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Capital Area College Access Network .أطلق حلمك  

  
 
 

 
شبكة الدخول للكلية في منطقة العاصمة)كاب كان(: وهي عبارة عن شبكة المجتمع التاونية 

 المخصصة لزيادة معدل التحصيل 
الجامعي في منطقة العاصمة. تتضمن شبكتنا ممثلين من التعليم, التعليم العالي, التجارة, واصحاب 

 المصالح الحكومية.
أهداف كاب كان الدعم والخدمات لذوي الدخل المحدود, مجتمعات مختلفة األعراق وطالب الجيل 

 األول. يساعدنا في خلق
    ثقافة متقدمة في الكلية

 
 رحلتك

  عند النظر لرحلتك خالل وبعد المدرسة الثانوية فكر في تطلعاتك واحالمك

األستكشاف هو أول خطوة لك لمعرفة خططك لأللتحاق بما بعد الثانوية اوالكلية . تشجعك كاب كان 
 على متابعة أحالمك عند 

 أتخاذ القرار لأللتحاق بالكلية او المدرسة التقنية. يستطيع هذا الكراس مساعدتك لرفع األنتقالة من 
  

 

ا لشتشششجشيششع   لشلشجشا مشعششا ت   و ا أل سشتششعشد ا د   ا لششو ظشيشفشي   
  و ا لشوشصششو ل   فششي   مشنشطشقشة   ا لشعشاشصشمشة 

 

Phone: 

5172035011 

E-mail: 

strasz@capitalareacan.org 

Website:  

capcan.org 

 

Capital Area College Access Network 

330 Marshall St.  

Ste 203,  

Lansing, MI 48912 

% من سكان منطقة العاصمة شهادة ما بعد 02, سوف ينال 0202هدفنا هو بحلول عام 

 الثانوية او ما يعادلها.

 المصادر:

 أجراء األختبار

www.collegeboard.org/ 

www.khanacademy.org/ 

 المساعدة المالية

https://fafsa.ed.gov 

www.michigan.gov/studentaid 

ww.fastweb.com 

  عملية الكلية

www.kahnacademy.org 

www.knowhow0go.org  

www.micollegeaccess.org 

Facebook: 

Capital Area College Access Network 

Twitter: 

@CapitalAreaCAN 

LinkedIn: 

Capital Area College Access Network  

 



 طريقك للكلية يبدأ األن

  طالب السنة األولى

 الخريف

 بحث الكلية \ المهنة •

 تنمية عادات دراسية جيدة •

 (GPAالدراسة بجد, تُحتسب الدرجات للمعدل النهائي ) •

 الشتاء

 أجتمع بمرشد التوجيه •

 أستكشف أهتماماتك •

 الربيع

 التحق بمجال الرياضة, النوادي واألنشطة الالمنهجية. •

 أختر الدروس التي تضعك في الطريق للكلية\المهنة.  •

 الصيف

 األعدادية. SATسجل في أكاديمية كان  •

 أبحث عن فرص تطوع. •

 أقرأ ,أقرأ ,أقرأ •

ناقش أحتماالت الكلية\المهنة مع الوالدين او شخص  •

 بالغ موثوق به.

ناقش مع الوالدين او شخص موثوق به كيفية دفع  •

 .تكاليف الكلية \المهنة

 

 

 طالب السنة الثانية

  الخريف

خذ دوراً قيادياً في مجال الرياضة, النوادي  •

 واألنشطة الألمنهجية

ناقش نقاط القوة والضعف األكاديمية مع  •

 المرشد المَوجه

 PSATخذ أختبار  •

 الشتاء

 أدرس, أدرس, أدرس •

 أبحث المهن والجامعات •

 الربيع

أجتمع مع مرشد التوجيه \ مرشد الكلية  •

  لمناقشة طريقك للكلية\ المهنة

 AP, IBسجل في دورات  •

 الصيف

 احصل على وظيفة صيفية\فترة تدريب •

 أدخر للكلية\ المهنة •

 السنة الثالثة

 الخريف

 ادرج قائمة الكليات المهمة •

)جائزة الباحث  PSATاجري أختبار  •

 لالستحقاق الوطني(

 قابل مندوبي القبول في الكلية. •

 الشتاء

 أحضر معارض الكلية •

 مناقشة الكلية مع مرشدك او الموَجه •

 الربيع

 قم بزيارة الكليات والجامعات •

 ACT,SATاجري أختبار  •

 AP, IBسجل في دورات  •

 AP, IBاجري اختبار  •

 الصيف

 قم بزيارة الكليات والجامعات •

 ابحث المنح الدراسية •

قَدم على طلب للحصول على األعفاء من  •

 الرسوم

 املي أستمارات الكلية •

 تقديم طلبات الكلية للقبول المبكر •

 

 السنة النهائية

 الخريف

 ACT,SAT اجري او اعد اجراء اختبار •

 تقديم طلبات الكلية للقبول العادي •

 تأكد من أن الكلية تلقت طلبك •

 الشتاء

 استالم رسائل القبول •

 قم بأعداد ضريبة الدخل •

امأل أستمارة المساعدة المالية الفيدرالية  •

FAFSA,  او CSS 

 ابحث عن وقَدم ل المنح الدراسية. •

 الربيع

 اتخذ قرارك بأي كلية ستلتحق •

خذ بنظر األعتبار )العمل الدراسي( لدفع  •

 تكاليف الكلية

ادفع ودائع االلتحاق بالكلية في الخريف  •

 المقبل

 AP, IBاجري امتحانات  •

 الصيف 

 احضر التوجيه الجامعي •

 اكمل البحث عن العمل الدراسي •

 اعمل, اعمل, اعمل •

 استرخ واستعد للكلية\المهنة •


