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رئيس التحريرColeen Gatehouse :
تصميم الغالفRolando Ribera :
مالحظة :ال يعني وجود أي عنوان ملوقع على اإلنترنت أو اسم أي منشور في الكتيب بأنة توصية من من وزارة اخلارجية األمريكية،
أو موافقة عليه ،بل يهدف ذلك ،لنقل املعلومات فقط .لقد مت إدراج عناوين مواقع على اإلنترنت أو أسماء املنشورات
على أساس انتقائي وال يجب اعتباره على أنه قائمة كاملة باملواقع واملنشورات املتوفرة.
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الواليات
املتحدة
الكتاب 4
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شكر وتقدير
مت إنتاج هذه السلسلة املكونة من أربعة كتيبات واملنشورة حتت عنوان إذا
كنت ترغب في الدراسة في الواليات املتحدة ،من قبل فرع املعلومات واملوارد
أيضا هذه الكتابات على
التعليمية التابع لوزارة اخلارجية األمريكية .وتتوفر ً
اإلنترنت على موقع الويب .http://www.educationusa.state.gov
يعتبر اإلصدار احلالي حتديثًا للنسخة األصلية من املشروع األصلي حيث قامت
السيدة  Evelyn Levinsonبتنسيقه خالل الفترة من  2000إلى  .2001متت
إدارة املشروع امل حُ ّدث من قبل مكتب مجلس إدارة الكليات للتعليم الدولي خالل
اتفاق تعاوني مع وزارة اخلارجية األمريكية .تتقدم كل من Carol Blythe
و Janine Farhatبالشكر إلى  Coleen Gatehouseلقيامها بالترتيب
والتحرير  Rolando Riberaلقيامه بتصميم الغالف.
كما ترغب وزارة اخلارجية في تقدمي شكرها إلى األشخاص املذكورين أدناه،
من جميع أنحاء العالم ،الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم وموهبتهم في
هذه السلسلة:
Evelyn Levinson
Kathleen Alam
Amy Lezberg
Ellen Badger
Diana Lopez
Martin Bennett
Ted Mashima
Louise Cook
Michael McCarry
Juleann Fallgatter
Beryl Meiron
Julia Findlay
Martyn J. Miller
Judy Freudenberger
Terhi Molsa
Coleen Gatehouse
Barbara Nichols
Nancy Gong
Roberta Paola
Joanna Graham
Dawn Piacentino
Sharon Grodzielanek
Rohayma Rateb
Sandarshi Gunawardena
Laura R. Ruskaup
Linda Heaney
Sohair Saad
Lisa Henderling
Jaylene Sarrasino
Lia Hutton
Bethany Shaw
Judith Irwin
Sharon Snyder
Michelle Johnson
Karen Solinski
Rekha Kalle
Peter Storandt
Nancy Keteku
Rosalie Targonski
Ann Kuhlman
James Vaseleck
Gaston Lacombe
JoAnn deArmas Wallace
Carolyn Lantz
Harold Woodley
Maria Lesser
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مقدمة
االستعداد للدراسة :يشكل كتاب “معلومات عملية حول املعيشة
والدراسة في الواليات املتحدة” واح ًدا من سلسلة الكتابات التمهيدية
األربعة التي أنتجتها وزارة اخلارجية األمريكية لتقدمي إرشادات موضوعية
وعملية للطالب وأصحاب املنح الدراسية األجانب املتوقع تقدمهم للدراسة
في الواليات املتحدة .ميكن تنزيل الكتابات من موقع اإلنترنت التالي:
 ،www.educationusa.state.govكما تتوفر نسخ مطبوعة جاهزة لدى
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية في جميع أنحاء العالم .ملعرفة
املركز األقرب إليك ،اتصل بأي سفارة أو قنصلية أمريكية ،أو ارجع إلى
القائمة املتوفرة على املوقع اإللكتروني ملراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية .EducationUSA
تغطي الكتب األربعة اجملاالت التالية:

الدراسات اجلامعية األولى
يوضح هذا الكتاب كيفية اختيار البرامج األمريكية لنيل شهادتي
البكالوريوس والدبلوم وكيفية تقدمي طلب االلتحاق بهما ،إضافة إلى
معلومات حول فرص الدراسة الفنية واملهنية املتاحة في الواليات املتحدة.

الدراسات العليا واالحترافية واألبحاث
يوضح هذا الكتاب كيفية إجراء البحث وتقدمي طلبات االلتحاق بالبرامج
األمريكية لنيل شهادتي املاجستير والدكتوراه ،وبرامج ما بعد الدكتوراه،
إضافة إلى معلومات حول إجراءات إصدار االعتماد والترخيص للمهنيني
الذين يرغبون في متابعة التعليم أو العمل في الواليات املتحدة.
الدراسة قصيرة األمد ،وبرامج تعليم اللغة اإلجنليزية،
والتعليم عن بُعد ،واالعتماد

يوفّر هذا الكتاب معلومات حول الفرص املتاحة للدراسة في الواليات املتحدة
لفترة تصل إلى سنة واحدة ،إضافة إلى نظرة شاملة حول الدراسة الالزمة
للحصول على شهادة جامعية ،أو دبلوم ،أو إجازة من خارج الواليات املتحدة
أيضا معلومات
وذلك مبتابعة برامج التعليم عن بُعد .يتضمن الكتاب ً
تفصيلية حول اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة.

االستعداد للدراسة :معلومات عملية حول املعيشة
والدراسة في الواليات املتحدة
يساعدك هذا الكتاب في التخطيط لالنتقال إلى الواليات املتحدة بعد قبولك
قيمة
في إحدى اجلامعات أو الكليات في الواليات املتحدة .ويق ّدم معلومات ّ
ج ًدا حول كيفية تقدمي طلب احلصول على تأشيرة دخول إلى الواليات املتحدة
واالنتقال إليها ،وما عليك توقعه عند الوصول إلى حرم اجلامعة أو الكلية.
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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الواليات املتحدة األمريكية

4

3/7/11 11:35 AM

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

5

11-0247 IYWTS_BK4_ins_ARABIC.indd 4-5

احملتويات

احملتويات
		
مقدمة
�الفصل 1

متى تتقدم بطلب احلصول على تأشيرة الدخول
النقاط املهمة الواجب تذكرها عند التقدم بطلب
احلصول على تأشيرة طالب
رفض طلب التأشيرة
بعض األمور التي يجب جتنبها عند التقدم
لطلب التأشيرة
معلومات إضافية حول التأشيرات
والدخول إلى مواقع إلكترونية أمريكية مفيدة
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

11

مصادر املعلومات ومساعدة
ما قبل املغادرة

مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي

12

األمريكية EducationUSA

مرشدو الطالب األجانب
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
الفصل 2

تخطيط ما قبل املغادرة

�الفصل 3

تأشيرة الطالب
ــــ نظرة عامة

الوثائق الواجب إحضارها
الوثائق القانونية
شهادات التحصني
والتطعيم
الوصفات الطبية لألدوية
والنظارات الطبية
السجالت الطبية وسجالت صحة األسنان
الوثائق األكادميية
معلومات االتصال
املسائل املالية
حتديد ميزانية إقامتك
الترتيبات مع مصرفك
نفقات السفر واإلقامة
الضوابط النقدية
التأمني
التأمني الصحي
اإلعداد األكادميي واللغوي
مهارات الكتابة على الكمبيوتر ومعرفة الكمبيوتر
املهارات اللغوية
قائمة مراجعة ما قبل املغادرة
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
ما هي تأشيرة الدخول؟
أنواع تأشيرات الدخول
برنامج زائري التبادل
الطالبي )(SEVP
التقدم بطلب احلصول على تأشيرة طالب أو
تأشيرة زائري التبادل
عملية التقدم بطلب احلصول على تأشيرة الدخول
مقدما للحصول على تأشيرة الدخول،
التخطيط
ً
وليس فقط لقبولك األكادميي
التقدم بطلب احلصول على تأشيرة الدخول ـــ
النقاط الرئيسية الواجب وضعها في االعتبار
أين تتقدم بطلب احلصول على تأشيرة الدخول
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14
�الفصل 4

التخطيط لرحلتك
موعد السفر
إعداد ترتيبات السفر
وكاالت السفر
نوادي السفر ومنظمات الكشافة
ترتيبات السفر التي تقوم بها
املنظمات الراعية
حزم أمتعة السفر
أوزان األمتعة املسموح بها من ِقبل شركة الطيران
األشياء الواجب إحضارها معك
حماية أمتعتك
شحن عناصر إضافية
الوصول إلى الواليات املتحدة
ضبط الوقت عند الوصول إلى الواليات املتحدة
الهجرة إلى الواليات املتحدة
اجلمارك األمريكية
السفر إلى اجلامعة
الرحالت اجلوية باستخدام أكثر من طائرة
خدمات النقل من وإلى املطار
القطارات
احلافالت
استئجار سيارة
أماكن للمبيت
الوصول إلى اجلامعة
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

25

الفصل 5

		

السفر والوصول إلى
الواليات املتحدة

بداية دراستك في الواليات املتحدة

األيام األولى من الدراسة في اجلامعة
السنة األكادميية
البرنامج األكادميي
املرشد األكادميي
التسجيل بالدورات التعليمية
التوجيه باحلرم اجلامعي وأقسام اجلامعات
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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احملتويات

احملتويات
برامج التوجيه مبراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية EducationUSA
األساتذة
مهارات الدراسة
ميثاق الشرف
الغش
االنتحال
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
الفصل 6

السكن

�الفصل 7

معلومات عملية حول
احلياة اليومية

املساكن املؤقتة
السكن داخل احلرم اجلامعي
السكن خارج احلرم اجلامعي
الشقق السكنية
املساكن خارج احلرم اجلامعي
املباني السكنية التعاونية (“تعاونيات”)
اإلقامة مع عائلة أمريكية
املطاعم وبرامج الوجبات
املسائل املالية
العملة األمريكية
فتح حساب مصرفي
الصرافات اآللية وإمكانية التعامل مع املصارف
على مدار  24ساعة
املعامالت املصرفية عبر اإلنترنت
احلسابات اجلارية والشيكات املصرفية
حسابات االدخار
بطاقات الصرف
بطاقات الصرف املدفوعة مسبقً ا
بطاقات االئتمان و“الدفع اآلجل”
دفع اإلكرامية
االتصاالت
الهواتف
أرقام الهواتف
أرقام الطوارئ
هاتفيا باألماكن البعيدة
االتصال
ً
هاتفيا بالدول األجنبية
االتصال
ً
بطاقات االتصال الهاتفي املدفوعة مسبقً ا
الهواتف اخللوية أو احملمولة
املكاملات الهاتفية عبر اإلنترنت
الهواتف العمومية (“هواتف الدفع املسبق”)
خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني
الرسائل النصية
اخلدمات البريدية األمريكية
العنوان البريدي
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مكاتب البريد
أسعار الطوابع البريدية
صناديق مكاتب البريد
الصحة واللياقة
عيادات الصحة اخلاصة باحلرم اجلامعي
الرعاية الطبية لألسرة
التسوق
أنواع املتاجر الشائعة في الواليات املتحدة
تناول الطعام خارج املنزل
النقل
النقل العام
السيارات
الدراجات
الدراجات البخارية
السفر الترفيهي
شركات الطيران
القطارات
احلافالت
السالمة الشخصية
النوادي والرياضات
النوادي
األنشطة الثقافية
الرياضات
الترتيبات اخلاصة مبَن تعول
من األفراد املرافقني لك
مدارس لألطفال
العناية باألطفال
أنشطة خاصة باألزواج/الزوجات
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

55

61

الفصل 8

التكيف مع البيئة اجلديدة

مشاكل اللغة
الصدمة الثقافية
العادات االجتماعية
أساليب التحية
استخدام األسماء
املشاعر الودية والصداقات
الدعوات االجتماعية
املواعدة والعالقات
النظافة الشخصية
في حالة حدوث حالة طارئة باملنزل
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
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املقدمة
املالحق
مسرد املصطلحات

82

موارد إضافية

93

فهرس

94

تهانينا ـــ فأنت على وشك السفر للدراسة في الواليات املتحدة!
في ظل كل التغيرات التي ستتعرض لها ،قد تكون هذه الفترة مثيرة

وغامضة بالنسبة لك .االستعداد للدراسة :يوفر كتاب معلومات
عملية حول املعيشة والدراسة في الواليات املتحدة بعض املعلومات
املهمة التي جتعل جتربتك بالواليات املتحدة على أفضل مستوى
ممكن.
تُعتبر املعلومات املتوفرة في هذا الكتاب مفيدة لك أثناء جتربتك،
حيث تعرفك على املوارد التي ستساعدك في االستعداد قبل السفر،

وستقدم لك بعض اإلرشادات حول ما ستحتاج إليه أثناء رحلتك
إلى الواليات املتحدة ،وستمنحك بعض النصائح حول مظاهر احلياة
اليومية التي ستعيشها كطالب أو كمشارك في أحد برامج التبادل
بالواليات املتحدة .فكلما زاد استعدادك للرحلة ،أصبح انتقالك
إلى الواليات املتحدة أيسر ،ومن ثم زادت استفادتك من الوقت الذي
ستقضيه في الواليات املتحدة.
حظا سعي ًدا!
نتمنى لك ً
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�الفصل  1مصادر املعلومات ومساعدة
ما قبل املغادرة

�الفصل  1مصادر املعلومات ومساعدة
ما قبل املغادرة

املراكز بعض الفعاليات مثل املعارض أو
احللقات الدراسية .تتوفر مجان ًا معلومات
متهيدية على شكل أفالم فيديو أو عروض
جماعية ،وعناوين ملواقع على اإلنترنت،
ومكتبات مرجعية مستقلة في مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي ،ولكن من
احملتمل أن يطلب دفع رسم في بعض املراكز
للحصول على خدمات إضافية.

		
		

مصادر
املعلومات
ومساعدة 			
ما قبل املغادرة

أثناء تخطيطك لالنتقال إلى الواليات
املتحدة ،قد ترغب في طلب املساعدة من
أحد مرشدي الطالب األجانب احملترفني.
ميكن احلصول على هذا النوع من املساعدة
من مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية  EducationUSAفي جميع
أنحاء العالم ،وكذلك من مرشدي الطالب
األجانب املتواجدين بالكليات واجلامعات في
مختلف أنحاء الواليات املتحدة.
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية EducationUSA
“من الصعب املغاالة في تقدير
املساعدة والدعم اللذين حصلت
عليهما من مركز اإلرشاد .كان هذا
املركز أول وأهم مصدر لي للمعلومات
حول النظام التعليمي األمريكي.
12
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كانت الكتب ،واجملالت ،وعناوين
املواقع على اإلنترنت في املركز مفيدة
إلى أبعد حد ،كما ساعدني العاملون
في هذا املركز كثيرًا في حتقيق
أهدافي”.

— طالب في إدارة األعمال من روسيا

سوف يتطلب اختيارك ألفضل البرامج
وتخطيطا دقيقً ا ،لكن هناك في كل
التزاما
ً
ً
بلد في العالم حوالي  450مركزًا إرشاديًا
من مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية  EducationUSAيعملون
لتزويدك باملعلومات واملشورة .يتوفر لدي
هذه املراكز دالئل وكتب أدلة للبرامج،
ومعلومات حول اختبار القبول ،كما يتوفر
مستشارين تعليميني مدربني يرغبون في
تقدمي املساعدة لك وألسرتك في عملية
االختيار والتقدم للبرامج .تقيم بعض

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

تدعم وزارة اخلارجية األمريكية جميع
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
 EducationUSAوذلك بهدف توفير
معلومات موضوعية حول مجاالت فرص
الدراسة املتوفرة في الواليات املتحدة.
ولكن أسماء هذه املراكز واملنظمات التي
تديرها قد تختلف من دولة إلى أخرى.
ملعرفة موقع املركز األقرب إليك ،اتصل
بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية ،أو
ارجع إلى القائمة املتوفرة املنشورة
على موقع شبكة اإلنترنت لوزارة
اخلارجية األمريكية على العنوان التالي:
).(http://www.educationusa.state.gov
مرشدو الطالب األجانب
ميثل مرشد الطالب الدوليني ) (ISAالذي
يوجد في كل األحرام اجلامعية تقري ًبا
بالواليات املتحدة ،املصدر الرئيسي لتقدمي
املساعدات ،واإلرشادات ،وأوجه الدعم
الشخصي األخرى التي قد حتتاج إليها
أثناء إقامتك في الواليات املتحدة .قد ترغب
أيضا في االتصال مبرشد الطالب الدوليني
ً
قبل السفر ،إذا كانت لديك أي استفسارات
بشأن االستعداد للرحلة أو ما قد حتتاج إليه
عند وصولك احلرم اجلامعي .يوجد مرشد
الطالب الدوليني عادةً في مكتب الطالب

األجانب أو في قسم ذي اسم مشابه،

واملرشد هو الشخص املسؤول عن توجيهك
لدى وصولك ومساعدتك في التعامل مع
املسائل اخلاصة بتأشيرة الدخول والضرائب.
في حالة عدم وجود أي من مرشدي الطالب
األجانب الرسميني في كليتك أو جامعتك،
سيكون هناك شخص آخر معني للتعامل
مع الطالب األجانب ،على األقل بنظام
الدوام اجلزئي.
عند استالمك خطاب القبول ،ال بد أن
تتسلم معه اسم مرشد الطالب الدوليني
أو الشخص الذي يعمل بهذه الصفة .في
حالة عدم إدراج أي أسماء باخلطاب ،اسأل
املوظف املسؤول عن مكتب القبول أو ارجع
إلى املوقع اإللكتروني اخلاص باملؤسسة
التعليمية .احرص على إخطار مرشدك
مبوعد وصولك إلى الواليات املتحدة حتى
يتمكن من التخطيط ملقابلتك ،وتأكد
من قيام الشخص اخملتص بإبالغ وزارة األمن
الوطني األمريكي عن وصولك.
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
EducationUSA
http://www.educationusa.state.gov

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة
عبر شبكة اإلنترنت

http://www.educationusa.info/pages/
students/research-references-study.php

دليل مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية EducationUSA

http://www.educationusa.state.gov
(انقر فوق ”“Find an Advising Center

العثور على مركز إرشاد).

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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• شهادة األهلية (االستمارة  I-20أو
)DS-2019؛
• سجل الوصول-املغادرة (استمارة :)I-94
من املرجح أن تستلم استمارة I-94
اخلاصة بك في الطائرة .قم مبلء بياناتها
واستعد لتسليمها إلى موظف الهجرة
الذي يقدم لك املساعدة لدى وصولك
إلى املطار (راجع الفصل  3للتعرف على
مزي ٍد من املعلومات واالطالع على منوذج
الستمارة .)I-94

		
			

تخطيط
ما قبل املغادرة

الوثائق الواجب إحضارها
احرص على إحضار أي وثائق مهمة تتعلق
بسجلك القانوني ،والطبي ،واألكادميي
معك إلى الواليات املتحدة .احمل في
يدك كل الوثائق املهمة أثناء سفرك إلى
الواليات املتحدة ومبجرد وصولك ،ال تضعها
في حقيبة سفرك .وال تعطيها إلى أي
شخص أو تضعها لديه إال إذا أثبت لك ذلك
الشخص بتحقيق الشخصية أنه مخول
باستالمها.
الوثائق القانونية
باعتبارك شخص أجنبي يدخل إلى الواليات
املتحدة ،يجب أن يكون لديك الوثائق
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التالية التي حتدد وضعك القانوني .ستكون
بحاجة إلى هذه الوثائق للدخول إلى الواليات
املتحدة واإلقامة فيها ،وكذلك للدخول
إليها مرة أخرى في حالة مغادرة البالد في
أي وقت خالل جتربة التبادل اخلاصة بك .من
دوما.
الضروري أن تكون هذه الوثائق سارية ً
• جواز سفر سارٍ صادر من بلدك (يجب أن
يظل ساريًا ملدة ستة أشهر على األقل
بعد تاريخ دخولك البالد)؛
• تأشيرة دخول بخالف تأشيرة الهجرة
مختومة داخل جواز سفرك من ِقبل
موظف قنصلي في إحدى السفارات
أو القنصليات األمريكية (راجع الفصل
 3للتعرف على تعليمات مفصلة حول
كيفية التقدمي للحصول على تأشيرة)؛

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

أيضا أن حتضر نسخة
ومن املستحسن ً
رسمية من شهادة ميالدك ،حيث قد حتتاج
إليها عند التقدمي للحصول على شتى أنواع
إثبات الشخصية وغيرها من الوثائق في
الواليات املتحدة .إذا كنت متزو ًجا/متزوجة،
وستصاحبك زوجتك/زوجك ،فعليك إحضار
نسخة من وثيقة زواجك أو أي وثيقة أخرى
تثبت زواجك .احرص على إحضار ترجمة
معتمدة من هذه الشهادات ،إذا لم تكن
مكتوبة باللغة اإلجنليزية.
شهادات التحصني والتطعيم
تطبق معظم الكليات واجلامعات األمريكية
شروط حتصني معينة عليك أن تفي بها قبل
االلتحاق بتلك الكليات واجلامعات .وغال ًبا
ما تشمل هذه الشهادات ما يثبت املناعة
من احلصبة ،وال ُنكاف ،واحلصبة األملانية.
كما تشترط العديد من املؤسسات
التعليمية اخلضوع الختبار جلد حديث
(خالل فترة تتراوح بني ستة أشهر وعام
واحد) باستخدام املشتق لبروتيني املنقى
) (PPDأو أشعة سينية على الصدر

الكتشاف أي إصابة بالسل .استشر
مرشد الطالب الدوليني اخلاص بك ،إذا
كانت لديك أي أسئلة .بالرغم من اختالف
هذه الشروط من مؤسسة تعليمية إلى
أخرى ،إال أنه من الطرق املفيدة لتسجيل
التحصينات التي حتصل عليها واالحتفاظ
بالشهادات اخلاصة بها هي استخدام
“الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية”
القياسية التي تصدرها منظمة الصحة
العاملية ) .(WHOيجب أن تكون هذه
البطاقة الصفراء متاحة من طبيبك أو
من هيئة الصحة العامة في بلدك .ملزي ٍد
من املعلومات ،تفضل بزيارة الصفحة
الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية حول
السفر إلى اخلارج وعالقته بالصحة على
املوقعاإللكتروني.http://www.who.int/ith/
�الوصفات الطبية لألدوية
والنظارات الطبية
لدى دخولك الواليات املتحدة ،عليك أن
تفصح عن أي أدوية حتملها معك إلى
موظفي اجلمارك عند ميناء الوصول .فهناك
بعض العقاقير غير املسموح بدخولها
البالد .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فعليك
استشارة السفارة أو القنصلية األمريكية
قبل مغادرة بلدك .إذا كنت تتناول أي أدوية
بوصفة طبية بصورة منتظمة ،فعليك
إحضار ما يكفيك منها ونسخة مكتوبة
باللغة اإلجنليزية من الوصفة الطبية
اخلاصة بها .إذا كنت تعتمد على استخدام
نظارة طبية ،فمن املستحسن أن حتضر
معك نظارة أخرى احتياطية ،إن أمكن،
ونسخة مكتوبة باللغة اإلجنليزية من
الوصفة الطبية اخلاصة بنظارتك.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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السجالت الطبية وسجالت صحة
األسنان
إن أمكن ،أحضر معك السجالت الطبية
احلديثة والتفصيلية اخلاصة بك أو بأي ممن
تعول من املسافرين معك .ويجب أن تعكس
هذه السجالت الزيارات األخيرة التي قمتم
بها ملتخصصي الرعاية الصحية إلجراء
الفحوص العامة ،واختبارات الدم ،وفحوص
األسنان والعيون ،واألشعة السينية ،وغير
ذلك .فمن شأن هذا أن يساعد األطباء
األمريكيني على فهم التشخيصات
ووسائل العالج السابقة التي حصلت
عليها بشكل أفضل ،ومساعدتك على
جتنب تكاليف إعادة االختبارات في الواليات
املتحدة.
الوثائق األكادميية
أحضر معك سجالتك الدراسية للمرحلة
الثانوية ،أو الكليات ،أو اجلامعات التي
التحقت بها ،وكذلك املناهج الدراسية،
والكتالوجات ،والنشرات ،وأوصاف الدورات
الدراسية ،وغير ذلك من املواد ذات الصلة
التي أصدرتها آخر مؤسسة تعليمية
التحقت بها .فمن شأن هذه السجالت أن
تساعد مكتب القبول واألقسام األكادميية
في حالة ظهور أي مسائل متعلقة بالقبول
األكادميي أو الوضع األكادميي في الدورات
التعليمية في الكلية أو اجلامعة األمريكية
التي التحقت بها.
معلومات االتصال
احرص على أن حتمل معك اسم الشخص
املسؤول في اجلامعة األمريكية التي
ستلتحق بها ،وعنوانه ،ورقم هاتفه
16
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لالتصال به في حالة تأخر السفر أو ظهور أي
أيضا بتدوين اسم شخص
حالة طارئة .وقم ً
ميكن االتصال به في بلدك ،وعنوانه ،ورقم
هاتفه ،وكذلك االسم ،والعنوان ،ورقم
الهاتف اخلاص بسفارة بلدك أو قنصليتها
في الواليات املتحدة و/أو أي هيئة أخرى،
مثل بعثة تعليمية أو وكالة كفالة.

