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 A c a d e m y  

The Henry Ford Collegiate Academy- كلية هنري فورد األكاديمية  

من خالل شراكة بين  3102بدأ برنامج كلية هنري فورد األكاديمية الفريد من نوعه في خريف عام 

 المدارس الرسمية وكلية هنري فورد في ديربورن. 

يقدم البرنامج للطالب فرصة لكسب شهادة الثانوية )الهاي سكول( وشهادة سنتان / أسوشيت من الكلية/ 

 الكولدج بدون أي تكلفة لألهالي.

 On The Right Path على الطريق الصحيح 

 يبدأ طالب الصف الحادي عشر الملتحقين في البرنامج أخذ صف في الفصل األول الدراسي. صمم صف 

 College 101لتهيئة الطالب للنجاح في الكلية.

من خالل إعطاء نظرة عامة على بيئة الكلية، كيفية تحضير الدروس ،عادات الدراسة الصحيحة ، التفاعل 

 مع المدرس. وأكثر من ذلك !

أما في الفصل الدراسي الثاني سيأخذ الطالب المسجلين في الكلية صف العلوم السياسية الذي يحل مكان  

و  7مكان صف اللغة   023و 020صف الحكومة في المدرسة الثانوية. كما سيحل صف اللغة اإلنجليزية 

في المدرسة.  8  

أما في السنة األخيرة المدرسية )الصف الثاني عشر( سيمضي الطالب معظم وقتهم في الكلية وسيتسنى 

 لهم المشاركة في النشاطات الرياضية المدرسية في الوقت نفسه.

سيتسنى للطالب في السنة األخيرة من البرنامج جدولة صفوفهم في الوقت الذي يناسبهم. على سبيل المثال 

يوم السبت.    
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Subject 
EXPLORE         
8th Grade 

EXPLORE       
9th Grade 

PLAN                 
10th Grade 

ACT                          
11th Grade 

English 13 14 15* 18 

Mathematics 17 18 19* 22 

Reading 15 16 18* 21 

 يجب على الطالب الحصول على هذه الدرجات ليتأهل للتسجيل في الكلية األكاديمية 

  Are You Ready? هل أنت مستعد؟ 

 ليتأهل الطالب للمشاركة في البرنامج يجب أن يكون :

قد حضر الصف العاشر كامالً في مدارس ديربورن.□   

حقق النتائج المطلوبة في اختبار البالن.□   

أن يتخرج في الوقت المحدد.□   

 

ACT اختبار 

يأخذ جميع الطالب في الوالية هذا االختبار كجزء من امتحان ميشيغان ميرت. ستساعد نتائج 

االختبار تحديد تأهل الطالب لاللتحاق في هذا البرنامج وما إذا كان سيحقق الطالب النجاح في 

 الكلية.

. أما طالب الصف التاسع فيأخذون اختبار اإلكسبلور.   PLAN يأخذ طالب الصف العاشر اختبار 

تستخدم نتائج هذه االختبارات لمساعدة أولياء األمور و الطالب لتحديد األماكن التي بحاجة 

 للتحسين.  

  Guidance & Counseling:التوجيه واإلرشاد 

سيتوفر مستشار متفرغ من مدارس ديربورن الرسمية يشرف على تقدم الطلبة وسيكون متواجد 

في الكلية األكاديمية يوميّاً لضمان نجاح الطالب ولمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي 

يواجهوها. كما سيجتمع أيضا المستشار مع الطالب كمجموعة واحدة على أسس منتظمة لمعالجة 

قضايا الطالب المشتركة التي يواجهونها في السنة األولى والثانية.  سيحصل على المشورة 

 المهنية،  والمشورة األكاديمية، وخدمات االنتقال إلى جامعة أخرى.
 


