم الى   2150. 413.552بأمكانكم األتصال بمكتب المنح المالية على الرقم  

الي للترجمة الرجاء ابالغ المكتب اثناء المكالمة.مستشار م  

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

كما يمكنكم األتصال بالسيد كارلوس ماليف على الموقع:دراستكم.   

cmalave@hcc.edu  

413.552.2524أو األتصال به على الرقم    

أو األتصال   552.2553. 413. لغرض تقييم لغتكم األنكليزية يمكنكم تحديد موعد وذلك باألتصال بالسيدة كالري على الرقم 4

. يرجى تزويدهم بعنوان بريدكم األلكتروني او رقم بطاقة كلية مجتمع هوليوك 2234. 413.552بالسيدة مارينا على الرقم  

للخطوات القادمة معك وهي أألتي:الهاتف وسوف تقوم بتحديد موعد على األنترنيت الخاصة بكم , تاريخ الميالد و رقم   

mailto:cmalave@hcc.edu


* تحديد مستوى قواعد اللغة األنكليزية من خالل مركز تحديد اللغة مع شارون باكويت. سوف تحتاج الى بطاقة كلية مجتمع 

اديء. ولغرض تقييم لغتك األنكليزية يجب ان ليوك لهذا الغرض اثناء اجراء التقييم. عليك الجلوس قبالة طاولة في مكان ههو

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 

هاتفية.من خالل مكالمة * أكمل المقابلة الشفوية مع الكلية من خالل برنامج زووم او   

 * اكمل تقييمك للكتابة باللغة األنكليزية

. التسجيل على الفصول الدراسية وذلك بأختيار الدروس التي ترغب دراستها وأختيار استاذ المادة.5  

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

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

  2234. 413.552او     413.552.2553

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

 