املسائل املالية
حتديد ميزانية إقامتك
عند التعرف على مقدار املال الذي ستحتاج
إليه لتمويل إقامتك ،انظر إلى تقديرات
التكاليف التي توجد في استمارة I-20
أو  DS-2019التي تصل إليك مع خطاب
القبول .عادةً ما تكون هذه التقديرات
دقيقة ،ويجب على الطالب األجانب
اصطحاب أموال تغطي إجمالي املبلغ
أيضا
املقدم في هذه التقديرات .ميكنك ً
استشارة مرشد الطالب الدوليني اخلاص
بك ،أو أحد مستشاري ،EducationUSA
أو اجلهة الراعية لك ،بشأن مقدار املال الذي
ستحتاج إليه .استعن بالقائمة املقدمة
أدناه كمرجع لك عند حتديد ميزانيتك.
أقساط التعليم والرسوم :تختلف
أقساط التعليم ،والرسوم ،والتكاليف
التعليمية األخرى بصورة كبيرة من
مؤسسة تعليمية إلى أخرى .ولفهم
هذه التكاليف والتزاماتك املالية ،ارجع
إلى استمارة  I-20أو  DS-2019اخلاصة
بك واقرأ بتمعن مواد القبول الصادرة من
اجلامعة أو الكلية التي ستلتحق بها .إذا
كانت لديك أي أسئلة ،فعليك أن تطرحها
على مكتب القبول ،أو اجلهة الراعية لك،
أو مرشد الطالب الدوليني اخلاص بك.
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التكاليف املعيشية :متثل كتالوجات
اجلامعات ومواقع اإلنترنت مصادر جيدة
للمعلومات املتعلقة بالتكاليف املعيشية
احلالية .قد يكون لدى أحد مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكية الذي تتعامل
معه معلومات أيضا ً حول أحدث األرقام
الشهرية للنفقات املعيشية في كل مدينة
أو مؤسسة .احرص على حساب النفقات
اإلضافية لفترات اإلجازات .معظم أماكن
السكن ومرافق تناول الطعام باجلامعات
تغلق أبوابها أثناء فترات اإلجازات ،وهو ما
يعني أنه سيكون عليك أن تتحمل نفقات
مكان تقيم فيه ووجبات طعام إذا كانت
مؤسستك التعليمية تغلق أماكن السكن
فيها للطالب الذين ال يستطيعون العودة
إلى منازلهم .اسأل مرشد الطالب الدوليني
عما عليك أن تتوقعه حتى تستعد له.
التأمني على السفر والتأمني الصحي:
ستكون في حاجة إلى تأمني على السفر
لتغطية رحلتك من بلدك إلى احلرم اجلامعي
بالواليات املتحدة .كما ستحتاج إلى تأمني
صحي طوال مدة إقامتك في الواليات
املتحدة .تختلف برامج التأمني الصحي من
حيث التكلفة( .راجع “التأمني الصحي”
الحقً ا في هذا الفصل).
التأمني على األمتعة :يحميك التأمني
على األمتعة من فقد أمتعتك ،أو تلفها،
أو سرقتها .وسعره مناسب ،كما أنه متاح
في وكاالت السفر وأكشاك املطارات .وفي
حالة فقدك أي حقيبة من حقائبك ،عليك
أن تسارع بتقدمي طلب في مكتب شركة
الطيران باملطار .ومن املستحسن أن تدوِّن

اسم الشخص الذي ساعدك وعنوان
العمل ورقم الهاتف الذي ميكنك من خالله
االتصال به بعد ذلك .ستحاول شركة
الطيران حتديد مكان احلقيبة املفقودة (التي
قد يكون سبب اختفائها أنه مت توجيهها
إلى مسار غير صحيح) وسترسلها إلى
عنوانك في الواليات املتحدة عند العثور
عليها .وستدفع لك شركة الطيران ما
يعادل قيمة حقيبتك في حالة عدم العثور
عليها خالل مدة معنية.
الكتب واللوازم :على الطالب في الواليات
املتحدة شراء كتبهم الدراسية التي قد
تكون باهظة التكاليف .لدى معظم
املؤسسات مكتبات داخل احلرم اجلامعي
لبيع الكتب الدراسية اجلديدة أو املستعملة
أيضا بيع
بأسعار أقل( .وقد يكون بإمكانك ً
كتبك إلى املكتبة نفسها التي اشتريتها
منها في نهاية نصف السنة بسعر أقل).
وتختلف تكاليف الكتب واللوازم الدراسية
حسب مجال دراستك .على طالب الفنون
احلرة أن يتوقعوا دفع ما يعادل  800دوالر
في السنة مقابل الكتب الدراسية .إذا
كنت قد خططت للدراسة في مجال
يتطلب حصولك على لوازم دراسية
خاصة كالهندسة أو الفنون أو الهندسة
املعمارية ،فمن املرجح أن تكون نفقاتك
أعلى .قد تزيد تكلفة الكتب والكتب
الدراسية لطالب الهندسة عن هذا املعدل
مبقدار  250إلى  350دوالرًا في العام ،وغال ًبا
ما تكون تكاليف كتب الطب والصيدلة
واحلقوق أعلى ثمنًا من ذلك .وقد يكون
أيضا شراء كمبيوتر شخصي أو
عليك
ً
حتمل نفقات استخدامه.
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النقل :ال تغطي التكاليف املعيشية التي
تذكرها معظم اجلامعات أجور السفر بني
الواليات املتحدة وبلدك األم .تأكد من أن
ميزانيتك السنوية تشمل أجور السفر
ذهابا ً وإيابا ً بني بلدك األم واملؤسسة
التعليمية اخلاصة بك في الواليات املتحدة.
إذا كنت تنوي السكن خارج حرم اجلامعة
يوميا إلى جامعتك ،فيجب أن
واالنتقال
ً
تضيف أجور النقل إلى ميزانية نفقاتك.
االتصاالت :ضع ميزانية دقيقة لالتصاالت
مثل املكاملات الهاتفية والبريد.
النفقات الشخصية :تشمل النفقات
الشخصية تكاليف املالبس ومستحضرات
التجميل واملنتجات واخلدمات األساسية
األخرى .إذا كان عليك أن تعيل زوجة و/أو
أوالدًا أو إذا كنت بحاجة إلى عناية طبية
خاصة ،فيجب أن تؤمن مبالغ إضافية
لتغطية نفقاتكم املعيشية .تستطيع
معظم املؤسسات أن تقدم تقديرًا للنفقات
األساسية للطالب.
كر في احتياجاتك
النفقات النثرية :ف ِ
الشخصية مثل غسل املالبس ،وأدوات
الكتابة ،والصور ،وتناول الغذاء في اخلارج،
والترفيه.
تنس أن
السفر :إذا كنت تنوي السفر ،فال َ
تضم تكلفة السفر.
الضرائب :إذا كنت تتلقى منحة أو مساعدة
مالية من جامعتك األمريكية ،فضع في
اعتبارك أن احلكومات الفيدرالية وحكومات
الواليات تفرض ضريبة على هذه املنح في
العادة .كما أن الدخل أو املنح الصادرة لك
من بلدك قد تكون خاضعة للضريبة.
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الترتيبات مع مصرفك
قبل أن تسافر إلى الواليات املتحدة ،قم
باالتصال بأحد املصارف الكبرى في مدينتك.
تعرَّف على طرق إرسال املزيد من األموال
لك أثناء وجودك في الواليات املتحدة.
أكثر طريقة آمنة في العادة هي أن تطلب
إلكترونيا من مصرفك
إرسال املال إليك
ً
في بلدك إلى مصرفك في الواليات املتحدة
أمريكيا ).اسأل عن
مبجرد أن تفتح حسابًا
ً
رسوم حتويل األموال واملدة التي يستغرقها
التحويل حتى يصل إليك .احرص على
احلصول على أي معلومات قد حتتاج إليها
لتحويل أموال إلى الواليات املتحدة ،مثل
رقم حساب مصرفك الدولي وكود معرَّف
املصرف ( BICأو .)SWIFT
نفقات السفر واإلقامة
قبل سفرك ،حدد مقدار املال الذي ستحتاج
إليه أثناء األسابيع القليلة األولى من
إقامتك في الواليات املتحدة .ستحتاج على
األرجح إلى أموال لتسديد أقساط الدراسة
لنصف السنة األول ،باإلضافة إلى السكن
والطعام إذا كنت تنوي أن تعيش في سكن
باجلامعة .أما إذا كنت تنوي أن تقيم في
سكن خارج احلرم اجلامعي ،فستحتاج
إلى أموال لتأجير شقة و(رمبا) رسوم مرافق
ونفقات املعيشة أثناء بحثك عن مسكن
ووسائل مواصالت .يستطيع مرشد الطالب
الدوليني اخلاص بك أن يساعدك على تقدير
نفقات احلياة خارج احلرم اجلامعي .سيكون
أيضا توفير نفقات الكتب ،واللوازم
عليك ً
الدراسية ،والرسوم.
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يجب أن يكون معك من  100إلى  200دوالر
بفئات نقدية صغيرة ( ،20و ،10و ،5و 1دوالر)
الستخدامها عند ركوب سيارات األجرة أو
دفع تكاليف الوجبات أو املكاملات الهاتفية
أثناء رحلتك .ميكنك تغيير العملة النقدية
األمريكية بفئات وعمالت نقدية أصغر من
أي متجر تقري ًبا ،لك ّن املتاجر صغيرة احلجم
والبائعني الصغار قد يواجهون صعوبة في
تغيير الفواتير التي تزيد قيمتها عن 20
دوالرًا .ال حتمل معك مبالغ مالية كبيرة،
فقد تضيع منك أو تُسرق بسهولة.

من النقود إليها أو شراء بطاقة جديدة .إذا
تعذر عليك شراء بطاقة صرف مدفوعة
مسبقً ا في بالدك أو عبر اإلنترنت ،فيمكنك
العثور على مثل هذه البطاقات في معظم
املطارات األمريكية( .راجع الفصل  7ملعرفة
مزيد من املعلومات حول بطاقات الصرف
املدفوعة مسبقً ا).
على الرغم من أ ّن شيكات املسافرين
أقل سهولة من بطاقات الصراف اآللي
) (ATMأو بطاقات الصرف ،إال أنها
أيضا وسيلة آمنة حلمل النقود أثناء
تعد ً
السفر ،حيث تكون مؤمنة ضد السرقة،
باستخدام هوية
والفقدان ،والتلف.
مناسبة ،ميكنك دفعها بسهولة داخل
معظم املتاجر األمريكية .وميكنك شراء
شيكات املسافرين من وكاالت السفر،
وداخل معظم املصارف .في وقت الشراء،
سيطلب منك التوقيع باسمك على كل
شيك من تلك الشيكات .وقّع على كل
شيك مرة واحدة ،كما هو مو ّجه .عندما
تقوم بدفع كل شيك ،وقّع عليه مرة ثانية
إلثبات أنك الشخص الذي مت إصدار الشيك
له .وقّع باسمك كما يظهر على جواز
سفرك“ ،باللغة اإلجنليزية”.

نظرًا ألن فتح حساب مصرفي وحتويل
أموال من مصرفك في بلدك قد يستغرق
عدة أسابيع ،لذلك عليك أن تستعد لذلك
مسبقً ا .إذا كان لديك بطاقة مصرفية
من بالدك ،فتحقق ما إذا كانت صاحلة
لالستعمال في الواليات املتحدة .إذا كانت
بطاقتك املصرفية صاحلة ،فال يلزمك
أن حتمل مبالغ مالية كبيرة معك أثناء
السفر .إذا لم يكن لديك بطاقة مصرفية،
أو إذا كانت بطاقتك املصرفية غير صاحلة
لالستعمال في الواليات املتحدة ،فيلزمك
أن حتمل معك نقودًا .إذا اضطررت حلمل
مبالغ مالية كبيرة ،فرمبا يكون شراء بطاقة
صرف مدفوعة مسبقً ا أو استخدام شيك
املسافرين هما الطريقتني األكثر أمنًا.

الضوابط النقدية

يتم قبول بطاقات الصرف املدفوعة مسبقً ا
بدال ً من النقود في معظم مؤسسات
األعمال األمريكية .عندما تشتري بطاقة
صرف مدفوعة مسبقً ا ،فإنك تدفع مبلغًا
ماليا معينًا ،يتم إضافته إلى حسابك.
ً
ميكنك بعد ذلك استخدام البطاقة في
إجراء املدفوعات حتى يصل رصيد البطاقة
إلى صفر؛ وإذا أردت االستمرار في استخدام
البطاقة ،فيجب عليك إما إضافة املزيد

ال تفرض احلكومة األمريكية أي قيود على
مقدار العملة األمريكية التي يأخذها أو
يرسلها الشخص غير املقيم أو غير املواطن
إلى الواليات املتحدة من أجل املصروفات
التعليمية وعلى الرغم من ذلك ،يجب على
األفراد أن يبلغوا عن التحويل النقدي (إلى
داخل أو خارج البالد) أو الصكوك املالية
األخرى التي تقدر قيمتها بـ  10.000دوالرًا
أمريكيا أو أكثر .اطلب من السفارة أو
ً
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القنصلية األمريكية في بالدك املزيد من
املعلومات حول هذا املطلب.
تفرض العديد من البالد قيودًا على صرف
العملة .إذا كانت بالدك تفرض مثل هذه
القيود ،فقد يلزمك احلصول على إذن بأخذ
عملة خارج البالد .للحصول على املزيد
من املعلومات ،اتصل باملكتب احلكومي
املسؤول عن إصدار جوازات السفر في
بالدك.
التأمني
فيما يلي قائمة بالتأمينات التي ينبغي
عليك احلصول عليها أثناء فترة إقامتك
بالواليات املتحدة .ميكن ملرشد الطالب
الدوليني املهتم بأمرك مساعدتك في
العثور على املزيد من املعلومات حول كل
نوع تأمني من هذه األنواع.
• التأمني الصحي :يوفر تغطية للرعاية
الطبية داخل الواليات املتحدة .فيما
يلي املزيد من املعلومات حول التأمني
الصحي ،مبا في ذلك أنواع التأمني
املتوفرة.
• التأمني على السفر :يشملك أثناء
رحلتك من بالدك إلى الواليات املتحدة.
• التأمني على احلياة :يؤمن حياتك .إذا ق ُ ّدر
لك املوت ،فإن اإلعانات يتم دفعها إلى
الشخص الذي ذكرت إنه املستفيد.
• التأمني على امللكية الشخصية :يؤمن
ممتلكاتك التي تصطحبها معك إلى
الواليات املتحدة ضد الفقد ،أو السرقة،
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أو التلف .ليس من الصواب إحضار
مجوهرات غالية الثمن أو ممتلكات
شخصية نفيسة أخرى معك إلى
الواليات املتحدة.
• التأمني على املركبات :يغطي املركبة
اخلاصة بك واإلصابات التي تلحق
باألشخاص في حالة وقوع حادث .إذا
اشتريت سيارة في الواليات املتحدة ،فإن
معظم الواليات تشترط أن حتمل التأمني
على السيارة والتأمني عن املسؤولية.
إذا استأجرت سيارة ،فقد تسدد رسوم
إضافية لتغطية التأمني ،أو رمبا تسدد
شركة التأمني/بطاقة االئتمان اخلاصة
بسيارتك رسوم التأجير.
التأمني الصحي
ال متتلك الواليات املتحدة برنامج طبي
حكومي أو خدمة رعاية صحية تغطي
كافة السكان .وبدال ً من ذلك ،ميتلك
معظم الناس تأمني صحي خاص.
تشترط وزارة اخلارجية األمريكية على
الطالب الذين يحملون تأشيرة زائر تبادل
 J-1أن يكون لديهم تأمني يغطي الصحة
واحلوادث ،واإلجالء الطبي ،وإعادة اجلثمان
إلى الوطن .ليس لدى احلكومة األمريكية
أي شروط خاصة على التأمني الصحي
بالنسبة للطالب الذين يحملون تأشيرات
غير الهجرة  F-1و .M-1ومع ذلك ،فإ ّن
معظم املؤسسات التعليمية حتتم على
الطالب األجانب أن يثبتوا أن لديهم مقدار
خاص من التأمني الصحي (حتدده اجلامعة)
قبل أن يسمح لهم بالتسجيل في
احلصص الدراسية.
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وعلى الرغم من أنه بإمكانك شراء تأمني
صحي في بالدك ،إال أ ّن العديد من البرامج
كاف متطلباتك من
لن تغطي على نحو
ٍ
الرعاية الصحية أثناء إقامتك في الواليات
املتحدة .كما أ ّن العدد من شركات توفير
الرعاية الصحية األمريكية تعارض تقدمي
فاتورة لشركات التأمني األجنبية من أجل
دفع مصروفات الرعاية الصحية .حيث
إنهم يفضلون استالم املدفوعات مباشرة
من املريض ،بعدها يسعى املريض للحصول
على تعويض من شركة التأمني األجنبية.
إذا لم تكن على ثقة بأن بوليصة التأمني
تعادل بوليصات التأمني اخلاصة بشركات
تأمني الرعاية الصحية األمريكية أو
تفوقها ،وأ ّن بوليصة التأمني الصحي
لبالدك ميكن فوترتها في الواليات املتحدة،
فرمبا يكون من األفضل لك أن تشتري تأمني
صحي بعد وصولك إلى الواليات املتحدة.
إذا كانت اجلامعة أو الكلية التي تنتسب
إليها ال توفر برنامج تأمني صحي خاصة
بها ،فسيلزمك احلصول على تغطية تأمني
صحي من مصدر خارجي .اطلب املزيد من
املعلومات من مرشد الطالب الدوليني
املهتم بأمرك.
اإلعداد األكادميي واللغوي
إذا كنت ال تتمتع مبهارات أكادميية راسخة،
وباألخص تلك املهارات املرتبطة مبجال
دراستك ،فستستغرق وق ًتا أطول لكي
تتكيف مع سرعة عمل اجلامعة ومتطلباتها
في الواليات املتحدة .اطلب من مدرسيك
يقيموا نقاط القوة
ومشرفيك احلاليني أن ّ
والضعف األكادميية لديك ،واسألهم عن
اقتراحات حول كيفية حتسني املهارات

األضعف قبل اإلتيان إلى الواليات املتحدة.
راجع كتالوج املدرسة اخلاص بك للحصول
على معلومات تفصيلية حول املرافق
التعليمية وموارد التدريس ،إلى جانب
متطلبات ووصف املقرر التعليمي ،بحيث
تتعرف على ما هو متوقع عندما تصل
إلى احلرم اجلامعي .تنشر معظم املدارس
الكتالوجات اخلاصة بها على اإلنترنت ،كما
يتوفر لدي العديد من مراكز اإلعالم واإلرشاد
التعليمي األمريكية نُسخ لكتالوجات
الكليات واجلامعات في مكتباتها.
إذا مت قبولك على نحو مشروط أو كـ “طالب
خاص” ،فيجب عليك أن تلبي شروط معينة
مرشحا لنيل شهادة ما.
قبل أن تصبح
ً
راجع الشروط املنصوص عليها في خطاب
القبول وحتدث مع مرشدك التعليمي التابع
ملركز  EducationUSAومرشد الطالب
الدوليني املهتم بأمرك حول ما هو متوقع
منك.
�مهارات الكتابة على الكمبيوتر
ومعرفة الكمبيوتر
تعلم الكتابة على الكمبيوتر باستخدام
لوحة مفاتيح باللغة اإلجنليزية قبل زيارة
الواليات املتحدة .فالعديد من الدورات
التعليمية باجلامعات حتتاج إلى واجبات
كتابة يجب كتابتها .وقد يجب عليك
مطولة
أيضا إعداد أطروحة أو مقالة
ً
ّ
مكتوبة ،وخاصة إذا كنت طالب دراسات
عليا .فمن املرجح أن تستخدم الكمبيوتر
حلل مسائل معقدة إذا ما كنت تدرس
الهندسة ،أو الرياضيات ،أو اجملاالت التي
أيضا
تستخدم اإلحصائيات .وقد حتتاج
ً
مهارات استخدام الكمبيوتر عند تصفح
مكتبة املؤسسة التعليمية .وهناك بعض
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الكليات واجلامعات التي تطلب من الطالب
شراء كمبيوتر شخصي ،كما أ ّن العديد
منها يوفر دورات كمبيوتر غير رسمية في
بداية كل فصل نصف سنوي.
املهارات اللغوية
وتطلب معظم املؤسسات األكادميية
في الواليات املتحدة من الطالب األجانب
اخلضوع المتحان لغة إجنليزية مثل اختبار
اللغة االجنليزية كلغة أجنبية )(TOEFL
أو نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي
) .(IELTSكما تطلب بعض املؤسسات
ثان
التعليمية اخلضوع الختبار مؤسساتي ٍ
للكشف عن مهارة إتقان اللغة اإلجنليزية
قبل السماح للطالب بالتسجيل للدورات
التعليمية.
إ ّن الطالب الذين يتحدثون اللغة اإلجنليزية
دائما يجيدون الكتابة بها.
جي ًدا ليسوا
ً
حتى إ ّن األشخاص الذين لغتهم األصلية
هي اللغة اإلجنليزية كثيرًا ما يحتاجون
للمساعدة عند القراءة والكتابة بالنسبة
لألغراض األكادميية .إذا كنت تكتب وتقرأ
اللغة اإلجنليزية بسهولة ،ولديك حصيلة
مفردات جيدة ،فسيكون من السهل عليك
الدراسة وإنهاء واجباتك في املواعيد احملددة
لها.
تعتبر احملاضرات هي الطريقة األكثر شيوعًا
للتعليم في كليات وجامعات الواليات
املتحدة .ولن يقوم األساتذة بتقليل السرعة
العادية للمحاضرات لكي تتناسب معك.
كما يجب أن يكون لديك القدرة على فهم
أيضا لديك
اللغة اإلجنليزية جي ًدا ،وأن يكون ً
القدرة على تدوين املالحظات بسهولة
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فيما يتعلق باحلقائق ،واألفكار ،واملراجع
التي تق ّدم في احملاضرات.
ولكي تزيد مستوى كفاءتك وحتقق جنا ًحا
كبيرًا في دراساتك ،يجب عليك أن تستغل
كل فرصة لتحسني مهاراتك في اللغة
اإلجنليزية قبل زيارة الواليات املتحدة .حت ّدث
دائما قدر اإلمكان ،واقرأ
اللغة اإلجنليزية ً
املنشورات املكتوبة باللغة اإلجنليزية،
واحرص على االنضمام لفصل تعليمي ما
أو مجموعة دراسية ملمارسة ذلك .كما
أيضا التعرف على طريقة النطق
ميكنك ً
األمريكية واللغة العامية عن طريق
مشاهدة التلفزيون واألفالم أو االستماع
إلى املوسيقى أو البرامج اإلذاعية التي تبث
من الواليات املتحدة.
قائمة مراجعة ما قبل املغادرة
تعمل قائمة املراجع التالية كدليل يساعدك
في اإلعداد لزيارة الواليات املتحدة:
• مبجرد أن تصل إليك رسائل القبول أو
الرفض ،قرر أي جامعة ترغب االلتحاق
بها ،وأعلم مكتب القبول بقرارك،
وأكمل أي استمارات تطلبها اجلامعات
منك وأعدها إليها .أعلم املؤسسات
تلك بأنك لن تكمل أو تعيد أي استمارات
رسمية لن تستخدما.
• إذا كنت تتمتع برعاية ،فأعلم املنظمة
بخططك واطلب منهم
الراعية
ُ
الترتيبات الالزمة لسفرك .اتصل بأقرب
مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي
للحصول على معلومات ما قبل املغادرة
وجدول لبرامج التوجيه.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

الفصل  2تخطيط ما قبل املغادرة

• اطلب معلومات حول التأمني الصحي
وقم بالتسجيل في خطة مناسبة.
سخا مصدقة من سجالتك
• أحضر ن ُ ً
الدراسية للمرحلة الثانوية وما بعد
املرحلة الثانوية ،إلى جانب وصفً ا
مفصال ً عن الدورات الدراسية والكتب
املستخدمة في ذلك.
سخا من السجالت الطبية
• أحضر ن ُ ً
املهمة ،واألشعة السينية ،والوصفات
الطبية .أحضر الوصفات الطبية
مكتوبة باللغة اإلجنليزية مبصطلحات
عامة.

• قم بإنهاء ترتيبات السكن اخلاص بك.
استفسر عن إمكانية احلصول على
مسكن مؤقت أو أي ترتيبات أخرى
ستحتاج إليها في حالة وصولك مبكرًا
أو خالل عطلة نهاية األسبوع.
• نظم أمورك املالية :رتب حتويل األموال
إلى مصرف أمريكي وتأكد من أنك متلك
األموال الالزمة لتغطية أجور السفر
والنفقات عند الوصول؛ وذلك بحرصك
على شراء شيكات املسافرين لتغطية
التكاليف الالزمة أثناء إقامتك خالل
أول شهر في الواليات املتحدة؛ ومراعاة
احلصول على بطاقة ائتمانية ،إن أمكن.

• تأكد من صالحية جواز السفر.

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

• تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول
من أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية
بعد استالم استمارة  I-20أو DS-2019
وقبل تاريخ مغادرتك( .راجع الفصل 3
للحصول على معلومات حول التقدم
بطلب احلصول على تأشيرة الدخول)

• تأكد من حوزتك لكافة املستندات
(القانونية ،والطبية ،واإلكادميية) التي
ستحتاج ألن تصطحبها معك.

• اتصل مبكتب الطالب الدوليني إلعالمه
بخطط وصولك وتثّبت من تفاصيل أي
برنامج توجيه للطالب اجلدد و/األجانب
تقدمه اجلامعة.
• تعرَّف على كيفية الوصول إلى
املؤسسة التعليمية التي ستلتحق بها
من نقطة دخولك إلى الواليات املتحدة،
وأعد ترتيبات السفر .حاول الوصول إلى
حرم اجلامعة قبل بداية برامج التوجيه
والتسجيل ببضع أيام قليلة إلى أسبوع
واحد.

قيم متطلباتك املالية التي ستحتاج
• ّ
إليها على املدى الطويل ،إلى جانب
متطلباتك احلالية عند وصولك إلى
الواليات املتحدة إذا كنت لم تقوم بعد
بفتح حساب مصرفي أمريكي.
• ادرس بوالص التامني الصحي أثناء فترة
تواجدك في الواليات املتحدة .انتبه ألي
شروط يلزم توفرها لدى اجلامعة أو الكلية
فيما يتعلق باحلد األدنى من التغطية
وابحث بوليصة تأمني تلبي احتياجاتك.
• أعد نفسك للمتطلبات األكادميية
طور مهارتك
واللغوية التي تنتظركّ .
في اللغة اإلجنليزية ،وتعلم الكتابة
على كمبيوتر يستخدم حروف اللغة
اإلجنليزية ،وقم بتقوية مهارتك الدراسية
لالستفادة ألقصى حد من جتربتك في
الواليات املتحدة.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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تخطيط ما قبل املغادرة
الفصل  2الفهرس

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
EducationUSA
http://www.educationusa.state.gov

معلومات شبكة الواليات املتحدة للتعليم ـــ
معلومات حول الطالب واحملترفني األجانب
http://www2.ed.gov/about/offices/
list/ous/international/usnei/us/edlitestudents.html

تأشيرة الطالب —
نظرة
		
			 عامة

املواقع اإللكترونية للسفارات والقنصليات
واملهام الدبلوماسية األمريكية
http://www.usembassy.gov
املعلومات الضريبية للطالب األجانب
خدمة اإليرادات الداخلية ـــ
( http://www.irs.govانقر فوق
( Individualsاألفراد) ،ثم ( Studentsالطالب)،
ثم ( Foreign Studentsالطالب األجانب)).
دليل  EduPASSللدراسة في الواليات
املتحدة ـــ http://www.edupass.org/
finaid/taxes.phtml
صفحة السفر إلى اخلارج وعالقته بالصحة
على املوقع اإللكتروني ملنظمة الصحة العاملية

http://www.who.int/ith/

معلومات حول احلصول على تأشيرة الدخول
للواليات املتحدة
http://travel.state.gov/visa

“نظرًا ألن املقابالت الشخصية تكون
قصيرة ،فابذل قصارى جهدك لتشرح
السبب وراء رغبتك في الدراسة في
الواليات املتحدة ،وكيف تخطط
لدعم نفسك أثناء التواجد في
املؤسسة التعليمية ،وما خططك
بعد االنتهاء من الدراسات”.
— نائب القنصل القنصلية األمريكية
مبدينة مونتيري ،املكسيك

ما تأشيرة الدخول؟
بعض الناس يسئ فهم معنى تأشيرة
الدخول وما تقوم به من ترخيص .إ ّن إصدار
تأشيرة دخول ما من قبل وزارة اخلارجية
في سفارة أو قنصلية أمريكية باخلارج ال
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للدراسة
االستعدادكنت
إذا
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة:

يضمن الدخول إلى الواليات املتحدة.
تسمح تأشيرة الدخول للمواطن األجنبي
بالسفر إلى أحد مواني الوصول األمريكية
وطلب إذن بدخول الواليات املتحدة من
أحد مكاتب الهجرة إلى الواليات املتحدة.
للحصول على مزيد من املعلومات
حول تعريف تأشيرة الدخول ،إلى جانب
السياسات واإلجراءات املتعلقة بتأشيرات
الدخول ،يرجى زيارة صفحة ويب اخلاصة
بتأشيرة الدخول مبوقع وزارة اخلارجية
http://www.travel.state.gov/visa/
.visa_1750.html

أنواع تأشيرات الدخول
يسعى معظم األفراد من غير مواطني
الواليات املتحدة ممن يرغبون في الدراسة

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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في الواليات املتحدة للحصول على تأشيرة
الطالب فئة ( F-1غير مهاجر) ،غير أ ّن هناك
أنواع أخرى من تأشيرات الدخول يتم أحيان ًا
التصديق عليها لهؤالء الذين يدرسون
في الواليات املتحدة .إذا كانت لديك أي
أسئلة حول تأشيرة الدخول املناسبة لك،
فاستشر مكتب الطالب األجانب التابع
للمؤسسة التعليمية التي تودّ االلتحاق
بها.
 ،F-1أو تأشيرة طالب
تعتبر تأشيرة الدخول هذه هي األكثر
شيوعًا بالنسبة لألشخاص الذين
يرغبون في االلتحاق بالدراسات األكادميية
في الواليات املتحدة .فهي مخصصة
لألشخاص الذين يريدون الدراسة في كلية
أو جامعة أمريكية معتمدة أو دراسة اللغة
اإلجنليزية في إحدى اجلامعات أو أحد معاهد
تدريس اللغة اإلجنليزية املكثفة .تعرّف
على املزيد على املوقع اإللكتروني http://
travel.state.gov/visa/temp/types/

 .types_1268.htmlإذا اصطحبت زوجتك
أو طفلك حتت سن  21سنة إلى الواليات
املتحدة (أو التحقا بك في وقت الحق)،
فسيكونان مؤهلينّ لتأشيرة الدخول .F-2
 ،J-1أو زائر تبادل
تختص تأشيرة الدخول ” “Jباألشخاص
الذين يشاركون في برنامج زائري التبادل،
مبا في ذلك البرامج التي توفر الدراسة في
املدارس الثانوية أو اجلامعات األمريكية.
تعرّف على املزيد على املوقع اإللكتروني
http://travel.state.gov/visa/temp/

 .types/types_1267.htmlإذا اصطحبت
زوجتك أو طفلك حتت سن  21سنة،
26
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* الحظ :يكون بعض زائري التبادل فئة J-1

(وأزواجهم ومن يعولون) مؤهلني للتقدم
بطلب احلصول على تأشيرة دخول فئة H
أو  Lأو تأشيرة هجرة حتى يعودوا إلى بلد
اإلقامة الدائمة ويحلون فيها شخصيا ً ملدة
عامني عقب برنامج تبادل تأشيرة الدخول
 .Jإذا تقدمت للحصول على تأشيرة دخول
 J-1وكنت ستتلقى أمواال ً من حكومة
بالدك أو احلكومة األمريكية ،فستخضع
لشرط “الوجود الشخصي في البالد ملدة
عامني” (اإلقامة األجنبية) .سيحدد املوظف
القنصلي الذي يصدر تأشيرة الدخول ما
إذا كنت تخضع لهذا الشرط وسيدوّن
ذلك بالكلمات “خاضع لـ ) ”212(eأسفل
تأشيرة الدخول( .يشير ذلك إلى قسم
قانون الهجرة واجلنسية )] [INAالذي
يتضمن الشرط) .ال يحول شرط اإلقامة
األجنبية دون إمكانية تقدمك للحصول
على أنواع أخرى من تأشيرات الدخول ،مثل
تأشيرة ( Bسائح) أو ( Fطالب) ،أو تأشيرة
تبادل  Jأخرى.
للحصول على املزيد من املعلومات ،راجع
املوقع اإللكتروني لوزارة اخلارجية على
العنوان التالي http://travel.state.

gov/visa/temp/types/types_1267.
.html#12

 ،M-1أو تأشيرة طالب
تختص تأشيرة الدخول هذه بالذين
سيشاركون في الدراسة غير األكادميية
أو الدراسة املهنية أو التدريب في إحدى
املؤسسات في الواليات املتحدة .تعرّف
على املزيد على املوقع اإللكتروني http://

travel.state.gov/visa/temp/types/
 .types_1268.htmlإذا اصطحبت زوجتك
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أو طفلك حتت سن  21سنة ،فسيكونان
مؤهلينّ لتأشيرة الدخول .M-2
�برنامج زائري التبادل
الطالبي ()SEVP
إنَّ برنامج زائري التبادل الطالبي )(SEVP
الذي يقع داخل مكتب الهجرة واجلمارك
األمريكية ) (ICEهو برنامج تابع لوزارة
األمن الوطني األمريكي الذي يدير نظام
معلومات زائري التبادل الطالبي ).(SEVIS
 SEVISهو نظام يستند إلى اإلنترنت
يحافظ على بيانات الطالب األجانب وزائري
التبادل قبل وأثناء مكوثهم في الواليات
املتحدة .للحصول على مزيد من املعلومات
حول برنامج  ،SEVISتفضل بزيارة املوقع
اإللكتروني اخلاص مبكتب الهجرة واجلمارك
األمريكيةhttp://www.ice.gov/sevis/ :
.index.htm

يجب أن تُعتمد الكليات واجلامعات
األمريكية بواسطة برنامج زائري التبادل
الطالبي ) (SEVPقبل أن ميكنهم إصدار
مناذج  I-20للطالب األجانب .ولقد حصلت
معظم مؤسسات التعليم العالي
األمريكية على هذا االعتماد .إذا أردت التأكد
من أ ّن املؤسسة التي ترغب في االلتحاق
بها قد مت اعتمادها لقبول الطالب األجانب،
فيمكنك مراجعة قائمة املؤسسات
التعليمية على املوقع اإللكتروني التالي:
http://www.ice.gov/sevis/schools/
.existing_schools/index.htm#map

فسيكونان مؤهلينّ لتأشيرة الدخول .J-2
يجب اعتماد البرامج التي تركٍّز على زائري
التبادل من قبل مكتب التربية والتعليم
والشؤون الثقافية في وزارة اخلارجية قبل
أن تتمكن من إصدار مناذج DS-2019
لزائري التبادل .تتوفر قائمة اجلهات الراعية
املسماة على املوقع اإللكتروني http://
.eca.state.gov/jexchanges/index.cfm
التقدم بطلب احلصول على تأشيرة
طالب أو تأشيرة زائري التبادل
لكي يتسنى لك التقدم بطلب احلصول
على تأشيرة من سفارة أو قنصلية
أمريكية ،يجب أن يتم قبولك أوال ً من قبل
إحدى املؤسسات التعليمية املعتمدة من
قبل  SEVPأو برنامج زائر التبادل J-1
املعتمد من قبل وزارة اخلارجية ،إلى جانب
تلقيك مستند يقدمه نظام ( SEVISإما
 I-20أو  )DS-2019ويصدر عن أحد البرامج
املعتمدة لتسجيل الطالب أو املشاركني
سيطلب منك تقدمي هذا النموذج
األجانبُ .
عند تقدمك بطلب احلصول على تأشيرة
دخول.
س ُتقدم لك املؤسسة األكادميية األمريكية أو
اجلهة الراعية للبرنامج النموذج الذي يصدر
عن نظام  SEVISاملناسب بالنسبة لك
أكادمييا لاللتحاق
فقط بعدما يتم قبولك
ً
باملؤسسة التعليمية أو قبولك كمشارك
في أحد برامج التبادل إلى جانب تقدميك
دليل يثبت قدرتك على تسديد تكاليف
البرنامج .سترسل املؤسسة التعليمية أو
اجلهة الراعية للبرنامج معلومات إضافية
حول التقدم بطلب احلصول على تأشيرة
دخول ،مبا في ذلك معلومات حول رسوم
.SEVIS

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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ومبجرد حصولك على كافة املستندات
املطلوبة ،ميكنك التقدم بطلب تأشيرة
دخول ،حتى إذا كنت ال تنوي بدء برنامجك
الدراسي لعدة أشهر .من األفضل التقدم
بطلب احلصول على تأشيرة مبكرًا ليكون
هناك وقت كاف ملعاجلة طلبك.
عملية التقدم بطلب احلصول على
تأشيرة الدخول
إنَّ معظم اإلجراءات والشروط الالزمة
للتقدم بطلب احلصول على تأشيرة دخول
طالب وتأشيرة دخول زائر تبادل تعتبر
موحدة .للحصول على مناقشات مفصلة
حول إجراءات طلب احلصول على تأشيرة
دخول ،تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني

http://travel.state.gov/visa/temp/
.types/types_1268.html

للحصول على معلومات خاصة بدولتك،
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني للسفارة
أو القنصلية األمريكية( .للبحث عن
أقرب سفارة أو قنصلية ،قم بزيارة املوقع
اإللكتروني ).http://www.usembassy.gov
إذا كانت لديك أسئلة خاصة حول تأشيرات
الدخول لم يتم اإلجابة عليها في املوقع
اإللكتروني للسفارة ،فيرجى االتصال مبركز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكي األقرب
إليك للحصول على توجيه فردي.

مقدما للحصول على تأشيرة
التخطيط
ً
الدخول ،وليس فقط لقبولك األكادميي
إنَّ أحد أهم األمور التي ميكنك القيام
بها للتأكد من قدرتك على الوصول في
املوعد احملدد لبدء البرنامج التعليمي
الذي ستلتحق به في الواليات املتحدة هو
التخطيط اجليد مسبقً ا ،وال يقتصر ذلك
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على اجلزء األكادميي للبرنامج األمريكي الذي
أيضا عملية
ستلتحق به ،ولكن يشمل ً
احلصول على تأشيرة الدخول .يعني هذا
أنك ستحتاج إلى التقدم بطلب احلصول
على مستند التأهيل املناسب الستصدار
تأشيرة الدخول (إما  I-20أو )DS-2019
من املؤسسة التعليمية األمريكية أو
اجلهة الراعية للبرنامج قبل رحيلك
اخملُطط له إلى الواليات املتحدة ،إلى جانب
دفع رسوم  I-901 SEVISاملناسبة .كما
أيضا حتديد موعد املقابلة
سيجب عليك ً
الشخصية اخلاصة باستصدار تأشيرة
الدخول.
التقدم بطلب احلصول على تأشيرة
الدخول  -النقاط الرئيسية الواجب
وضعها في االعتبار
• يجب عليك دفع رسوم ( SEVISميكنك
احلصول على معلومات حول الرسوم
على املوقع اإللكتروني http://www.
 )ice.gov/sevis/i901/index.htmقبل
إرسال طلب احلصول على تأشيرة دخول
بثالثة أيام على األقل.
• الرسوم املدفوعة غير قابلة لالسترداد
وهي خاصة مبعاجلة طلب احلصول على
تأشيرة الدخول (يختلف هذا اإلجراء من
سفارة/قنصلية أمريكية إلى أخرى ،لذا
عليك بزيارة املوقع اإللكتروني للسفارة
األمريكية في الدولة التي تقيم فيها).
• قم بتحديد موعد املقابلة الشخصية
اخلاصة باستصدار تأشيرة الدخول.
• قم بإكمال طلب تأشيرة الدخول
غير الهجرة (منوذج  )DS-156بشكل
صحيح ،واتباع التعليمات بعناية .قد
يجب على بعض املتقدمني للحصول
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على تأشيرة الدخول  ،Fأو  ،Jأو M
إكمال  DS-157و .DS-158استخدم
املعلومات املدونة في جوازك سفرك
إلكمال هذه النماذج .تأكد من صالحية
جواز سفرك ملدة ستة أشهر على األقل،
ومن مطابقة هجاء اسمك على كافة
املستندات .تؤدي أي تناقضات إلى تأخير
إصدار تأشيرة الدخول.

• قم بجمع وثائقك وراجعها .تأكد من
أن لديك كافة الوثائق التي ستحتاج
إليها أثناء املقابلة الشخصية ،مبا
في ذلك مستند التأهيل الستصدار
تأشيرة الدخول ( I-20أو ،)DS-2019
ومستندات الدعم املالي ،وإثبات دفع
رسوم  SEVISورسوم تأشيرة الدخول،
ومنوذج مكتمل لطلب احلصول على
تأشيرة دخول.
�أين تتقدم بطلب احلصول على
تأشيرة الدخول
سيتقدم معظم الطالب للحصول على
تأشيرة دخول في السفارة أو القنصلية
األمريكية ذات االختصاص مبنطقة
إقامتهم الدائمة .وعلى الرغم من أ ّن
العديد من السفارات والقنصليات
األمريكية يجوز أن تقبل متقدمي احلصول
على تأشيرات دخول من دول أخرى ،إال أنه
من األسهل غال ًبا استكمال العملية في
بلد إقامتك الدائمة .إذا كنت ال تعيش في
بلد إقامتك الدائمة ،فقم بزيارة املوقع
اإللكتروني للسفارة األمريكية في مكان
إقامتك احلالية للحصول على تفاصيل
حول عملية التقدم بطلب احلصول على
تأشيرة الدخول.

�متى تتقدم بطلب احلصول على
تأشيرة الدخول
تق ّدم بطلب احلصول على تأشيرة دخول
طالب قبل التاريخ الذي تودّ السفر فيه إلى
الواليات املتحدة .تكون فصول العطالت
(مثل عيد امليالد املسيح/عيد رأس السنة)
وأشهر الصيف (من يونيو إلى أغسطس)
أوقات مشغولة للغاية في السفارات
والقنصليات األمريكية.
تبذل السفارات والقنصليات األمريكية
جه ًدا حثيثًا ملعاجلة طلبات احلصول على
تأشيرات دخول الطالب وزائري التبادل على
الفور ،ولكن من احلكمة التقدم بطلب
احلصول على تأشيرة الدخول األمريكية
مبكرًا قدر املستطاع .يتسبب الفحص
طور  -أحيان ًا  -في م ّد فترة املعاجلة
األمني امل ُ ّ
لبعض الطالب ،لذا تق ّدم بطلب احلصول
على تأشيرة دخول فور امتالكك املستندات
أيضا بتوفير وقت
الالزمة .يسمح هذا
ً
إلعادة التقدم بالطلب إذا لزم األمر .للتعرف
على إجراءات وشروط طلب احلصول على
تأشيرة الدخول وأوقات املعاجلة التقريبية،
افحص املوقع اإللكتروني للسفارة أو
القنصلية التي تُخطط التقدم إليها
بطلب للتقدم للحصول على تأشيرة
دخول .كما تتوفر أوقات االنتظار التقريبية
على املوقع اإللكتروني لوزارة اخلارجية
http://travel.state.gov/visa/temp/
.wait/wait_4638.html
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�النقاط املهمة الواجب تذكرها
�عند التقدم بطلب احلصول على
تأشيرة طالب
لزيادة احتماالت حصولك على قرار إيجابي
بشأن تأشيرة الدخول :ابدأ العملية قبل
تاريخ مغادرتك بشهرين على األقل؛ من
خالل تنظيم الوثائق املطلوبة وجتهيزها
إلحضارها معك أثناء املقابلة الشخصية،
وتأكد من استعدادك اجليد .عندما تستلم
شهادة األهلية ( I-20أو ،)DS-2019
تأكد من مطابقة هجاء اسمك بشكل
صحيح ومن كتابته على النحو امل ّدون على
جواز سفرك ،إلى جانب التأكد من صحة
املعلومات الشخصية ،واملالية ،واملعلومات
املتعلقة بالبرنامج ،وكذالك التأكد من
توقيع املستند من قبل مسؤول في الكلية.
لكي حتصل على تأشيرة دخول ،البد أن
يتأكد املوظف القنصلي من أنه قد مت قبولك
من قبل املؤسسة التعليمية أو البرنامج
الذي تخطط للتسجيل وااللتحاق به ومن
أنهما معتمدان من قبل  ،SEVISكما
يجب أن يتأكد من أ ّن لديك األموال الكافية
لتغطية مصروفات دراساتك أو برنامج
التبادل الذي ستلتحق به ،وكذالك التأكد
من قدرتك على حتدث اللغة اإلجنليزية
بشكل جيد يضمن استكمالك للبرنامج
(إال إذا كنت تنوي املشاركة حصريًا في أحد
برامج التدريب على اللغة اإلجنليزية) ،إلى
جانب التأكد من أنك تخطط للعودة إلى
بالدك بعد االنتهاء من الدراسة.

قد يراجع املوظف خلفيتك وخططك
التعليمية وقد يسألك عن سبب اختيارك
برنامج بعينه .لكي تثبت التزامك
األكادميي ،ميكن أن حتمل معك سجالت
عالماتك الدراسية ،ونتائج االمتحانات
الرسمية ،ومجموع العالمات التي حصلت
عليها في امتحانات SAT/ACT
ونتائج اختبار اللغة اإلجنليزية .قد يسألك
املوظف عن كيفية تغطيك ملصروفاتك
الدراسية أو جتربة التبادل .سيدرج منوذج
 I-20أو  DS-2019الطريقة التي س ُتبني
من خاللها للجامعة أو البرنامج عن
كيفية تغطيتك للمصروفات ،ولكن
أيضا تقدمي دليل قوي للوضع
ينبغي عليك ً
املالي لعائلتك و/أو جهة رعايتك ،وخاصة
مصادر ومبالغ دخله .إذا كنت ستصطحب
معك زوج /زوجة أو من تعول ،فسيجب
عليك أن تثبيت كيف ستعولهم أثناء فترة
اإلقامة (حتى إذا لم يرافقوك في رحلتك
إلى الواليات املتحدة) .وأخيرًا ،ونظرًا ألن
املوظفني القنصليني مطالبون بأن ينظروا
إلى جميع املتقدمني للحصول على تأشيرة
دخول طالب أو برنامج تبادل على أنهم
ينوون الهجرة إلى أن يقنعوا املسؤول
القنصلي بخالف ذلك ،عليك أن تكون
قادرا ً على اإلثبات بأن األسباب التي تدفعك
للعودة إلى الوطن هي أقوى من األسباب
التي جتعلك ترغب في البقاء في الواليات
املتحدة.
رفض طلب التأشيرة
إذا رُفض طلبك ،يُفترض من املوظف
القنصلي أن يشرح لك سبب الرفض في
رسالة خطية .يحق لك تقدمي طلب مرة
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ثانية ولكن في حال إعادة تقدمي الطلب
تأكد من إعداده بطريقة أكثر تأنياً .سوف
يطلب املوظف القنصلي منك إبراز إثباتات
جديدة كافية لتخطي األسباب التي دعت
إلى رفض طلبك األول .ميكنك االتصال
بأقرب مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي
أو مكتب القبول أو مكتب الطالب األجانب
التابع للكلية أو اجلامعة األمريكية التي
تنوي االلتحاق بها للحصول على نصيحة
فيما يتعلق باملقابلة الشخصية الثانية
اخلاصة باستصدار تأشيرة الدخول.
بعض األمور التي يجب جتنبها عند
التقدم لطلب التأشيرة
• ال تخطط لدخول الواليات املتحدة
مبوجب تأشيرة سائح أو زائر تأشيرة
الدخول فئة ( )Bثم تغيير حالة تأشيرة
الدخول إلى تأشيرة دخول طالب (F-
) .1إذا قمت بذلك ،فقد ال تتمكن من
الدراسة حتى تقوم وزارة األمن الوطني
األمريكي باملوافقة على التغيير ،وهذا
يوما أو أكثر مما يعوقك
األمر يستغرق ً 90
عن بدء احلصص الدراسية في موعدها
احملدد.
• يجب على الطالب وزائري التبادل
احلصول على تأشيرة دخولك حتى إذا
كان بالدهم مشتركة في برنامج اإلعفاء
من التأشيرة ) .(VWPولكي تتمكن
من السفر بدون تأشيرة دخول بنا ًء على
برنامج  ،VWPفإن سفرك ال بد أن يكون
بهدف الزيارة وليس الدراسة ،إلى جانب
ضرورة الوفاء ببعض الشروط اخلاصة
األخرى .إذا حاولت دخول الواليات املتحدة
مبوجب برنامج اإلعفاء من التأشيرة على
الرغم من نيتك في الدراسة أو املشاركة

فسيطلب منك
في أحد برامج التبادل،
ُ
مغادرة الواليات املتحدة والتقدم بطلب
احلصول على تأشيرة دخول .ال يسمح
لألشخاص الذين يسافرون إلى الواليات
املتحدة بنا ًء على برنامج اإلعفاء من
التأشيرة التغيير إلى حالة أخرى ،مبا في
ذلك حالة الطالب.
• إذا مت قبولك لاللتحاق بأكثر من كلية
أو جامعة أمريكية ،فيجب أن حتضر
معك شهادة األهلية منوذج ( (I-20أو
( )DS-2019من املؤسسة التعليمية
التي تنوي االلتحاق بها عندما تتقدم
بطلب احلصول على تأشيرة طالب .كما
يجب بعد ذلك إحضار نفس شهادة
األهلية عند وصولك إلى أحد مواني
الوصول األمريكية .إنَّ دخول الواليات
املتحدة مبوجب شهادة مؤسسة
تعليمية ما والتسجيل في مكان آخر
يعد انتهاكًا لقوانني الهجرة وقد يعتبر
حتايل الستصدار تأشيرة دخول.
معلومات إضافية حول التأشيرات
والدخول إلى الواليات املتحدة
هناك معلومتان إضافيتني مفيدتان ينبغي
معرفتهما .األولى ،ال ميكن أن تصدر السفارة
أو القنصلية األمريكية تأشيرة دخول قبل
يوما من البداية الفعلية
أكثر من ً 120
للبرنامج في الواليات املتحدة .وبنا ًء عليه،
فإذا نصت الكلية أو اجلامعة التي مت قبولك
لاللتحاق بها على منوذج  I-20أو DS-
 2019بأن البرنامج سيبدأ في  1سبتمبر،
فإنه ال ميكن إصدار تأشيرة الدخول قبل 1
مايو( .ضع في اعتبارك  -على الرغم من
ذلك – أنه يجوز لك إرسال طلب للحصول
على تأشيرة قبل تاريخ بداية منوذج I-20

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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يوما لتوفير الوقت الكافي
بأكثر من ً 120
للمعاجلة تأشيرة الدخول).
الثانية ،مع أنه قد مت إصدار تأشيرة دخول
لك لدخول الواليات املتحدة ،فلن يسمح
لك بدخول البالد قبل بداية البرنامج بأكثر
يوما إذا كان هذا هو الدخول األولي
من ً 30
لك كطالب .باستخدام املثال األسبق ،إذا
بدأ برنامج الدراسة في  1سبتمبر ،فلن
يسمح لك بدخول الواليات املتحدة حتى 1
أغسطس أو بعد ذلك .الحظ أن هذا ينطبق
فقط على الطالب عند الدخول األولي لهم.
فالطالب الذين حصلوا على تأشيرة دخول
ملواصلة دراساتهم في الواليات املتحدة لن
يخضعوا لهذا الشرط ويجوز لهم إعادة
الدخول في أي وقت.

• استكمل طلب احلصول على تأشيرة
دخول بشكل صحيح ،واتبع التعليمات
بعناية.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

– املستند الذي يقدمه نظام SEVIS
(إما  I-20أو  )DS-2019الصادر عن
كلية أو جامعة أمريكية أو املنظمة
الراعية التي حتددها وزارة اخلارجية.

قائمة بالسفارات والقنصليات األمريكية في
جميع أنحاء العالم

– اكتمال طلب تأشيرة الدخول غير
الهجرة ،منوذج DS-156

املوقع اإللكتروني اخلاص بالطالب وزائري التبادل

– اكتمال طلب تأشيرة الدخول غير
الهجرة اإلضافي ،منوذج ( DS-157إذا
كان ذلك مطبقً ا)
– اكتمال منوذج  :DS-158معلومات
االتصال وتاريخ العمل للمتقدم
للحصول على تأشيرة دخول غير
هجرة (إذا كان ذلك مطبقً ا)

مناذج طلبات احلصول على تأشيرات دخول
غير مهاجرين

http://www.travel.state.gov/visa/frvi/
forms/forms_1342.html

http://www.usembassy.gov

http://travel.state.gov/visa/temp/types/
types_1270.html

وزارة األمن الوطني األمريكي )(DHS
معالجة رسوم SEVIS -
www.fmjfee.com

أوقات انتظار تأشيرات الدخول اخلاصة مبواعيد
املقابالت الشخصية

http://travel.state.gov/visa/temp/wait/
wait_4638.html

– أي بنود إضافية أخرى مدونة في
تعليمات السفارة أو القنصلية ،مثل
إثبات دفع رسوم  SEVISورسوم
تأشيرة الدخول.

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• حدد موعد املقابلة الشخصية اخلاصة
باستصدار تأشيرة الدخول مبكرًا ،مبجرد
أن تكون مستع ًدا قبل تاريخ السفر
احملدد.
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• كن مستع ًدا لإلجابة على أسئلة
تتعلق بروابطك ببالدك ،ومهاراتك في
اللغة اإلجنليزية ،وخلفيتك األكادميية،
والبرنامج الذي مت قبولك لاللتحاق به
في الواليات املتحدة ،وقدرتك املالية،
واألشخاص الذين تعولهم.

• تأكد من إرسال جميع املستندات عند
التقدم بطلب احلصول على تأشيرة
دخول:
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للغاية في تخطيط خط الرحلة .ومن املهم
أيضا التعرف على أفضل األيام واألوقات
ً
للوصول .أخبر مرشد الطالب الدوليني
املهتم بأمرك عن تاريخ ووقت ووصولك،
حيث إ ّن البعض منهم قد يعد ترتيبات
الستقبالك في املطار.
موعد السفر

السفر و
الوصول إلى
الواليات املتحدة
		

قبل أن تعد ترتيبات السفر إلى الواليات
املتحدة ،استفسر عن الوقت املتوقع
وصولك فيه إلى حرم اجلامعة .إذا لم تتلقى
هذه املعلومات من املؤسسة التعليمية
التي ستلتحق بها ،فاسأل مرشد الطالب
الدوليني املهتم بأمرك .فيما يلي بعض
االقتراحات اخلاصة بالتخطيط لرحلتك:
• قم بالوصول إلى حرم اجلامعة في الوقت
احملدد للمشاركة في برنامج التوجيه
اخلاص بالطالب األجانب.
• إذا كنت تخطط للوصول قبل توفر
املساكن بحرم اجلامعة ،فسيجب عليك
جتهيز مكان لإلقامة به.

“استفسر عن سياسات وإجراءات
شركة الطيران والهجرة حتى ال
تصاب بالفزع نتيجة حدوث شيء
غريب .احلقائب وجوازات السفر ،وما
ميكنك إحضاره وما ال ميكنك إحضاره.
دائما أن تعرف كل شيء
من األفضل ً
مسبقً ا”.
— طالب علوم كمبيوتر من البرازيل

التخطيط لرحلتك
على األرجح أنك ستصل إلى الواليات
املتحدة بواسطة الطائرة .إذا كانت الكلية
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أو اجلامعة األمريكية لم تسلم إليك
معلومات السفر ،فاتصل مبرشد الطالب
الدوليني املهتم بأمرك للتعرف على أفضل
وسيلة للوصول إلى وجهتك النهائية.
سيخبرك املرشد /املرشدة عن شركات
الطيران التي تقدم اخلدمة في املطارات
األقرب إليك ،وما إذا كنت سيجب عليك
االنتقال إلى طائرات أخرى أو ستستقل نوع
مواصالت بديل للوصول إلى املدرسة .تقع
العديد من الكليات واجلامعات األمريكية
بعي ًدا عن املراكز املدنية أو في املدن الصغيرة،
لذالك فإن االجتاهات احمللية ستكون مفيدة
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• قم بالوصول إلى حرم اجلامعة أثناء
ساعات العمل ،من يوم االثنني إلى
اجلمعة ،وليس في املساء أو في يوم
السبت أو األحد ،إال إذا أشارت عليك
املؤسسة التعليمية امللتحق بها بخالف
ذلك1.

• إذا حجزت تذكرة عودة ،فتأكد من الرجوع
إلى السنة األكادميية اخلاص باملؤسسة
التعليمية التي تلتحق بها لكي تعرف
نهاية الفصول الدراسية.
• تسمح لك قوانني الهجرة األمريكية
بدخول الواليات املتحدة مبدة ال تزيد عن
يوما قبل تاريخ البدء املدوّن على
ً 30
مستند الهجرة  F-1أو  ،J-1أو  I-20أو
.DS-2019
• ليس من الصواب القيام بحجوزات
الطائرات إال بعد حصولك على تأشيرة
الدخول األمريكية.
إعداد ترتيبات السفر
إذا كنت تريد إعداد حجوزاتك ،فيمكنك
التعامل مباشرة مع شركة الطيران
الدولية عبر الهاتف ،أو البريد اإللكتروني،
أو اإلنترنت .يقدم لك معظم وكالء شركات
الطيران نصائح حول مسائل السفر
األخرى ،مثل حصص األمتعة املسموح
بها ،وإجراءات املطار واجلمارك ،وشروط
التطعيم والصحة .تتوفر العديد من
املواقع اإللكترونية التي تسمح لك مبقارنة
األسعار ،وإعداد خط الرحلة اخلاصة بك،
وشراء تذاكرك عبر اإلنترنت .ميكن أن يكون
إجراء احلجوزات بهذه الطريقة أكثر خطورة
نظرًا ألنه ليس لديك خبرة عن وكيل السفر
الذي يقدم اخلدمة لك ،ولكن ميكنك أن توفر
الوقت واألموال إذا كنت تعرف بالضبط ما
تبحث عنه .تذكر أنك ستتحمل تكلفة
إضافية إذا اضطررت إلى تغيير احلجز.

جوا مرتفعة أكثر
عند إعدادك لترتيبات السفر ،ينبغي أن تنتبه إلى مواسم السياح والعطالت ،حيث تكون تكاليف السفر ً
ويكون من الصعب احلصول على تذاكر .يشمل ذلك عيد الفصح (سوا ًء في مارس أو أبريل)؛ وأشهر الصيف من يونيو حتى
أغسطس؛ وعيد الشكر ،عيد امليالد ،وعطالت رأس السنة في نوفمبر ،وديسمبر ،ويناير .للحصول على املزيد من املعلومات حول
العطالت في الواليات املتحدة ،تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني .http://usinfo.org/enus/life/symbceleb/holidays.html
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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وكاالت السفر
رمبا يكون استخدام وكالة سفر هي
الطريقة األكثر كفاءة ومالئمة إلعداد
ترتيبات سفرك .يقدم وكالء السفر لك
النصيحة فيما يتعلق بشركات الطيران،
وأجور السفر ،واملسارات ،ومقارنة األسعار،
إلى جانب تأكيد احلجوزات أو تغييرها .إذا
متبعا لنظام حمية معني ،فإن وكيل
كنت
ً
أيضا وجبة خاصة أثناء
السفر سيطلب لك ً
الطيران .ونظرًا ألن وكالء السفر ميكنهم
الوصول إلى العروض اخلاصة والتخفيضات،
أيضا
فقد يوفر ذلك لك أمواال .كما يكونون ً
على معرفة بشركات الطيران التي تقدم
أسعارًا مخفضة للطالب أو حزم خاصة
للطالب مبا في ذلك أجور السفر الدولية
ذهابًا وإيابا وأجوز السفر احمللية داخل
الواليات املتحدة.
نوادي السفر ومنظمات الكشافة
قد تتخصص منظمات معينة في بالدك
في رحالت طيران الكشافة والسفر
منخفض التكلفة إلى الواليات املتحدة.
وتعلن بعض هذه املنظمات أحيان ًا عن ذلك
في منشورات محلية وصحف طالبية ،لكن
الطالب غال ًبا ما يتعرفون عليها من خالل
األشخاص اآلخرين الذين يتعاملون معهم.
تشترط بعض نوادي السفر أن تنضم إلى
نواديها وأن تسدد رسوم العضوية قبل أن
تصبح مؤهال ً لالستفادة من رحالت طيران
الكشافة .حتقق من سمعة املنظمة قبل
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أن تسدد الرسوم أو جتري احلجوزات .عندما
تطلب احلصول على معلومات ،استفسر
عن ما إذا كانت أجور السفر ،وتواريخ
املغادرة واالتصاالت ميكن االعتماد عليها.
فأحيان ًا تقوم شركات النقل بإلغاء رحالت
الكشافة أو إعادة جدولتها إذا لم يتم حجز
مقاعد كافية.
�ترتيبات السفر التي تقوم بها
املنظمات الراعية
إذا متت رعايتك من قبل حكومة بالدك ،فقد
يقوم أحد موظفي احلكومة بإعداد ترتيبات
السفر لك .إذا كان األمر كذلك ،فسيتم
إخبارك عن طريق اجلهة الراعية لك .إذا
متت رعايتك من قبل جهة راعية أخرى غير
حكومة بالدك ،فاكتب إلى اجلهة الراعية
هذه أن حتصل على معلومات السفر من
الكلية أو اجلامعة واطلب النصيحة.
اطلب من املنظمة الراعية أن تقوم بإعداد
الترتيبات اخلاصة بوصولك إلى أقرب مدينة
من اجلامعة التي ستنتسب إليها ،وليس
فقط أول نقطة دخول لك .إذا كانت اجلهة
الراعية لن تقوم بترتيب خطط السفر فيما
بعد أول نقطة دخول لك ،فتأكد من إعداد
الترتيبات مسبقا قبل مغادرة بالدك.
* الحظ :قد يشترط على الطالب الذين
ترعاهم احلكومة األمريكية أن يسافروا
على منت طائرات تابعة لشركات طيران
أمريكية متى كان ذلك ممكنًا.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة

�الفصل  4السفر والوصول إلى
الواليات املتحدة

حزم أمتعة السفر

األشياء الواجب إحضارها معك

قبل أن تبدأ بحزم أمتعة سفرك ،هناك
العديد من األمور التي يجب مراعاتها .ما
الكمية التي ميكنك إحضارها؟ ما األشياء
التي تؤمن إحضارها معك؟ هل ستحضرها
معك إلى الواليات املتحدة أو سترسلها
بشكل مستقل؟ تذكر أنه من احملتمل أن
ٍ
تضطر إلى حمل جميع أغراضك بنفسك
مبجرد الوصول ،ومبجرد وصولك إلى حرم
حسا أفضل ملا
اجلامعة سيكون لديك
ً
حتتاج إليه.

إن ما حتضره معك من أشياء هي مسألة
اختيار شخصي إلى حد بعيد .سيجب
عليك أن حتمل كل ما حتضره معك أيّا كان،
لذا حاول أن تكون أمتعتك خفيفة الوزن
وصغيرة احلجم .إذا احتجت إلى نصيحة،
فراسل مرشد الطالب الدوليني أو حتدث مع
طالب آخر قد قدِّم الواليات املتحدة قري ًبا.

أوزان األمتعة املسموح بها من ِقبل
شركة الطيران
هناك حد لكمية األمتعة التي ميكنك
اصطحابها معك على الطائرة .ويتعني هذا
احلد وفقً ا لعدد قطع األمتعة وحجم ووزن
تلك القطع .تأكد من أوزان األمتعة املسموح
بها من قبل شركة الطيران عندما تقوم
بشراء التذكرة ،ولكن انتبه إلى أ ّن هذه
القوانني خاضعة للتغيير .يُسمح ملعظم
ركاب الدرجة السياحية الذين يسافرون
على منت رحالت طيران دولية إلى الواليات
املتحدة بحمل قطعتني من األمتعة ،إلى
جانب قطعة أمتعة واحدة صغيرة احلجم
أو “حتمل يدويًا” على منت الطائرة ويجب أن
تكون قابلة لوضعها حتت املقعد .تسمح
رحالت الطائرات داخل الواليات املتحدة
بحمل قطعة أمتعة واحدة إلى جانب
حقيقة سفر محمولة .يجب أال يتجاوز وزن
وحجم كل قطعة القيود التي وضعتها
شركة الطيران .إذا جتاوزت أمتعتك هذه
القيود ،فس ُتطالب بدفع مصاريف أمتعة
إضافية.

حاول حزم أمتعتك مبكرًا لكي يتسنى
لك التأكد من إحضار كافة أغراضك التي
حتتاج إليها ،ولكي تستطيع جتنب األشياء
غير الضرورية إذا بدأت تتجاوز قيود الوزن
واحلجم .ال تقلق إذا تعذر عليك إحضار كافة
األشياء ،فمعظم السلع تتوفر بأسعار
شديدة التفاوت في الواليات املتحدة.
أحضر معك:
قاموسا جي ًدا ثنائي اللغة ،فقد يكون
•
ً
من الصعب احلصول على قاموس للغتك
في الواليات املتحدة؛ و
• كافة أوراق ومستندات إثبات الشخصية
الضرورية .احمل هذه األوراق واملستندات
معك في حقيبة يديك .ال تضعها في
أمتعتك التي يتم تفتيشها( .راجع فصل
“ ،2الوثائق الواجب إحضارها” ،لالطالع
على قائمة تضم املستندات املهمة)؛ و
• صور لعائلتك ،ومنزلك ،وبالدك؛
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• أشياء من ثقافتك ،مثل أدوات موسيقية،
وتسجيالت ملوسيقى تقليدية ومعاصرة،
وكتب مصورة ،وفنون ،وأشغال يدوية،

وهدايا صغيرة ملشاركة مواهبك وعاداتك
مع األشخاص في الواليات املتحدة .راع
أيضا إحضار ثوب تقليدي وإكسسوارات
ً
من بالدك؛ و

• كت ًبا ،أو كتيبات ،أو صحفً ا ترى أنها
مفيدة للرجوع إليها في مجال دراستك
وتتأكد من عدم توفرها في الواليات
املتحدة (قد ترغب في أن ترسل إليك
هذه األشياء بعد وصولك)؛ و
• كاميرا لتسجيل جتربتك في الواليات
املتحدة (إذا لم كنت ال متتلك كاميرا،
ميكن شراء واحدة بسهولة في الواليات
املتحدة).؛ و
• من  100إلى  200دوالر أمريكي بفئات
نقدية صغيرة ،في حالة احتياجك إلى
نقد أمريكي قبل الوصول إلى مركز
صرف العملة.
ال حُتضر معك
حتظر قوانني اجلمارك األمريكية إحضار
مخدرات ،وأسلحة ،وبعض املواد الغذائية،
واألشياء األخرى بهدف إعادة بيعها في
الواليات املتحدة .تتوفر مزيد من املعلومات
حول هذه القيود في أي مكان حتصل فيه
على التأشيرة اخلاصة بالواليات املتحدة.
تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني التابع لهيئة
اجلمارك واحلدود األمريكية على العنوان
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التالي http://www.cbp.gov/xp/cgov/
 .travel/clearing/restricted/فيما يلي

قائمة بسيطة باألشياء التي ال يجب عليك
أيضا من
إحضارها ،ولكن عليك أن تتحقق ً
قوانني شركات الطيران واجلمارك.
• السلع التي ميكن شراؤها بسهولة
في الواليات املتحدة ،مثل املفكّرات،
واألوراق ،ومستحضرات
واألقالم،
التجميل ،واملناشف ،ومالءات األسرّة.
ستستوعب هذه األشياء مساحة كبيرة
في أمتعتك؛ أو
• األطعمة ،أو البذور ،أو النباتات .لدى
الواليات املتحدة قيودًا شديدة الصرامة
فيما يتعلق باستيراد األطعمة ،األشياء
سريعة التلف ،والسلع الزراعية إلى
البالد؛ أو
• الكتب التي ميكنك احلصول عليها
بسهولة من املكتبات األمريكية .تنشر
فهرسا ملكتباتها على
بعض اجلامعات
ً
اإلنترنت لذا ميكنك التحقق مسبقً ا.
ميكنك االتصال مبوظفي مكتبة اجلامعة
للتحقق من توافر الكتب أو طلبها
من مكتبة أخرى بواسطة اإلعارة بني
املكتبات؛ أو
• احليوانات؛ و
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• األدوية ،إال إذا لديك وصفات طبية
مكتوبة بواسطة طبيب (راجع الفصل
“ ،2الوصفات الطبية لألدوية والنظارات
الطبية”)؛ أو
• اجملوهرات الثمينة ،أو املمتلكات املُدَّخرة،
أو أجزاء من ميراث العائلة ،أو األشياء
الدقيقة ،فقد تُسرق أو تتلف؛ أو

• األسلحة النارية ،أو السكاكني ،أو
األسلحة ،أو األشياء التي ميكن اعتبارها
أسلحة؛ أو
• اخملدرات أو العقاقير؛ أو
• الكحوليات املعفاة من الضريبة إذن كان
عمرك أقل من  21سنة؛ أو
• أي مالبس أو مشغوالت يدوية أو أدوية
مصنوعة من حيوانات معرضة للخطر؛
أو
• األجهزة الكهربائية (تعمل األجهزة في
الواليات املتحدة بنظام مختلف عن
العديد من الدول األخرى .من األفضل  -في
الغالب  -شراء األجهزة الكهربائية في
الواليات املتحدة ،وباألخص إذا كنت تنوي
العيش في السكن اجلامعي ،حيث إ ّن
بعض األجهزة لن يُسمح باستخدامها.
تذكَّر أن أنظمة الفيديو ،مبا في ذلك
أجهزة التلفزيون ،ومشغالت كاسيت
الفيديو ) ،(VCRومشغالت أقراص
 ،DVDتستخدم أنظمة مختلفة في
أجزاء مختلفة من العالم ،وبنا ًء عليه
فاألجهزة التي ستحضرها معك رمبا ال
تتوافق مع الوسائط األمريكية).

حماية أمتعتك
الصق ملصق على كل قطعة أمتعة
مكتوب عليها اسمك ،وعنوانك في
الواليات املتحدة ،ورقم هاتفك (ورمبا مكتب
الطالب األجانب التابع للجامعة أو الكلية
التي ستلتحق بها) .تتوفر بطاقات التعريف
وحيدة االستخدام في شركات الطيران،
ولكننا ننصحك باستخدام بطاقات أو
أيضا
ملصقات أمتعة أكثر تباتًا .ميكنك ً
وضع ملصق أو بطاقة أمتعة داخل أمتعتك
ملزيد من احلماية .فكر في شراء تأمني على
األمتعة حلمايتها من الضياع ،أو التلف،
أو السرقة (راجع الفصل “ ،2التأمني على
األمتعة”) .احزم مجموعة مالبس وأغراض
شخصية تكفيك لبضعة أيام قليلة في
حقيبة السفر احملمولة الستخدامها في
حالة ضياع أمتعتك التي مت تفتيشها أو في
حالة إرسالها إلى الوجهة اخلاطئة.
* الحظ :جتنب إهمال حقيبتك مطلقا.
دائما الحتمالية تعرضك
يجب أن تتيقظ ً
للسرقة.
شحن عناصر إضافية
على الرغم من أنك أحيان ًا تتحمل تكلفة
األمتعة الزائدة التي تقلها معك على
الطائرة ،إال أن ّها تكون غالية ج ًدا ،لذالك
فإن العديد من الطالب يفضلون شحن
العناصر اإلضافية عن طريق البريد أو
شركة شحن خاصة (بري ،أو جوي ،أو
بحري) أو االنتظار حلني الوصول وجعل أفراد
العائلة يشترون لهم ما يحتاجونه السفر
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والوصول إلى الواليات املتحدة بغض النظر
عن الوسيلة التي ستشحن بها ممتلكاتك،
فعليك أن تضع عالمة واضحة على كل
حقائبك أو حزمك مكتوب عليها اسمك
وعنوانك في الواليات املتحدة .اكتب مباشرة
على الصندوق أو على بطاقة عنوان ،ثم
ضع شريط عريض شفاف فوق الكتابة .إذا
قمت بشحن حزمك قبل املغادرة أو تعرف
شخصا ما سيقوم بشحنها لك قري ًبا،
ً
فتأكد من اإلعالن عن ذلك للجمارك عندما
تدخل الواليات املتحدة .عندما تستلم
الطرود في الواليات املتحدة ،فقد يلزمك
دفع “رسوم” (ضريبة استيراد) .استفسر
عن ذلك من مكتب البريد أو شركة الشحن
عندما تقوم بإعداد ترتيبات السفر.

الوصول إلى الواليات املتحدة
ضبط الوقت عند الوصول إلى الواليات
املتحدة
تتبع الواليات املتحدة نظام الوقت 12
ساعة .الساعات  12من منتصف الليل إلى
الظهر تسمى بـ “( ”a.m.صبا ًحا) (اختصار
ُّ
لـ  .)ante meridianالساعات  12من
الظهر إلى منتصف الليل تسمى “”p.m.
ُّ
(مسا ًء) (اختصار لـ  .)post meridianمثالً:
الساعة  1400هي الساعة الثانية ،أو 2:00
الظهر؛ والساعة
مسا ًء ،أو الساعة  2بعد ُّ
 2200هي الساعة  ،10أو  10:00مسا ًءا،
أو الساعة  10ليال ً؛ والساعة  1000هي
الساعة  ،10أو  10:00صبا ًحا ،أو الساعة 10
صبا ًحا .اضبط ساعتك على وقت الواليات
املتحدة الصحيح قبل أن تغادر الطائرة .ضع
في اعتبارك أ ّن الواليات املتحدة تستخدم
تسعة مناطق زمنية قياسية ،لذالك
40
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إذا كنت ستسافر خالل رحلة جوية
باستخدام أكثر من طائرة فقد حتتاج إلى
ضبط الساعة مرة أخرى.
الهجرة إلى الواليات املتحدة
سيطلب
خالل رحلتك إلى الواليات املتحدةُ ،
منك إكمال منوذج الهجرة واجلمارك ،مبا
في ذلك منوذج ( I-94سجل الوصول-
املغادرة) .استخدم املعلومات املوجودة في
منوذج  I-20أو  DS-2019مللء منوذج .I-94
(يرجى مالحظة أن منوذج  I-94هو املستند
احلكومي الوحيد الذي يستخدم أسلوب
تسجيل التواريخ األوروبي :ي ي/ش ش/س
س س س).
عندما تغادر الطائرة ،وتصبح في الهجرة،
سيجب عليك تقدمي النموذج املكتمل مع
جواز سفرك ومنوذج  I-20أو .DS-2019
سيقوم املفتش بختم منوذج  I-94وتثبيته
غال ًبا بجواز سفرك ،الذي سيتم إعادته
لك مع منوذج  I-20أو  .DS-2019ينبغي
عليك احملافظة على سالمة هذه البطاقة
في جواز سفرك أثناء اإلقامة .تشير هذه
البطاقة إلى تصنيف تأشيرة الدخول
التي تعطي إليك مبجرد الدخول ومدة
اإلقامة املسموح لك بها .سيدَّون تاريخ
انتهاء الصالحية بالنسبة لألشخاص من
ذوي احلالة  Fأو  Jحيث تعني “ ”D/Sمدة
احلالة .كما سيدوَّن على منوذج  I-94اخلاص
بطالب تأشيرة الدخول  M-1التاريخ الذي
يتوقع فيه إكمال البرنامج الذي ستلتحق
يوما (عام واحد بحد أقصى).
به زائد ً 30
قبل مسح الهجرة ،تأكد من أ ّن منوذج I-94
يدوّن حالتك الصحيحة F-1 :أو  M-1أو
 J-1وتاريخ انتهاء الصالحية الصحيح
(“ ”D/Sلطالب  F-1و.)J-1
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قد يتم توجيه بعض الطالب إلى محطة
عمل خاصة لتقدمي معلومات إضافية،
ويأخذ منهم صورة فوتوغرافية وبصمات
إلكترونية للتحقق من هويتهم ،وإكمال
مقابلة شخصية قصيرة .وقد يحتاجون
أيضا إلى حتديد موعد متابعة للتأكد من
ً
خططهم .إذا ُطلب منك جتاوز هذا الفحص
الثانوي ،فسيستخدم موظف اجلمارك
نظام ) (SEVISللتأكد من حالتك؛ وقد
يتصل/تتصل بالكلية أو اجلامعة للتأكد
من معلوماتك.
مهما ،حيث
يعد النموذج  I-94مستن ًدا
ً
يثبت أنه قد مت قبولك لدخول الواليات
املتحدة بشكل قانوني إلى جانب الفترة
الزمنية املصرح لك اإلقامة خاللها .من
الهام ج ًدا أن تكون املعلومات املوجودة
على النموذج صحيحة ،ألنه يتم إدخالها
في نظام كمبيوتر احلكومة األمريكية
الذي يعرض معلومات الوصول واملغادرة.
تأكد من أ ّن املعلومات املوجودة على منوذج
 I-94هي نفسها التي قدمتها إلى نظام
 ،SEVISحيث إ ّن أي اختالفات قد تربك
نظام الكمبيوتر ويكون من الصعب التحق
من حالتك .تتوفر تعليمات اإلكمال اخلاصة
بنموذج  I-94على املوقع اإللكتروني التابع
لهيئة اجلمارك وحماية احلدود األمريكية
على العنوان التالي http://www.cbp.
_gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94
.instructions/filling_out_i94.xml

فيما يلي منوذج  I-94عينة يحتوي على
التعليمات .رمبا ترغب في ملء النموذج
قبل السفر واستخدامها إلكمال النموذج
الفعلي قبل سفرك إلى الواليات املتحدة.
* الحظ :مواطنو كندا ال يحتاجون إلى
تأشيرة دخول للدراسة في الواليات
املتحدة ،ولكنهم كغيرهم من الطالب
األجانب وزائري التبادل يجب عليهم
إحضار أحد املستندات الذي يقدمه نظام
( SEVISسوا ًء  I-20أو  )DS-2019صادر
عن كلية أو جامعة أمريكية أو املنظمة
الراعية التي حتددها وزارة اخلارجية ،إلى
جانب تقدمي إثبات دفع رسوم نظام SEVIS
ودليل يؤكد القدرة على سداد تكاليف
البرامج األكادميية التي سيلتحقون بها.
إذا كنت مواطنًا كنديًا ،فيرجى زيارة املوقع
اإللكتروني لوزارة األمن الوطني األمريكية
) (DHSوهيئة اجلمارك وحماية احلدود
األمريكية ) (CBPللتأكد من أنه يتوفر
لديك كافة األشياء التي حتتاجها للدخول
إلى الواليات املتحدة.
مبجرد دخولك إلى الواليات املتحدة ،ينبغي
عليك توجيه كافة األسئلة حول حالة
الهجرة اخلاصة بك وتأشيرة دخولك إلى
املوظف الرسمي اخملصص للجامعة أو
مرشد الطالب الدوليني املهتم بأمرك.
يعتبر مكتب خدمة الطالب األجانب في
املؤسسة التعليمية التي ستلتحق بها
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مهما بالنسبة إليك إذا كانت
موردًا
ً
لديك أي أسئلة حول إقامتك في الواليات
املتحدة .قبل السفر إلى الواليات املتحدة،
ارجع إلى املوقع اإللكتروني التابع ملكتب
إلكترونيا إلى
الطالب األجانب أو أرسل بري ًدا
ً

موظفي املكتب إذا كان لديك أي سؤال لم
تتم اإلجابة عليه على املوقع اإللكتروني
أو في معلومات الوصول التي استلمتها
معك منوذج  I-20أو  .DS-2019ثم قم
شخصيا مبجرد وصولك.
بزيارة املكتب
ً
استخدم كافة احلروف الكبيرة .استخدم اللغة
اإلجنليزية .استخدم احلروف القياسية للواليات
املتحدة واكتبها بوضوح .ال يتعرف نظام بيانات
الواليات املتحدة على حروف مثل ( ñ, é, ü, ç.بدال ً من
ذلك استخدم )n, e, u or c
أيضا
االسم (اخلانات  ،1و ،2و ،14و )15ـــ يشار ً
إلى اسم العائلة (اخلانتان  1و )14باللقب أو االسم
األخير.
إذا كان لديك اسم واحد فقط ،فأدخله في خانة
اسم العائلة.
متاما ويجب أن
تعتبر املسافات مهمة كالتهجئة ً
تكون متسقة .فعلى سبيل املثال ،لن يقرأ النظام
االسم  Mc Millanو McMillanعلى أنهما نفس
االسم.
أيضا متسقة.
يجب أن تكون الواصالت ً
اكتب اسمك كما يظهر بالضبط على منوذج
 I-20أو  DS-2019وجواز سفرك وتأشيرة دخولك.
تاريخ امليالد (اخلانتان  3و )16وتاريخ اإلصدار (اخلانة
 – )11يجب إدخال تاريخ ميالدك بالترتيب يوم/شهر/
سنة .ليس هذا نفس الترتيب الذي يظهر على
منوذج  I-20أو  .DS-2019فعلى سبيل املثال ،إذا
ولّدت في يوم  9يناير سنة  ،1986يجب أن تكتب
 09011986في خانة تاريخ امليالد (اخلانتني  3و.)16
يُستخدم نفس تنسيق التاريخ في اخلانة  11اخلاصة
بتاريخ اإلصدار.
بلد اجلنسية (اخلانتان  4و)17
بلد اجلنسية هي البلد التي أصدرت جواز سفرك.
ميكنك إيجاد التهجئة األمريكية في اخلانة  1من
النموذج  I-20أو السطر الثاني للنموذج .DS-2019
تأكد إكمالك كافة اخلانات املطلوبة.
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اجلمارك األمريكية
ستجمع
بعد عبور منطقة الهجرة،
ّ
أمتعتك ومتر خالل اجلمارك .سيطلب منك
مفتش اجلمارك أن تعلن عن األشياء التي
أحضرتها معك إلى البالد ،كما سيفتش
حقائبك ،ويراجع منوذج اجلمارك الذي
مألته في الطائرة .ميكن أن تكون الغرامات
الناجمة عن إخفاء أشياء يجب اإلعالن
عنها قاسية ،لذا كن صادقًا وأعلن عن كل
ما معك( .تذكّر أن تخبر املوظف عن أي بنود
إضافية قمت بإرسالها أو س ُترسل قري ًبا).
يجوز لك إحضار أشياء لالستخدام
الشخصي إلى الواليات املتحدة بدون دفع
أية ضريبة .ومبا أنك غير مقيم ،يُسمح لك
بإحضار هدايا قيمتها اإلجمالية تصل إلى
 100دوالر أمريكي معفاة من الضريبة .إذا
جتاوزت القيمة اإلجمالية لهذه الهدايا 100
دوالر أمريكي ،فسيجب عليك دفع ضريبة.
يجب عليك أن تعلن عن املبلغ املالي الذي
متتلكه ،ولكن ال يجب عليك دفع ضريبة
عليه .يجوز لك إحضار أي مبلغ مالي حتتاج
إليه في الواليات املتحدة ،ولكن يجب عليك
تقدم تقرير إلى موظف اجلمارك األمريكية
إذا كنت ستحضر أكثر من  10.000دوالر
أمريكي.
هناك أشياء معينة محظورة أو مقيدة.
(راجع صفحة “ ،37األشياء الواجب إحضارها
معك” أو قم بزيارة املوقع اإللكتروني التابع
لهيئة اجلمارك واحلدود األمريكية على
العنوان التالي http://www.cbp.gov/

للحصول على مزيد من املعلومات حول
تخليص اجلمارك األمريكية ،يرجى زيارة املوقع
اإللكتروني http://www.cbp.gov/xp/
.cgov/travel/clearing

السفر إلى اجلامعة
مبجرد وصولك إلى ميناء الوصول األمريكي،
قد حتتاج إلى استخدام وسيلة أخرى
للوصول إلى وجهتك النهائية .ينبغي أن
يُقدم مرشد الطالب الدوليني املهتم بأمرك
إليك هذه املعلومات ،كما ميكن أن يساعدك
أحد وكالء السفر في إعداد ترتيباتك .إذا
وصلت إلى املطار وال تعرف كيف تصل إلى
وجهتك النهائية (إذا لم تسافر بالطائرة)،
فاذهب إلى مكتب “النقل البري” واطلب
املساعدة.

الرحالت اجلوية باستخدام أكثر من
طائرة
من األفضل أن حتجز تذاكر الرحالت اجلوية
داخل الواليات املتحدة أثناء وجودك في
بالدك .انتبه إلى أنه في حالة كانت وجهتك
النهائية إلى مدينة من متوسطة إلى
صغيرة احلجم ،فإن مرحلة السفر النهائية
لك رمبا تكون على منت طائرة صغيرة تدار
مبروحة “مب ّدل” وليس طائرة نفاثة.
خدمات النقل من وإلى املطار
إذا وصلت إلى أحد املطارات الضخمة،

فغال ًبا ما ستتوفر خدمة النقل من املطار

xp/cgov/travel/clearing/restricted

لإلطالع على قائمة بالبنود احملظورة).
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إلى اجلامعات احمللية .ستجد هذه اخلدمات
في مكتب “النقل البري” في املطار .تكون
دائما أرخص
خدمة النقل من وإلى املطار ً
من ركوب سيارة األجرة.
القطارات
إ ّن السفر بالقطارات في الواليات املتحدة
يكون أغلى ثمنًا نسي ًبا مقارنة بالسفر
بالقطارات في البالد األخرى ،كما أنه ليس
متوفرًا بسهولة .شركة أمتراك )(Amtrak
هي الشركة الوطنية خلطوط السكك
احلديدية .ومع أنه هناك خطوط سكك
عموما
حديدية صغيرة أخرى ،إال أنها تسافر
ً
في املناطق احمللية .جتوب قطارات شركة
أمتراك أنحاء البالد ،إال أن خدماتها غالية
أكثر على الساحل الشرقي .في معظم
املدن ،ال تقطع محطات القطار بالقرب من
املطارات ،كما أن النقل العام بني محطة
القطار واملطار رمبا يكون محدودًا.
احلافالت
يعتبر السفر باحلافلة هي الوسيلة األقل
تكلفة للسفر إلى الواليات املتحدة ،كما
أن هذه اخلدمة متوفرة على نطاق واسع.
ونظرًا ألن محطات القطار ،ومحطات
احلافالت نادرًا ما تقع بالقرب من املطارات،
فقد يكون النقل العام محدودًا بني املطار
ومحطة احلافالت.
استئجار سيارة
يعتبر استئجار سيارة على األرجح الوسيلة
األكثر غال ًء– لكن األكثر مرونة – للسفر
في الواليات املتحدة .إ ّن العديد من وكاالت
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تأجير السيارات تعتبر دولية وقد يتوفر لها
فروع في بلدك .ميكنك حجز سيارة من بالدك
من خالل تلك الفروع ،عبر وكيل سفر أو عبر
اإلنترنت .ضع في اعتبارك أن هناك غال ًبا قيود
على السن وشروط على بطاقات االئتمان عند
استئجار سيارة .قد يُطلب منك إبراز رخصة
القيادة الدولية اخلاصة بك بدال ً من رخصة
أيضا
بالدك أو باإلضافة إليها .ضع في اعتبارك ً
أ ّن اإليجار وحيد االجتاه (تأجير السيارة من مدينة
وإعادتها في مدينة أخرى) يكلف في الغالب
أكثر بكثير من اإليجار العادي .إذا كنت تخطط
الستئجار سيارة للسفر بها من نقطة دخول
أمريكية إلى الكلية أو اجلامعة التي ستلتحق
بها ،فقد تلجئ إلى اإليجار وحيد االجتاه.

أماكن للمبيت
إذا وصلت إلى وجهتك النهائية قبل أن
تستطيع االنتقال إلى مسكنك الدائم،
فقد حتتاج إلى قضاء الليلة في مكان
ما .تعتبر الفنادق واالستراحات هي
اخليارات األكثر غال ًء ،ولكن بعض سالسل
االستراحات “االقتصادية” قد تكون
مناسبة لك .وهناك خيارات أخرى تشمل
بيوت الشباب ،والبيوت الدولية ،واملساكن
اجلامعية (في بعض املؤسسات التعليمية).
استشر مرشد الطالب الدوليني املهتم
بأمرك للحصول على معلومات حول
خيارات مساكن املبيت.
الوصول إلى اجلامعة
مبجرد وصولك إلى احلرم اجلامعي ،يجب
أن تبلغ على الفور املكتب املسؤول عن
مساعدة الطالب وأصحاب املنح الدراسية
األجانب .وقد يطلق عليه مكتب اخلدمات
الدولية ،أو مكتب التعليم الدولي ،أو
مكتب البرامج الدولية ،أو أسماء أخرى
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مشابهة .وأيّا كان االسم ،يستطيع هذا
املكتب مساعدتك فيما يتعلق باألسئلة
واخملاوف اخلاصة بقواعد وقوانني الهجرة.
كما أ ّن هذا املكتب – وهو األمر األكثر
أهمية – مسؤول عن اإلبالغ بوصولك إلى
احلكومة الفيدرالية عبر نظام  .SEVISإذا
لم يتم إرسال هذا التقرير في بداية الفصل
الدراسي ،فقد يعتبر ذلك انتهاكًا حلالتك
في الواليات املتحدة مما يعرض إقامتك
للخطر .احرص على أن يكون مكتب
الطالب األجانب أحد محطاتك األولى في
احلرم اجلامعي .من املفيد أن حتضر جواز
سفرك ومستندات الهجرة اخلاصة بك في
الزيارة األولى لك.

– بطاقة ائتمانية ،إذا كان لديك واحدة؛ و

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

– مبلغ قليل من النقد األمريكي؛ و

• استفسر عن الوقت الذي يلزمك احلضور
فيه إلى احلرم اجلامعي ،وقم بإعدادات
السفر جي ًدا قبل تاريخ مغادرتك،
وباألخص إذا كنت ستسافر خالل أوقات
الذروة .تعرّف مسبقً ا كيف ستسافر
من ميناء الوصول األمريكية إلى وجهتك
النهائية.

– بطاقة تأمني؛ و

• ابدأ في حزم أمتعتك مبكرًا.
• ضع ملصقً ا داخل وخارج أمتعتك
مكتوبًا عليه اسمك وعنوان اجلامعة
التي ستلتحق بها.
• احزم حقيبة سفر بها أشياء شخصية
الستخدامها في حالة ضياع أمتعتك
مؤق ًتا أثناء النقل.

• امنح عائلتك رقم اتصال ما مثل رقم
االتصال اخلاص مبكتب الطالب األجانب.
• تأكد من وجود األشياء التالية في
حقيبة السفر احملمولة اخلاصة بك (ليس
في أمتعتك التي يتم تفتيشها):
– جواز سفر سارٍ يضم تأشيرة دخول
الواليات املتحدة؛ و
– منوذج  I-20أو :DS-2019
– بطاقة الصرف و/أو شيكات املسافرين؛ و

– خطابات القبول والدعم املالي
واملستندات املهمة األخرى من
اجلامعة األمريكية التي ستلتحق
بها؛ و
– دليل يثبت قدرتك على تغطية
تكاليف التعليم األمريكي (خطابات
املنحة الدراسية ،الكشوفات
املصرفية ،وغير ذلك)؛ و
– سجالتك الدراسية للمرحلة الثانوية،
أو الكلية ،أو اجلامعة؛ و

– العناوين املهمة وأرقام الهواتف؛ و
– السجالت الطبية وتشمل شهادة
التحصني وأي مستندات صحية
أخرى؛ و

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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– وثيقة الزواج؛ و
– شهادات امليالد اخلاصة بك ،وبزوجك،
وأطفالك؛ و

– رخصة سائق دولية ورخصة قيادة
دولية سارية (إذا كنت تنوي القيادة)؛ و
– معلومات بشأن سفرك من املطار إلى
الكلية أو اجلامعة.
• كن مستع ًدا لعمليات تفتيش الهجرة
واجلمارك ،مع إعداد كافة املستندات
ليطلع عليها املوظفون.
• عليك أن تعرف املكان الذي ستقيم به
بعد وصولك إلى الواليات املتحدة قبل
أن تستطيع االنتقال إلى مسكنك
الدائم ،أو إذا كنت تنوي البقاء في مدينة
وسيطة.
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
هيئة اجلمارك وحماية احلدود األمريكية )(CBP
( http://www.cbp.govانقر فوق Travel
(السفر) ،ثم “Arrival Procedures for
”Students and Exchange Visitors

(إجراءات الوصول للطالب وزائري التبادل).

موقع عينة خاص بالطالب األجانب (جامعة ييل) ــ
راجع “قبل أن تغادر بالدك” و“اإلعداد للسفر”
http://www.yale.edu/oiss/newstudents/
index.html
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شركات الطيران األمريكية الكبرى
شركة اخلطوط اجلوية األمريكية ــــ

http://www.aa.com

شركة خطوط كونتيننتال اجلوية ــــ

http://www.continental.com

شركة خطوط دلتا اجلوية ــــ

http://www.delta.com

شركة اخلطوط اجلوية جنوب غرب ــــ

http://www.southwest.com

الشركة املتحدة للخطوط اجلوية ــــ

http://www.united.com/

شركة خطوط الواليات املتحدة اجلوية ــــ
http://www.usairways.com

السفر بالقطارات في الواليات املتحدة

http://www.amtrak.com

السفر باحلافالت في الواليات املتحدة

جري هوند ــــ http://www.greyhound.com
حافالت بيتر بان ــــ http://www.peterpan
bus.com/
تريلواي ــــ http://www.trailways.com
Gotobus.com — http://gotobus.com

أماكن للمبيت
هوستلنج إنترناشونال ــــ http://www.

hihostels.com
هوستلز دوت كوم ــــ http://www.hotels.com

املواقع اإللكترونية للرحالت

إيكسيبيديا ــــ http://www.expedia.com
أوربيتز ــــ http://www.orbitz.com
كاياك ــــ http://www.kayak.com
ترافيلوسيتي ــــ http://www.travelocity.com
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بداية دراستك في
الواليات املتحدة

األيام األولى من الدراسة في اجلامعة
إنَّ األيام القليلة األولى في الكلية أو
اجلامعة األمريكية تكون مثيرة حقً ا،
أيضا إلى أن تنتهي من ترتيب
ومربكة
ً
شؤونك وتستقر .حتتاج أن تخبر عائلتك
بسالمة وصولك ،وبتعرفك على احلرم
اجلامعي ،ومقابلتك لبعض األشخاص
اجلدد ،وحتديد فصولك الدراسية ،وتلبية
كافة متطلبات التسجيل وااللتحاق .ولكن
ال تقلق – ال يلزمك القيام بكل هذه األشياء
بنفسك .تعتبر برامج توجيه الطالب اجلدد
فرصة مثالية إلجناز كل هذه املهام ،حيث

حتضر األحداث االجتماعية التي تنعقد
ُ
في احلرم اجلامعي بهدف خدمة الطالب
وخاصة الطالب اجلدد منهم ،إلى جانب
مساعدتهم في االنتقال إلى مكان جديد.
السنة األكادميية
بالنسبة ملعظم الكليات واجلامعات ،تبدأ
السنة األكادميية في آخر شهر أغسطس
أو بداية سبتمبر وتنتهي في شهر مايو أو
يونيو .يُقسم نظام “نصف سنة دراسية”
العام األكادميي إلى فصلني دراسيني

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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املتحدةفي الواليات املتحدة
دراستك
 5بداية
الواليات

متساويني مدة كل واحد منهما من  14إلى
 16أسبوعًا تقري ًبا .بالنسبة للمؤسسات
التعليمية التي تُطبق نظام “ربع سنة
دراسية” ،تنقسم السنة األكادميية إلى
ثالثة فصول دراسية متساوية مدة كل
منهما  11شهرًا تقري ًبا .يكون هناك في
الغالب ربع سنة دراسية رابع في الصيف.
ينقسم نظام “ثلث سنة دراسية” إلى
فصليني دراسيني متساويني مدة كل
منهما  16أسبوعًا ،تشمل فصل دراسي
في الصيف .يترك العديد من الطالب
الفصل الدراسي الصيفي ،كما أ ّن الطالب
عموما بالدراسية أثناء
األجانب ال يطالبون
ً
الصيف .وعلى الرغم من ذلك يُفضل بعض
الطالب الذهاب للمؤسسات التعليمية
الصيفية الكتساب وحدات دراسية إلكمال
العمل بشهاداتهم بسرعة أكبر .تأكد من
معرفة السنة األكادميية للكلية أو اجلامعة
التي ستلتحق بها.
البرنامج األكادميي
مت تصميم برامج الدراسات اجلامعية
العليا األمريكية ملنح الطالب خلفية
تعليمية واسعة للتركيز على ما يُطلق
عليه “االختصاص الرئيسي” .االختصاص
الرئيسي هو املوضوع الذي تتركز دراساتك
عليه للحصول على شهادة .ستتابع
العديد من احلصص الدراسية خالل
التخصص الرئيسي لك ،وباألخص في
السنة الثالثة (جونيور) أو الرابعة (سينيور).
في بعض احلاالت ،يُسمح لك باإلعالن عن
“االختصاص الفرعي” ،وهو اجملال الثانوي
الذي تريد التركيز عليه.
من املألوف لدى طالب الدراسات اجلامعية
العليا في الواليات املتحدة بدء الدراسة
48
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في شهادة البكالوريوس دون معرفة
املوضوع الذي سيختارونه لالختصاص
الرئيسي .أثناء السنني األوليتني ،يتابع
طالب الدراسات اجلامعية العليا في الغالب
مجموعة في الدورات التعليمية من
أقسام أكادميية متنوعة لتلبية “متطلبات
التعليم العامة” .وكنتيجة لذالك ،فإن
حتى هؤالء الطالب الذين “أعلنوا” أو اختاروا
سجلوا أوال ً
اختصاص رئيسي عندما
ّ
يتحولون غال ًبا إلى اختصاص رئيسي آخر
يكون بالنسبة إليهم أكثر تشوقا ً أو كثر
مالئمة ألهدافهم املهنية .إنَّ معظم إن لم
يكن كل املقرر التعليمي الذي يُدرس أثناء
سيحتسب
الفترة التعليمية العامة هذه ُ
من ضمن شروط التخرج .يجب على
الطالب – في الغالب – حتديد اختصاص
رئيسي بنهاية السنة الثانية (السوفومور).
راجع الكتيب األول – الدراسات اجلامعية –
للحصول على معلومات تفصيلية.
على مستوى الدراسات العليا ،تصبح
الدراسة متخصصة .تقضي معظم
وقتك في الدائرة التي تتابع فيها برنامج
تخصصك ،غير أن هناك تسهيالت ملتابعة
بعض املقررات التعليمية في مجاالت
الكتيب الثاني من هذه
أخرى تهمك .راجع
ّ
السلسلة  -الدراسات العليا واالحترافية
واألبحاث  -ملزيد من املعلومات.
املرشد األكادميي
عندما تلتحق بجامعة أو بكلية ،يعني لك
عادة مرشد أكادميي ،سيساعدك هذا املرشد
على اختيار حصصك الدراسية وفي تخطيط
برنامجك األكادميي ،إما أنه ،أو أنها ،يراقبان مدى
تقدمك .لك احلرية أن تطلب نصح أي عضو آخر
من أعضاء هيئة التدريس.
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قبل أن جتتمع مبرشدك األكادميي ،من
املستحسن أن تضع خطة برنامج مؤقت.
كن مطلعا ً على متطلبات تخصصك،
أو أعد أسئلة تتعلق بذلك ،إذا كنت غير
واثق من موضوع تخصصك .أدرس كتالوج
اجلامعة ،ومنهاج املقرر التعليمي اخلاص
بالدائرة ،والبرنامج املطبوع الذي يدرج
جميع املقررات التعليمية التي تقدم خالل
الفصل الدراسي ،وأيام وأوقات انعقاد
هذه املقررات .الحظ أنه ليس من الضروري
أن تأخذ هذه املقررات التعليمية بترتيب
محدد؛ هناك عادة مرونة في التخطيط
لبرنامجك الدراسي.
خالل اجتماعك األول مع مرشدك األكادميي،
ميكنك أن تبحث معه ماذا تأمل أن حتقق
خالل برنامجك اجلامعي ،وبعد أن تنتهي
من دراساتك اجلامعية .يجب أن تبحث
معه خطة برنامجك املؤقت التي وضعتها
للنصف سنة الدراسي .بإمكانك أيضا ً أن
تبحث فرص اخلبرات امليدانية والنشاطات،
والدراسة في اخلارج ،والنشاطات األخرى
التي ميكن أن تغني خبرتك التعليمية.

يعتقد العديد من الطالب األجانب أنه يجب
أال يعبروا عن آرائهم ملرشدهم األكادميي ،ألن
ذلك قد يعتبر تصرفا ً غير الئق ،أو يشير إلى
عدم االحترام ،تبعا ً لعاداتهم االجتماعية.
غير أن الكالم والتعبير عن آرائك بحرية
يعتبر تصرفا ً الئقا ً في الثقافة األمريكية.
إن هدف مرشدك األكادميي هو أن يساعدك
على اتخاذ قراراتك بنفسك ،ال أن يتخذ لك
القرارات .في العديد من اجلامعات يكون
مرشدك األكادميي مسؤوال ً عن املوافقة
على هدفك الدراسي ،وعلى عدد املقررات
التعليمية التي ستأخذها خالل الفصل
نصف السنوي .تذكّر أن نظام SEVIS

يفرض على الطالب األجانب دراسة املقررات
التعليمية كاملة (وهي عادة من  12إلى 15
ساعة معتمدة لطالب الدراسات اجلامعية
العليا ،ومن  9إلى  12ساعة معتمدة
للخريجني) لكي تظل تأشيرات الدخول
اخلاصة بهم سارية.
بناء على خطتك الدراسية اخلاصة،
وخبرة املرشد األكادميي مبتطلبات وشروط
جامعتك أو آليتك ،يساعدك هذا املرشد
على اختيار خطة دراسية تالئم أهدافك
ومتطلبات الشهادة .عليك أن تبقى على
اتصال منتظم ودائم مع مرشدك األكادميي
خالل السنة األكادميية (يستحسن أن
يكون ذلك قبل التسجيل للفصل التالي)
ملراجعك تقدمك الدراسي.

التسجيل بالدورات التعليمية
تختلف إجراءات التسجيل في املؤسسات
التعليمية .ميكن التسجيل بالدورات
التعليمية على اإلنترنت ،أو بواسطة
الهاتف ،أو بزيارة مقر أحد املكاتب أو
منطقة التسجيل العامة .س ُتعرض
اإلجراءات احملددة في مواد التوجيه التي
تُعطى لك.
خطط لبرنامجك الدراسي مبكرًا .فقد
يتطلب منك ذلك الكثير من التفكير،
واملشورة ،والترتيب وإعادة الترتيب .ال
بأس من إعداد خطتني أو ثالث قبل موعد
التسجيل .وجود أكثر من برنامج يساعدك
إذا وجدت أن بعض املقررات التعليمية التي
تريدها قد “أقفلت” ،أي أنها ملئت بالطالب
إلى احلد األقصى.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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�الفصل  4السفر والوصول إلى
املتحدةفي الواليات املتحدة
دراستك
 5بداية
الواليات
يُحتمل أن حتتاج ،خالل فترة التسجيل،

إلى إمتام إجراءات تسديد مصاريف الفصل
الدراسي ،واحلصول على بطاقة الهوية
اجلامعية ،وتقدمي االستمارات الصحية
والطبية .تفرض بعض اجلامعات الدفع
الكامل لألقساط والرسوم في بداية
الفصل الدراسي ،فيما يسمح غيرها
بتسديدها على دفعات .راجع مكتب أمني
الصندوق في اجلامعة أو الكلية للحصول
على معلومات عن إجراءات الدفع.
التوجيه باحلرم اجلامعي وأقسام
اجلامعات
فعليا ً توفر كل كلية وجامعة في الواليات
املتحدة برامج توجيه لطالبها اجلدد.
وتأخذ البرامج أشكاال ً متعددة وتغطي
موضوعات مختلفة ،ولكنها تتفق في
الهدف :تسهيل انتقالك إلى مكانك
اجلديد .يكون هناك أحيانا ً برنامج التعرف
على حرم اجلامعة أو برامج التوجيه اخلاصة
باألقسام ،و/أو برامج منفصلة مصممة
خصيصا ً للطالب األجانب.
تتطلب بعض برامج التعرف على حرم
اجلامعة دفع رسوم هي في العادة لتغطية
نفقات مواد البرامج ،واملرطبات ،وأجور
املوظفني ،ونفقات أخرى .قد يطلب منك
دفع هذا الرسم مسبقا ً ،أو يضاف إلى
فاتورتك النهائية.
بينما ال تتطلب جميع املؤسسات التعليمية
من الطالب احلضور ،إال أن عمليات التوجيه
توفر أفضل تعريف ممكن ملؤسستك
األمريكية ،وتساعد على تخفيف الكثير
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الكثير من القلق الناجت عن وجودك في
بيئة جديدة .بعض ما ميكن أن تفعله
خالل برامج التوجيه النموذجية على حرم
اجلامعة أو أقسامها ،تشمل:
• مقابلة طالب آخرين؛ و

الفصل  5بداية دراستك في الواليات املتحدة

• تصوير جواز سفرك ووثائق تأشيرة
الدخول ،والتوقيع على وثائق تأشيرة
دخولك للسفر في املستقبل؛ و
• التعرف على نظام التعليم العالي في
الواليات املتحدة؛ و

• التعرف على توقعات املؤسسة
التعليمية بالنسبة لنموك الفكري
والنفسي؛ و

• احلصول على نصائح ومعلومات تتعلق
بسالمتك اخلاصة ،بالتأمني الصحي
وبالتأمني ضد احلوادث ،وبصحتك؛ و

• األلفة مع مؤسستك التعليمية اجلديدة
ومحيطك احمللي؛ و

• القيام بجولة تعرف على املنطقة احمللية؛

• االنتقال إلى سكنك خارج أو داخل حرم
اجلامعة؛ و

• وفتح حساب مصرفي وشراء هاتف
خلوي؛ و

• التحدث مع األساتذة واملرشدين
األكادمييني في ما يتعلق بتعيني واختيار
مقرراتك التعليمية؛ و

• اخلضوع المتحان إتقان اللغة اإلجنليزية؛

• التدرب على كيفية استعمال مكتبة
اجلامعة ،وخدمات الكمبيوتر ،مبا فيها
البريد اإللكتروني؛ و
• التسجيل مبقرراتك التعليمية.
ميكنك ،خالل البرنامج التوجيهي للطالب
األجانب ،أن تفعل اآلتي:
• مقابلة طالب من بالدك أو بطالب من
جميع أنحاء العالم؛ و
• تلقي معلومات خاصة بقوانني الهجرة
األمريكية؛ و
• احلصول على رقم للضمان االجتماعي في
الواليات املتحدة (فهو للعمل ،مبا في ذلك
وظائف العمل داخل حرم اجلامعة)؛ و

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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• التعرف على الثقافة األمريكية والصالت
االجتماعية والشخصية في الواليات
املتحدة؛ و
• احلصول على معلومات عن اخلدمات
والبرامج التي تقدمها اجلامعة للطالب
األجانب.
�برامج التوجيه مبراكز اإلعالم
�واإلرشاد التعليمي األمريكية
EducationUSA
تقدم معظم مراكز اإلعالم واإلرشاد
التعليمي األمريكية برامج توجيه في
شهر يونيو ويوليو تضم معلومات حول
الكليات واجلامعات األمريكية إلى جانب
توفير اإلرشاد للطالب من بالدهم التي
ينتمون إليها .قم بزيارة املوقع اإللكتروني

لـ  EducationUSAوانقر فوق For
( International Studentsبالنسبة
للطالب األجانب) ،ثم انقر فوق Attend
( a Pre-Departure Orientationحضور

جلسات توجيه ما قبل املغادرة) ،ملعرفة ما
إذا كانت أحد هذه البرامج متوفرة في بلدك.
األساتذة
تختلف املبادئ االجتماعية التي تنظم
السلوك بني الطالب واألساتذة من مؤسسة
تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى .وفيما
يلتزم بعض األساتذة بالطرق التقليدية،
يحضر آخرون إلى الفصل الدراسي مرتدين
مالبس اجلينز والقمصان الرياضية ويصرون
على أن تناديهم بأسمائهم األولى .في ما
يلي بعض اإلشارات التي تساعدك في
التعامل مع األساتذة:
دائما بلقب “أستاذ” أو
• خاطب معلميك ً
“دكتور” إال إذا طلب منك غير ذلك .إذا
أراد املعلم أن يخاطب بطريقة أخرى،
فعادة ما يخبرك املعلم أو املعلمة بذلك.
ال تشعر بالذهول إذا سمعت الطالب
يخاطبون أساتذتهم بأسمائهم األولى.
فهذه ظاهرة عامة بني طالب الدراسات
العليا ،إذ أنهم ينمون عالقات مهنية
أقرب مع أساتذتهم مما هي عليه في حال
طالب الدراسات اجلامعية األولى.
• غالبا ً ما يخصص األساتذة في الواليات
املتحدة ساعات دوام في مكاتبهم ،أكثر
من مرة أسبوعياً ،يتفرغون خاللها لتقدمي
النصح .ويتيح ذلك ملعظم الطالب
جدولة اجتماعاتهم أثناء ساعات العمل
ملناقشة املشروعات ،ومراجعة املواضيع
التي بحثت في الصف ،أو جملرد تبادل

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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�الفصل  4السفر والوصول إلى
املتحدةفي الواليات املتحدة
دراستك
 5بداية
الواليات

اآلراء حول موضوع معني مع أساتذتهم.
إذا كنت ترغب في مقابلة األستاذ
اجلامعي لكنه غير موجود أثناء ساعات
العمل ،فعادة ما يعطي األساتذة فرصة
لتحديد موعد لقاء آخر معهم.
• كن مستعدا ً لكل حصة دراسية واحضر
في الوقت احملدد .يالحظ األساتذة
عادة الطالب الذين يبدون اهتماما ً
مبشاركاتهم في احلصة الدراسية .في
بعض األحيان يعتمد جزء من درجتك
في احلصة على مشاركتك .برهن عن
اهتمامك ،تكلم ،اسأل أسئلة ،وناقش
مالحظات اآلخرين.
• على مستوى الدراسات اجلامعية األولى،
يعمل الكثير من املدرسني املساعدين
) (TAsمع األساتذة ،ويعلمون عادة
قسما ً من املقررات التعليمية ،أو
جميعه .هؤالء املدرسون املساعدون
يكونون في العادة طالب دراسات عليا
في الكلية .يجب أال تناديهم أساتذة،
بل خاطبهم بـ “سيد” أو “سيدة” ،أو
بأسمائهم األولى ،إذا طلبوا منك ذلك.

مهارات الدراسة
مألوف أن يعتقد الطالب مسبقا ً بأنهم
يعرفون كيف يكونون طالبا ً ناجحني،
يعتقدون أنهم إذا قرؤوا ودرسوا بجدية،
يحصلون على درجات عالية .غير أ ّن الطرق
الدراسية اخملتلفة ،وفي بعض األحيان،
اللغة األخرى ،والتجارب األكادميية وثقافة
حرم جامعي أخرى ،قد تغير قدرتهم على
النجاح.
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تقدم معظم الكليات واجلامعات مجموعة
من الفصول الدراسية قصيرة األمد،
مجانا ً ،تساعدك على أن تكون طالبا ً
ناجحا .املواضيع قد تشمل استخدام
ً
موارد مكتبة اجلامعة لكتابة أطروحة
بحث علمي ،مطالعة شبكة اإلنترنت،
تنمية مهارات جيدة للدراسة ،وممارسة
إدارة الوقت بفعالية .إذا كانت اللغة
اإلجنليزية ليست لغتك األولى ،بإمكانك
حتسني درجاتك الدراسية ،بزيارة مركز
تعلم الكتابة في اجلامعة ،وبأخذ مقرر
تعليمي خاص باللغة اإلجنليزية كلغة
ثانية ) ،(ESLوباالنضمام إلى مجموعة
غير رسمية للتحدث باللغة اإلجنليزية.
هناك أيضا ً مواقع جيدة لتحسني املهارات
الدراسية على شبكة اإلنترنت.
ميثاق الشرف
وضعت معظم الكليات واجلامعات في
الواليات املتحدة ميثاق شرف أو مجموعة
قوانني ينتظر من الطالب إتباعها خالل
أعمالهم األكادميية .هذه القوانني تتعلق
أساسا ً بالصدق واألمانة األكادميية،
وباألصالة .تأخذ املؤسسات التعليمية
األمريكية هذه القوانني بجدية كبيرة
وتعتبر أن عدم معرفة هذه القوانني ال
يشكل عذرا ً لعدم التقيد به .ميكن
أن يتسبب انتهاك سياسة املؤسسة
التعليمية اخلاصة باألمانة األكادميية في
الفصل من املؤسسة التعليمية .حتى في
حالة قبول عرف أكادميي معني في بلدك،
أو أنه قسم من ثقافتك ،فإن ذلك لن
يكون تعليال مقبوال النتهاك قوانني كليات
وجامعات الواليات املتحدة.
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يوزع ميثاق الشرف أو مقياس السلوك
اجلامعي على الطالب اجلدد عند بدء
الفصل ،ويكون عادة موضوع بحث خالل
برنامج التعرف للطالب اجلدد .إذا كانت
لديك أسئلة تتعلق بكيفية التصرف حيال
أي من هذه القضايا ،ابحثها مع معلمك،
أو مرشدك األكادميي ،أو مرشد الطالب
الدوليني.

العديد من اجلامعات األمريكية إرشادات
محددة التباعها عندما تقتبس عن كاتب،
وبعض هذه اجلامعات ينشر دليال لكتابة
األبحاث .تأكد من معرفة قوانني اجلامعة
املتعلقة باقتباس كلمات وأفكار اآلخرين
حتى تتفادى تهمة انتحال التأليف.

الغش

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

يعني الغش احلصول على مساعدة غير
مجازة في الواجبات املوكلة إليك ،أو االختبار
السريع ،أو االمتحان .يجب أال حتصل أو
تقدم ألي شخص معلومات ،وأجوبة ،أو
مساعدة ،خالل أي امتحان أو اختبار .يجب
أال حتضر معك مالحظات مدوّنة أو كتب
إلى االمتحان إذا كان ذلك ممنوعا ً ،ويجب
أال تستعني بأية كتب أو مالحظات مدوّنة
خالل االمتحان إال إذا كان ذلك مصرحا ً به.
يُنظر ،في بعض األحيان ،إلى الطالب الذين
يتكلمون لغة أجنبية خالل االمتحان بأنهم
يغشون ،حتى وإن كانوا يطلبون ،بلغتهم
األصلية ،من أقرانهم ورقة أو ممحاة .يجب
أن تدرك ذلك وحتاول أن تتجنب الشبهة.

• زر مكتب الطالب األجانب مبجرد وصولك
للحرم اجلامعي.

انتحال التأليف
انتحال التأليف هو نوع آخر من الغش .إنه
إخفاق في القيام بعملك اخلاص عندما
تقدم واجباتك املطلوبة .بدال من ذلك،
إنك تستعمل كلمات وأفكار شخص
آخر ،وتعتبرها لك ،وتهمل ذكر مصدرها.
يعتبر انتحال التاليف سرقة أدبية وفكرية
مدانة بشدة في اجملال األكادميي .تأكد
دائما ً من حفظ حقوق املؤلف في كتاباتك
حني تقتبس كلمات أو أفكار من الكتب،

اجملالت ،شبكة اإلنترنت ،التسجيالت،
األفالم ،أو مصادر معلومات أخرى .لدى

• احضر برنامج التوجيه اخلاص بالطلبة
اجلدد/الطلبة األجانب في جامعتك.
• استفد من األيام األولى لوصولك للتعرف
على حرم اجلامعة ،ولقاء أشخاص جدد،
وللتأقلم مع جامعتك اجلديدة.
• استفد كليا ً من املرشد األكادميي
ملساعدتك على حتضير جدول دروسك
للفصل األول ،وللتخطيط للفصول
التالية ،وللفرص األكادميية اخلاصة.
• اعلم أن هيئة التدريس واإلدارة،
مستعدون ملساعدتك ،غير أنهم ال

يفترضون أنك حتتاج املساعدة إال إذا
طلبت منهم املساعدة.

• سجل حلضور الصفوف واالجتماعات
اخلاصة التي تساعدك ألن تصبح طالبا ً
ناجحاً.
• أحسن االطالع على ميثاق الشرف اخلاص
بجامعتك ،وعلى مقياس التصرف
للطالب.
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مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
جدول برامج التوجيه لـ EducationUSA
http://www.educationusa.state.gov
انقر فوق For International Students

(بالنسبة للطالب األجانب) ،ثم انقر فوق

Attend a Pre-Departure Orientation

(حضور جلسات توجيه ما قبل املغادرة).
 America.govـــ التعليم والشباب

http://www.america.gov/amlife/education.html

السكن
يعتبر إيجاد السكن الذي ستعيش فيه أحد
أهم األمور التي يجب أن تقوم بها ،قبل بدء
دراساتك في الواليات املتحدة .إنه قرار هام،
إذ أنه سيكلفك أكثر النفقات ،وسيؤثر
على تأقلمك الشخصي واألكادميي.
املساكن املؤقتة
كما ذكرنا آنفً ا ،إذا وصلت إلى وجهتك
النهائية قبل أن تستطيع االنتقال إلى
مسكنك الدائم ،فقد حتتاج إلى قضاء
الليلة في مكان ما .تعتبر الفنادق
واالستراحات هي اخليارات األكثر غال ًء ،ولكن
بعض سالسل االستراحات “االقتصادية”
قد تكون مناسبة لك .وهناك خيارات أخرى
تشمل بيوت الشباب ،والبيوت الدولية،
واملساكن اجلامعية (في بعض املؤسسات
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التعليمية) .استشر مرشد الطالب الدوليني
املهتم بأمرك للحصول على معلومات حول
خيارات مساكن املبيت.
السكن داخل احلرم اجلامعي
“كنت على علم قبل أن أغادر إلى
الواليات املتحدة األمريكية بوصفي
طالب في السنة األولى ،أنني سأقيم
في منامة وسأشاطرها مع شخص
آخر .في البداية بدا أمر أني سأشارك
غرفتي مع شخص آخر غري ًبا ،ولكني
سريعا ما تأقلمت على ذلك .وفي
ً
النهاية أصبحت ورفيقي في الغرفة
صديقني حميمني”.
— طالب دراسات عليا من السويد
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تقدم جميع الكليات أو اجلامعات األمريكية
تقريبا ً اخليار لطالبها بأن يقيموا غرف
سكنية (تسمى هذه املنامات “.)”dorms
هذه املنامات تكون عادة للطالب غير
املتزوجني وليست للعائالت ،وتقع ضمن،
أو قرب احلرم اجلامعي .وتعتبر أماكن ممتازة
للتعرف على الطالب األمريكيني ،ولعقد
صداقات بسرعة .إن غرف منامات اجلامعة
مجهزة بأثاث أساسي ،ومعظما يحتوي
على قاعة طعام .قد توجد مطابخ
في بعض غرف املنامات للطالب الذين
يفضلون أن يطبخوا بأنفسهم .وفيها
عادة مبان للطلبة الداخليني يجتمع فيها
الطالب ملشاهدة التلفزيون ،وملمارسة
األلعاب ،أو جملرد لقاء األصدقاء .يقيم في
املنامات عادة مشرفون ،يطلق عليهم
لقب “مرشد مقيم” أو “مساعد مقيم”
أو “مدير مقيم” ،مهمتهم مراقبة األمن،
والنظافة ،والتأكد من أن األنظمة متبعة.
يكون هؤالء املرشدين املقيمني ،في معظم
األحيان ،طالبا ً ،وموظفني من قبل اجلامعة.
قد يكون املرشد املقيم أيضا ً مصدرا ً هاما ً
للمعلومات وللمساعدة خالل السنة
الدراسية.
يوجد عادة طلب كبير على األماكن في
املنامات اجلامعية ،لذا عليك أن تقدم طلب
احلصول على سكن ودفع العربون املطلوب
بأسرع ما ميكن .يكون الطلب كبير على
غرف املنامات اجلامعية ،وجتري بعض
الكليات واجلامعات قرعة الختيار األشخاص
الذين سيحصلون على الغرف.
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تقفل بعض أماكن السكن في احلرم
اجلامعي خالل األعياد ،والعطل ،والعطل
املدرسية بني الفصول ،فيما يبقى بعضها
مفتوحا ً على مدار السنة .تأكد أن تستعلم
مقدما ً عن تيسر أماكن السكن في احلرم
اجلامعي خالل فترة العطل ،واألعياد إذا
كنت بحاجة لها .راجع أيضا ً مع مرشد
الطالب الدوليني إمكانية اإلقامة مع عائلة
أو السكن خارج حرم اجلامعة.
ميكن أن يقيم أكثر من طالب في غرفة
املنامة ،وهذا ما تفرضه معظم اجلامعات
على طالب السنة الدراسية األولى .سيكون
رفيق الغرفة من نفس جنسك ،وغري ًبا
عنك .كن على استعداد للعيش مع إنسان
مختلف عنك كثيرًا .إن مشاركة الغرفة
تؤدي في كثير من األحيان إلى صداقات
طويلة األمد ،لكن في حاالت نادرة ،يتبني أن
رفاق الغرف ال يالئم بعضهم لبعض .فإذا
كانت لديك مشاكل مع ترتيبات اإلقامة مع
رفاق غرفتك ،ال تتردد في االتصال باملرشد
املقيم ،أو بأي شخص مسؤول عن ترتيبات
السكن في جامعتك ،لبحث املسألة
معهم .ميكن تغيير الغرف ،أو تغيير رفاق
الغرفة في احلاالت الصعبة.
ال يوجد في غرف منامات اجلامعة حمامات
أو مراحيض خاصة .يشارك الطالب ،بدال
عن ذلك ،حمامات كبيرة مشتركة ،تكون
منفصلة للرجال وللنساء .يتضمن احلمام
في الواليات املتحدة مرحاضا ً ،مغسلة،
حوض استحمام ،أو دشاً.
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على الطالب الذين يقيمون في منامات
اجلامعة ،أن يتبعوا أنظمة معينة ،عادة،
لضمان حياة اجتماعية سلسة .هناك
أنظمة لضبط مستوى الضوضاء،
والنظافة ،وعدد الزوار ،وجوانب احلياة
األخرى .قد تتفاوت هذه األنظمة من
بناية ألخرى ،تبعا ً ملتطلبات وأذواق الطالب
اخملتلفة .فعلي سبيل املثال ،قد تعينّ  ،بعض
منامات اجلامعة التي تتميز بكونها “هادئة
لـ  24ساعة” للطالب الذين يفضلون
حياة دراسية أكثر جدية ،فيما ال تفرض
في منامات أخرى ،قوانني مشددة لضبط
مستوى الضجة ،للطالب األكثر حيوية.
تأكد بأن تكون مطلعا ً على القوانني قبل
أن تنتقل إلى السكن في املنامة اجلامعية،
لتفادي أي انزعاج أو سوء تفاهم .أمثلة
على سكن حرم اجلامعة النموذجية:
• قاعات املنامة اخملتلطة :يعيش الرجال
والنساء في بناية واحدة ،في املنامة
اجلامعية اخملتلطة .غير أنه ال يشارك
الطالب والطالبات الغرف ذاتها؛
أحيانا ً ،يقيم الذكور واإلناث في طوابق
مختلفة ،أو في أجنحة منفصلة تضم
عادة عدة غرف منامة ،حجرة جلوس
كبيرة مشتركة وحمام أو حمامني.
• قاعات السكن للجنس الواحد:
منامات ملن يفضل العيش في وسط
مخصص للرجال أو للنساء فقط .قد
تخصص بعض اجلامعات مساكن أو
قسما ً من مبانيها السكنية ،للرجال أو
النساء فقط.

• شقق سكن اجلامعة :تدير بعض
اجلامعات شقق سكنية في حرم
اجلامعة .هناك طلب كبير على هذه
الشقق .تعطى األولوية في هذه الشقق
لطالب الصفوف العليا في الدراسات
اجلامعية األولى وللطالب املتزوجني.
• بيوت اجلمعيات الطالبية للبنني
والبنات :اجلمعيات الطالبية للذكور
والبنات هي منظمات اجتماعية وطنية
مع مجموعات أصغر حجما ً ،أو “فروع”
في اجلامعات بأنحاء الواليات املتحدة.
وقد يكون من املعروف بشكل كبير
للغاية لهذه اجلماعات واألنشطة
االجتماعية أنها تنظم اجلمعيات
الطالبية للذكور والبنات وتراعي كذلك
أنشطة خيرية وتشارك في مشروعات
خلدمة اجملتمع .قد تكون هذه البيوت
داخل أو خارج حرم اجلامعة .وقد يكون
العيش في اجلمعيات الطالبية للبنني
والبنات مقصورًا على طالب الصفوف
العليا في الدراسات اجلامعية األولى.
للحصول على معلومات تفصيلية حول
اجلمعيات الطالبية للبنني والبنات ،راجع
الكتب األول ،الدراسات اجلامعية.
• بيوت الطالب املتزوجني :متلك وتدير
بعض اجلامعات بيوتا ً وشققا ً مخصصة
فقط لسكن الطالب املتزوجني
وعائالتهم .تكون هذه البيوت والشقق
عادة مفروشة ،والطلب عليها يكون
كبيرًا ج ًدا .إذا كنت متزوج /متزوجة،
يجب عليهم الطلبة املتزوجني أن
يستعلموا بأسرع وقت ممكن عن تيسر
هذه البيوت أو الشقق.
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السكن خارج احلرم اجلامعي
إذا لم تستطع احلصول على غرفة في
منامة اجلامعة ،عليك أن تبحث عن سكن
في اخلارج .ومع أن السكن املدعوم ماليا ً من
قبل اجلامعة ،في املدن األمريكية الكبرى،
يكون عادة أقل كلفة من السكن خارج حرم
اجلامعة ،إال أن ذلك ليس القاعدة في املدن
الصغيرة أو القرى قد يتوفر لديك الفرصة
لتوفير أموال من خالل اإلقامة في املدن بدال ً
من احلرم اجلامعي .تشمل املساكن في
تلك األماكن الصغيرة ،الشقق والبيوت
املفروشة وغير املفروشة ،واملنامات املدارة
من قبل مؤسسات خاصة ،واألماكن
السكنية التعاونية ،والغرف املؤجرة في
البيوت اخلاصة.
اسأل مكتب السكن في اجلامعة أو
راجع قسم اإلعالنات في الصحف احمللية
(الذي يعرف أيضا ً بـ “اإلعالنات املبوبة”
أو “املطلوب”) ،إليجاد سكن خارج حرم
اجلامعة .للعديد من الصحف األمريكية
مواقع على شبكة اإلنترنت ،ميكنك أن
تبحث عن إمكانيات السكن خارج حرم
اجلامعة وأنت في بلدك .راجع الئحة
اإلعالنات في حرم اجلامعة لطالب يبحثون
عن رفاق غرف للمشاركة في شقق .أطلب
مساعدة شخص يعرف اجلالية احمللية أو
اسأل مرشد الطالب الدوليني عن اقتراحات
تختص بالسكن.

الفصل  6السكن

إ ّن املال الذي تصرفه في العادة على السكن
يجب أال يتعدى ثلث أو ربع امليزانية الكاملة
التي خصصتها لنفقات املعيشة .إذا كانت
مصاريف السكن تعادل نصف ميزانيتك
فقد يعني ذلك أنك أنفقت أكثر من الالزم.
إذا كانت املصاريف قليلة استثنائيا ً،
فذلك قد يعني أن مكان سكنك أدنى من
املستوى املطلوب .تضع املدن األمريكية
قوانني للسكن تعرف بـ “القوانني احمللية” أو
“قوانني السكن” ،يجب أن تطابق مقاييس
معينة للتأكد من أن البيوت والبنايات هي
آمنة وصحية للسكن.

إ ّن مشاركة الشقة مع رفيق ميكن أن
يقلل املصاريف .إذا لم تكن تعرف أحدا ً
يشاركك السكن ،فقد يكون من املالئم أن
تسأل طالبا ً آخر يبحث عن رفيق للسكن
معه .إذا جتاوبت مع إعالن ما خاص برفيق
في الغرفة ،فمن احملتمل أن يطلب منك
الزيارة للمقابلة الشخصية .املقابالت
الشخصية هي طريقة ممتازة لتقدير مدى
إمكانية السكن مع بعضكم البعض .ال
تقبل السكن مع أحد قبل أن تبحث معه
مواضيع مثل التدخني ،عادات الدراسة،
إجراءات النظافة ،احلفالت ،الزوار الذين
يقضون الليلة معكم ،الطعام ،نفقات
مشاطرة السكن.

راعي املسافة بني احلرم اجلامعي وإمكانية
الوصول إلى وسائل النقل العام عند
اختيار الشقة .ضع في اعتبارك أن نفقات
استعمال الغاز والكهرباء والهاتف،
املعروفة “باملنافع العامة” ،ال تدخل
على األرجح ضمن اإليجار ،وعليك ،أنت
املستأجر ،أن تدفعها شهرياً .استعلم عن
نفقات املنافع العامة الشهرية من شركات
املنافع ،أو من املستأجر السابق ،قبل أن
توقع عقد اإليجار ،نظرًا ألن نفقات املنافع
تتفاوت حسب املناخ الذي تعيش فيه ونوع
خدمة الهاتف الذي تستخدمها.

اطلب من شخص يعرف اجلالية احمللية
وإجراءات اإليجار فيها ،مرافقتك للبحث
عن شقة السكن .إذا قررت أن تؤجر شقة
فعليك أن تتأكد من فهم التزاماتك
والتزامات صاحب امللك وأن توقع اتفاق إيجار
أيضا “عقد إيجار”) .يطلب معظم
(يسمى ً
املالكون دفع قيمة اإليجار للشهرين
األول واألخير ،قبل أن ينتقل املستأجر إلى
الشقة .كما يشترط الكثيرون من املالكني
دفع عربون ضامن (يسمى أيضا ً “عربون
تأمني”) ،يعادل إيجار شهر واحد .يعيد
صاحب امللك عربون التأمني للمستأجر في
حال ترك الشقة في حالة جيدة .يجب أن
حتصل على نسخة من عقد اإليجار ووصل
بعربون التأمني.

الشقق السكنية

املساكن خارج احلرم اجلامعي

ذات ملكية خاصة .وعادة ما تكون تكاليف
هذه املنامات مطابقة لتكاليف احلياة في
املنامة داخل حرم اجلامعة.
املباني السكنية التعاونية
(“تعاونيات”)
املبنى السكني التعاوني يكون عادة بيتا ً كبيرا ً
تسكنه مجموعة من الطالب يتقاسمون
تكاليفه ويتشاركون في حتمل أعبائه .يتناوب
السكان على طهي الوجبات ويعملون سويًا
لتنظيف البيت و االهتمام بصيانته اخلارجية.
وألن املباني السكنية التعاونية أقل كلفة من
األماكن األخرى ،يصعب عادة إيجاد غرف سكن
فيها.

اإلقامة مع عائلة أمريكية
تتوفر لدى مرشدي الطالب األجانب،
أحيانا ً ،لوائح بعائالت ،من اجلالية احمللية،

حتبذ سكن طالب أجنبي في بيوتها .تتوقع
العائلة في بعض األحيان ،أن يقوم الطالب
بأداء بعض اخلدمات مثل العناية باألطفال
أو املساعدة في األعمال املنزلية اليومية،
مقابل السكن اجملاني أو تخفيض في
اإليجار .قد مينحك السكن مع عائلة خبرة
ممتازة ومغنية ،ولكن قبل أن تقرر ذلك،
تعرف على العائلة ،و فكر بالترتيبات بدقة،
وتأكد من أنك على علم مبا هو مطلوب
منك .تابع مع مرشد الطالب الدوليني ما إذا
كانت خدماتك املتوقعة من العائلة يقابلها
السكن والطعام .قد تعتبر احلكومة
األمريكية أن هذا اإلجراء نوع من الوظيفة و
يخضع بالتالي لقوانني معينة.

يوجد أحيانا ً مجمعات منامة خاصة امللكية
قرب حرم اجلامعة هذه املنامات مخصصة
للطالب وتدار مثل منامات اجلامعة ،إال أنها
58
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�الفصل  7معلومات عملية حول
السكناليومية
 6احلياة

املطاعم وبرامج الوجبات

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

تتوفر في معظم املنامات في الكليات أو
اجلامعات في الواليات املتحدة ،جتهيزات
للطبخ ،إال أن هناك خيار تناول الطعام في
املطاعم .لدى العديد من منامات اجلامعة،
داخل مبانيها ،أو قريبا ً منها ،مطاعم
بأسعار مخفضة للطالب .يستطيع
الطالب ،في كثير من األحيان ،أن يشتركوا
في واحد من برامج وجبات الطعام املتنوعة،
حيث يدفعون مقدما ً ثمن الوجبات التي
سيتناولونها .اعتمادا ً على ذوقك ،وعلى
إمكانياتك املادية ،قد جتد وجبات الطعام
هذه ،مناسبة ،ورخيصة ،و في متناولك.
تشترط بعض اجلامعات على الطالب الذين
يقيمون في مناماتها أن يُسجلوا في أحد
برامج وجبات الطعام تلك .تفتح املطاعم
في أوقات معينة ،وتقدم تشكيلة واسعة
من األطعمة ،مبا في ذلك الوجبات النباتية.
وأحيانا ً تتوفر برامج وجبات الطعام للطالب
الذين يقيمون خارج حرم اجلامعة ،وذلك
يالئم كثيرا ً الطالب الذين يتناولون وجبتي
طعام يوميا ً داخل حرم اجلامعة .إذا قررت
السكن في شقة وال تنوي الطبخ ،أو إذا
كنت ممن يستمتعون باجلو االجتماعي
لألكل في املطعم ،خذ في االعتبار اختبار
برنامج وجبات الطعام في جامعتك .تقفل
املطاعم عادة خالل فترات األعياد والعطل
الدراسية.

• تعرف على مختلف اخليارات السكنية
املتوفرة في كليتك أو جامعتك.
• قد يكثر الطلب على السكن داخل حرم
اجلامعة ،ومساكن العائالت والطالب
املتزوجني .أبكر في تقدمي طلبك.
• إذا قررت السكن خارج حرم اجلامعة،
أطلب النصح من مكتب السكن خارج
حرم اجلامعة في كليتك أو جامعتك.

• راجع جميع عقود اإليجار بدقة ،وال توقع
عليها إذا كان فيها ما ال تفهمه أو ال
توافق عليه.
• خذ في االعتبار برامج وجبات الطعام
املتنوعة في احلرم اجلامعي ،بغض النظر
عن ترتيباتك السكنية.
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
Apartments.com
http://www.apartments.com

هوستلنج إنترناشونال

http://www.hihostels.com
Hotels.com
http://www.hotels.com
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				 معلومات
عملية حول
			
				 احلياة
		 				 اليومية
املسائل املالية
العملة األمريكية
الدوالر ) ($هو العملة األساسية املتداولة
في الواليات املتحدة ،وهو مقسم إلى 100
سنت ) .(¢يعرّف عادة على الدوالر الواحد
كتابيا بـ ( )$1أو ( .)$1.00هناك أربع فئات
ً
نقدية معدنية شائعة االستعمال ،وهي:
1سنت 5 ،سنتات ،و 10سنتات ،و  25سنتاً.
يشير األمريكيون عادة إلى العملة املعدنية
بأسمائها بدل من قيمتها النقدية على
شكل سنتات .يطلق على السنت الواحد
اسم “بيني” (سنت) ،وعلى اخلمسة سنتات
“نيكل” ) ،(nickelوالعشرة سنتات “دامي”
) ،(dimeوالـ  25سن ًتا “كوارتر” ).(quarter
هناك أيضا ً قطعة معدنية بقيمة دوالر
واحد ،وأخرى بقيمة نصف دوالر ( 50سنتاً)،
إال أن تداولهما نادر.
تتوفر األوراق النقدية األمريكية (وتسمى
عادة  (billsعلى نحو أوراق نقدية لكل من:
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ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
االستعدادكنت
إذا
للدراسة
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة:

فئة الدوالر الواحد ( ،)$1.00وفئة الدوالرين
(( )$2.00وهي نادرة الوجود) ،وفئة اخلمس
دوالرات ( ،)$5.00وفئة العشر دوالرات
( ،)$10.00وفئة العشرين دوالرًا (،)$20.00
وفئة اخلمسني دوالرًا ( ،)$50.00وفئة املائة
دوالرًا ( .)$100.00تتشابه جميع األوراق
النقدية األمريكية في شكلها ،ومييز بينها
برقم قيمتها وبصور شخصيات تاريخية
أمريكية مطبوعة على كل فئة مالية.
العملة املعدنية األمريكية حتمل أيضا ً رقم
قيمتها ،ولكنها تختلف بأحجامها.
فتح حساب مصرفي
إ ّن أحد أول األمور الواجب عليك تدبيرها
لدى وصولك إلى الواليات املتحدة ،فتح
حساب مصرفي .من غير املستحسن أن
حتمل معك مبلغا ً كبيرا ً من املال ،أو أن
تضعه في غرفتك .تتخذ معظم املصارف
مراكز رئيسية لها في وسط املدينة .أو
البلدة ،ومكاتب صغيرة ،تدعى فروعا ً،
في أماكن أخرى من املدينة أو ا لبلدة ،وفي

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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الضواحي .في حال عدم وجود فرع قريب
ملصرفك ،جتد عادة ماكينات مصرفية
أوتوماتيكية لتلبية احتياجاتك املصرفية.
تتفاوت ساعات العمل؛ فبعض املصارف
يغلق قبل الشركات األخرى وتفتح ساعات
محدودة في عطلة نهاية األسبوع.
باستطاعة مرشد الطالب الدوليني أن يقترح
عليك املصارف األقرب إلى حرم اجلامعة.
يجب أن تراجع عدة مصارف لتحديد املصرف
الذي يقدم أفضل خدمة تالئم احتياجاتك.
تتفاوت نسب أسعار الفائدة على احلسابات
اجلارية وحسابات التوفير من مصرف آلخر.
حتقق وقارن بني عدة مصارف واستعلم
عن نسب أسعار الفائدة التي تقدمها
للحسابات اجلارية وحسابات التوفير قبل أن
تقرر أين ستفتح حساباتك .ميكن استخدام
أحد املصارف املتعددة املتوفرة على شبكة
اإلنترنت اآلن .إذا اخترت استخدام أحد
املصارف على شبكة اإلنترنت ،فيمكنك
فتح حسابك (حساباتك) مسبقً ا ،قبل
مغادرتك إلى الواليات املتحدة.
الصرافات اآللية وإمكانية التعامل مع
املصارف على مدار  24ساعة
توفر جميع املصارف األمريكية تقري ًبا
خدمات مصرفية على مدار الساعة يوميا ً
من خالل “الصرافات اآللية” أو .ATMs
عندما تفتح حسابا ً مصرفياً ،تُعطى
بطاقة مصرفية ،ورقم تعريف شخصي
) .(PINميكنك استعمال هذه البطاقة في
“الصرافات اآللية” للوصول إلى حسابك و
إجراء معامالتك املصرفية ،مثل سحب أو
إيداع األموال ،أو نقل األموال من حساب
آلخر ،واالطالع على رصيدك .وتستطيع،
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عموما ً ،أن تستعمل بطاقتك املصرفية،
مقابل دفع تعريفة بسيطة ،في “الصرافات
اآللي ًة” اخلاصة بالبنوك األخرى ،ولكن

للسحب فقط .حتدد البنوك عادة كمية
األموال التي ميكن أن تسحب أوتوماتيكيا ً
في اليوم ما بني  200و  400دوالر.

إن استخدام بطاقات الصرافات اآللية يعد
مريحا ،حيث ميكنك استخدامها
أمرًا
ً
في جميع أنحاء الواليات املتحدة وحتى
في بلدان أخرى .البطاقات املصرفية
الصادرة في بالد أخرى ،ميكن أن تستعمل
في الواليات املتحدة طاملا هي تعمل وفقا ً
إلحدى الشبكات املصرفية املستعملة في
الواليات املتحدة .استعلم من مصرفك،
قبل مغادرة بلدك ،إذا كان باستطاعتك
أن تستعمل البطاقة املصرفية الصادرة
عنهم في الواليات املتحدة .فهذا مفيد،
خاصة إذا احتجت احلصول على أموال من
بلدك في احلاالت الطارئة.
املعامالت املصرفية عبر اإلنترنت
تسمح جميع املصارف األمريكية تقري ًبا
لعمالئها بإجراء معظم أو كل معامالتها
املصرفية عبر اإلنترنت .ويشمل هذا كل
شيء بداية من االطالع على الرصيد،
إلى حتويل األموال بني احلسابات ،إلى دفع
إلكترونيا ،إلى إعداد الترتيبات
الفواتير
ً
الالزمة للمصرف التابع له إلرسال شيكات
شخصية إلى أفراد أو شركات .تتوفر هذه
اخلدمات على مستوى املصارف املستندة
إلى اإلنترنت أو املصارف التقليدية .تأكد
من االستفسار عن املعامالت املصرفية عبر
اإلنترنت عندما تقرر فتح حساب.
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احلسابات اجلارية والشيكات املصرفية

بطاقات الصرف

تسمح لك احلسابات اجلارية بتجنب حمل
كميات كبيرة من النقد أو إرسالها عبر
البريد ،حيث ميكنك استخدام الشيكات
املصرفية بدال ً من األموال في معظم املتاجر
والشركات في الواليات املتحدة .وتعد ذلك
وسيلة مناسبة لالحتفاظ باألموال التي
حتتاجها على أساس يومي ،كما ترتبط
غال ًبا بالصرافات اآللية أو بطاقة الصرف/
بطاقة الشيك .يستخدم العديد من األفراد
بطاقات الصرف ،التي توفر إمكانية سحب
األموال مباشرة من احلساب اجلاري اخلاص
بهم ،لذالك ال يجب عليهم كتابة وتعقب
الشيكات الورقية (انظر أدناه للحصول
على املزيد من املعلومات حول بطاقات
الصرف) .يوفر احلساب اجلاري في الغالب
فائدة أقل من حسابات االدخار بالنسبة
لألموال التي تودعها ،لذاك يفضل العديد
أيضا
من األفراد االحتفاظ بحساب ادخار ً
بحيث تتاح لألموال التي ال يحتاجونها اآلن
فرصة اكتساب قيمة أكبر.

تُستخدم معظم البطاقات املصرفية
أيضا كبطاقات صرف ،وهي
األمريكية
ً
تتيح إمكانية سحب األموال مباشرة
من حساب الشيكات اخلاص بك في كل
مرة تستخدمها إلجراء املدفوعات .وعلى
الرغم من أ ّن العديد من املتاجر اآلن يقبل
بطاقات الصرف بدال ً من املبالغ النقدية ،إال
أنه يستحسن أن حتمل معك مبلغ نقدي
قليل طوال الوقت الستخدامها إذا كان
متجر ما يرفض بطاقات الصرف أو أن نظام
البطاقات ال يعمل.

حسابات االدخار
إذا كنت تعتزم أن حتضر معك مبلغا ً كافيا ً
ملصاريفك التامة للسنة الدراسية ،أو
ملعظم احتياجاتك ،عليك أن تفكر بفتح
حساب ادخار .حساب االدخار يعود بنسبة
فائدة أعلى من احلساب اجلاري ،وميكنك من
سحب املبالغ لتغطية نفقات معيشتك.

بطاقات الصرف املدفوعة مسبقً ا
على غرار بطاقات الصرف األخرى يتم قبول
بطاقات الصرف املدفوعة مسبقً ا اآلن في
معظم املتاجر األمريكية .فبدال ً من املوافقة
على سحب األموال مباشرة من احلساب
اجلاري اخلاص بك ،ميكنك باستخدام بطاقة
صرف مدفوعة مسبقً ا لتسديد مبلغًا
معينًا من األموال ،يتم وضعه على البطاقة.
يجوز لك بعد ذلك إنفاق هذا املبلغ على
املشتريات؛ ومبجرد وصولك إلى احلد ،يجب
عليك إضافة املزيد من األموال إلى البطاقة.
تُعد بطاقات الصرف املدفوعة مسبقً ا
وسيلة مفيدة لتجنب االنفاق الزائد والرسوم
اجلزائية املُكلفة للغاية والتي تفرض عليك
من املصرف .ميكنك شراء بطاقة الصرف
املدفوعة مسبقً ا من املصارف ،وعبر
اإلنترنت ،ومن العديد من املتاجر؛ اختر بطاقة
مدفوعة مسبقً ا من موفر ائتمان كبير مثل
 ، ،American Expressأو  Visaلضمان أنه
سيتم قبولها على نطاق واسع.
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بطاقات االئتمان و“الشراء على
احلساب”
إ ّن استعمال بطاقات االئتمان واسع
االنتشار في الواليات املتحدة ،كما أن
مريحا
احلصول على بطاقة ائتمان يعد
ً
للغاية .تصدر البنوك ،وشركات بطاقات
االئتمان ،وشركات النفط ،واخملازن التجارية
ومؤسسات أخرى ،بطاقات ائتمان .يجب
على حاملي البطاقات دفع احلد األدنى من
املبالغ املستحقة شهريًا ،وإال سيضاف
“رسم متويلي” على قيمة الفاتورة .ميكن
تقدمي طلبات احلصول على بطاقة ائتمان في
الكثير من املصارف واحملالت التجارية .تشمل
املعلومات املطلوبة من ُمصدري البطاقات،
مصدر دخل الطالب املالي وقيمته؛ مدة
اإلقامة في مكان السكن احلالي ،وبعض
املعلومات املصرفية .تشترط الكثير من
الشركات التي تصدر بطاقات االئتمان أن
يكون ملقدم الطلب دخل محدد كحد أدنى.
إذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان أو اشتريت
شي ًئا ما على احلساب ،فتأكد من فهم
جميع الشروط الواردة في اتفاق االئتمان.
على الرغم من أ ّن معظم البطاقات تسمح
للمستخدمني بدفع فقط جزء من حصة
فاتورتهم شهريًا ،فمن احملتمل أن يحسب
عليك سعر فائدة باهظ ميكن أن تصل
نسبته إلى  21باملئة ،بالنسبة ألي مبلغ ال
تدفعه كامال ً كل شهر.

دفع اإلكرامية
ال يُسجل في الواليات املتحدة البقشيش
(اإلكرامية) تلقائيا ً على الفواتير .مع أ ّن
إعطاء اإلكرامية يعتبر مسألة شخصية،
إال إنه يتوقع في العادة مقابل بعض اخلدمات
التي تقدم .جب أن تعلم أ ّن األشخاص الذين
يحصلون على اإلكرامية يتقاضون عادة
أجورا ً أقل من الذين ال يحصلون عليه ،فهم
يعتمدون على اإلكرامية باعتبارها متثل
جزءا ً كبيرا ً من دخلهم .متوسط اإلكرامية
يبلغ نسبة  15باملائة من الفاتورة ،وقد
يتفاوت اعتمادا ً على حسن اخلدمة املقدمة
أو سوئها.
النادل/اخلادم :تتراوح قيمة اإلكرامية
املنتظرة في املطاعم اجليدة ذات اخلدمة
ممتازة ،من  15إلى  20باملائة من قيمة
الفاتورة .قبل أن تغادر املطعم ،عليك أن
تترك اإلكرامية للنادل أو النادلة ،على
الطاولة .إذا دفعت بواسطة بطاقة ائتمان،
دوّن قيمة اإلكرامية قبل أن حتسب اجملموع
العام للفاتورة .إذا جلست في املطعم
على الكاونتر ،تكون قيمة اإلكرامية عادة
أقل ،من  10إلى  15باملائة من الفاتورة.
أما في املطاعم السريعة ،فتدفع الفاتورة
عند طلب الطعام ،وال ينتظر منك دفع
اإلكرامية .كذلك في قاعات الطعام
اجلامعية ،أو مطاعم اخلدمة الذاتية.
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سائقو سيارات األجرة :من املتعارف عليه
أن تدفع لسائق السيارة األجرة إكرامية
تتراوح بني  10و  15باملائة من األجرة
املطلوبة.
احلمالون في املطارات والفنادق :من
املتعارف عليه أن تدفع من دوالرا ً واحدا ً
إلى دوالرين كإكرامية عن كل حقيبة ملن
يساعدك في حملها.
احلالقون واملزينون واجململون :يعطى هؤالء
عادة من  10إلى  15باملائة من الفاتورة
كإكرامية ،ويتوقف ذلك على نوع التزيني.
فقد تعطي مزينًا ما في أحد الصالونات
الكبيرة ممن قضى وق ًتا طويال ً في تزيينك
إكرامية أكثر من مزين قام بقص شعرك
بسرعة في أحد محالت احلالقة.
عمال مواقف السيارات :يعطى العامل
في موقف السيارات عادة من دوالرًا واحدا
إلى دوالرين.
ال تعرض اإلكرامية أبدا ً على املسؤولني
احلكوميني ،أو أفراد الشرطة ،أو املوظفني
احلكوميني .فهذا مخالف للقانون في
الواليات املتحدة .ال حاجة إلعطاء إكرامية
ملوظفي االستقبال في الفندق ،أو سائقي
األوتوبيسات ،أو مرشدي املسارح ،أو
البائعني ،أو مضيفي الطائرات ،أو موظفي
محطات البنزين.

الهواتف
من أجل الراحة واخلصوصية ،يحبذ أن
يكون لدى معظم الطالب هاتفهم اخلاص.
توفر جميع منامات اجلامعات تقريبا ً هاتفا ً
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أرقام الهواتف
تتكون أرقام الهاتف في الواليات املتحدة،
من  10أرقام ،تسبقها مجموعة أخرى من
 3أرقام تعرف بـ “رمز املنطقة” ،يغطي “رمز
املنطقة” عادة منطقة واسعة من الوالية،
وأحيانا ً معظمها ،باإلضافة إلى مجموعة
مكونة من سبعة أرقام تكون رقم الهاتف
الرئيسي .إذا كنت تبحث عن رقم هاتف ما
ولم جتده في دليل الهاتف أو على شبكة
اإلنترنت ،بإمكانك احلصول عليه باالتصال
“مبساعدة الدليل الهاتفي” .في معظم
املناطق ،يكون رقم مساعدة الدليل
الهاتفي“.”411

أرقام الطوارئ

االتصاالت
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واحدا ً على األقل في املنامة أو على كل
طابق من مبنى املنامة ،ميكن للطالب
جهزت بعض املنامات
أن يشاطروه .فيما ّ
األخرى غرفها بأجهزة هاتف وتعرض أسعارًا
تنافسية للمكاملات الهاتفية باألماكن
البعيدة .إذا سكنت خارج حرم اجلامعة،
وكانت غرفتك بها هاتفاً ،فسيجب عليك
شراء هاتفك اخلاص وحتمل تكاليف تركيبه،
ورمبا دفع عربون لضمان أنك ستدفع فواتير
الهاتف .ترسل لك شركة االتصاالت فاتورة
شهرية ،تتضمن عادة رسوم ثابتة لقاء
اخلدمات احمللية إضافة إلى تكاليف املكاملات
باألماكن البعيدة .تتفاوت هذه التكاليف
بني منطقة وأخرى في الواليات املتحدة.

من الضروري جدا ً أن تدوّن أرقام الطوارئ
اخلاصة باملرافق احمللية كمرافق مكافحة
احلرائق ،الشرطة ،الطبيب ،فرق اإلنقاذ،
رقم طوارئ اجلامعة ،الخ) وتبقيها قريبا ً من
الهاتف .مت في العديد من املناطق األمريكية،
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تخصيص الرقم “ ”911لالتصال في احلاالت
الطارئة ،بالشرطة ،أو مبركز اإلطفاء ،أو
بفرق اإلنقاذ .حاملا تطلب الرقم ()911
يطلب منك املوظف املناوب حتديد احلالة
الطارئة ،وعنوانك ،ثم يطلب لك املساعدة
الالزمة من اجلهة اخملتصة .في أغلب
احلاالت ،يبقى املوظف املناوب معك على
اخلط ،ويقدم لك الدعم والنصيحة إلى أن
تصل املساعدة .من الضروري جدا ً أن حتصر
االتصال بالرقم ( )911في احلاالت الطارئة
فقط ،ألن االتصال به خالفا ً لذلك ،يعتبر
مخالفة للقانون.
االتصاالت البعيدة
تعتمد تكلفة االتصاالت البعيدة على
توقيت املكاملة ومدتها ،ونوعها ،وعلى
شركة االتصاالت البعيدة التي أنت مشترك
بها .عندما تتصل بشركة االتصاالت احمللية،
فإنها تسجلك مباشرة بخدمات االتصاالت
البعيدة اخلاصة بها ،أو قد تعطيك حرية
اختيار شركة أخرى .قارن بني األسعار واحلزم
التي توفرها الشركات قبل اختيار شركة
االتصاالت البعيدة ،حيث إ ّن العديد منها
يقدم أسعارًا خاصة للعمالء الذين يجرون
مكاملات هاتفية مع نفس األشخاص أو
نفس الدول .تأكد من األوقات التي تصل
فيها أسعار املكاملات ألدنى تكلفة (عادة
عطالت نهاية األسبوع ،واألجازات ،وأثناء
الليل) إذا كنت تنوي إجراء مكاملات هاتفية
بعيدة .اطلب من مرشد الطالب الدوليني
النصيحة بشأن هذه الشركات ،إذا كنت
غير قادر على تقرير ما هي األفضل لك.
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هاتفيا بالدول األجنبية
االتصال
ً

الهواتف اخللوية أو احملمولة

ميكنك االتصال مباشرة بجميع البلدان
األجنبية تقريبا ً من الواليات املتحدة،
واالتصال املباشر هو أقل كلفة من املكاملات
التي تتم بواسطة الشركة املشغلة .عليك
أن تطلب الرقم “ ”011للحصول على خط
دولي ،ثم تطلب رمز البلد ،فرمز املنطقة،
فرقم الهاتف الذي تريد االتصال به.

يفضل بعض الطالب استخدام هاتف خلوي
أيضا بـ “الهاتف احملمول”) بشكل
(يسمى ً
حصري .تتوفر الهواتف اخللوية بأسعار
معقولة للغاية في الواليات املتحدة ،كما
تقدم شركات االتصاالت اخللوية مجموعة
متنوعة من عروض االتصاالت منخفضة
التكلفة تشمل إجراء مكاملات هاتفية
مجان ًا باألماكن البعيدة في جميع أنحاء
عروضا
البالد .كما توفر بعض الشركات
ً
لعمالئها الذين يجرون اتصاالت هاتفية
متكررة بنفس األشخاص ،أو الواليات،
أو الدول .تفرض العديد من الكليات
واجلامعات سياسات صارمة على استخدام
الهاتف اخللوي في احلرم اجلامعي والفصل
الدراسي.

تنتشر أجهزة الهاتف العمومي في مواقع
عديدة من املناطق التجارية ،وحتتاج من
املستخدم إدخال عملة معدنية أو استخدام
بطاقة ائتمان إلجراء املكاملة .تكون إرشادات
إجراء املكاملات الهاتفية مطبوعة على الهاتف.
تبيع اآلن معظم شركات الهاتف بطاقات صرف
متكن املستخدم من دفع مبلغا ً من املال ،ثم
تخصم التكاليف منها كل مرة يستخدمون
فيها بطاقاتهم إلجراء مكاملة من هاتف أحد
هواتف الدفع.

املكاملات الهاتفية عبر اإلنترنت

خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني

إذا توفرت لديك إمكانية االتصال باإلنترنت،
فرمبا تفضل إجراء املكاملات الهاتفية
باألماكن البعيدة واخلارجية عبر اإلنترنت.
باستخدام تقنية تسمى نقل الصوت
عبر بروتوكول اإلنترنت ) ،(VoIPيستطيع
العديد من موفري اخلدمة مساعدتك في
حتويل صوتك إلى إشارة حوسبية مجان ًا
أو مقابل حد أدنى من التكلفة ،إلى جانب
إجراء مكاملات هاتفية من الكمبيوتر اخلاص
بك إلى كمبيوتر آخر أو إلى هاتف آخر.
يتوفر العديد من موفري نقل الصوت عبر
بروتوكول اإلنترنت VoIP؛ يعتبر Skype
من اخلدمات الشائعة بالنسبة للطالب
األجانب ،حيث يسمح للمستخدمني
باالشتراك وبدء إجراء مكاملات أساسية

تخصص لك معظم الكليات واجلامعات
في الواليات املتحدة ،بنا ًء على طلب منك،
عنوان بريد إلكتروني مجانيا ً ،وتتطلب
معظم الكليات واجلامعات من الطالب
استخدام عناوينهم البريدية الستالم
أخبار رسمية من املؤسسة التعليمية
أو معلومات حول الدورات الدراسية.
تتوفر خدمات اإلنترنت مجان ًا في العديد
من اجلامعات ،ولكن بعض املؤسسات
التعليمية تفرض رسم تقنية .توجد عادة
في الكليات واجلامعات األمريكية عدة غرف
مخصصة للكمبيوتر ميكنك استخدامها
ملراجعة بريدك اإللكتروني ،أو لتصفح
شبكة اإلنترنت ،أو لالستفادة من برامج
الكمبيوتر اخملتلفة إلكمال واجباتك .بعض

بطاقات االتصال الهاتفي املدفوعة
مسبقً ا
تتوفر بطاقات االتصال الهاتفي املدفوعة
مسبقً ا على نطاق واسع في مكتبات احلرم
اجلامعي لبيع الكتب ،ومحال البقالة،
أيضا .وتوفر
ومحال الترفيه ،وعبر اإلنترنت ً
هذه البطاقات أسعارًا تنافسية للغاية،
وتعتبر عادة بالنسبة للطالب األجانب
الوسيلة األقل تكلفة لالتصال ببالدهم.
تشترط البطاقات املدفوعة مسبقً ا على
املستخدمني االتصال برقم مجاني ،ثم
إدخال رمز خاص مينحهم مقدار زمني معني
من االتصال .تعتمد مدة املكاملة وسعرها
لكل دقيقة على رقم الهاتف الذي تتصل
به ونوع البطاقة التي تختارها .ابحث في
املتاجر عن البطاقة التي متنحك أفضل
العروض لألماكن التي جتري بها معظم
مكاملاتك؛ ميكنك غال ًبا إجراء مكاملات
جلميع أنحاء البالد مقابل بضع سنتات لكل
دقيقة باستخدام بطاقة االتصال الهاتفي
املدفوعة مسبقً ا.
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من كمبيوتر إلى كمبيوتر مجان ًا( .انظر
“خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني” أدناه
للحصول على معلومات حول استخدام
اإلنترنت واإلنترنت في اجلامعات األمريكية).
الهواتف العمومية (“هواتف الدفع
املسبق”)
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الطالب يفضل االحتفاظ بكمبيوتر سطح
مكتب داخل غرف املنامات اخلاص بهم
أو إحضار كمبيوتر محمول الستخدامه
في احلرم اجلامعي .توفر بعض اجلامعات
اتصاالت بشبكة اإلنترنت من غرف املنامات
اجلامعية التابعة لها .أحيان ًا يستخدم
الطالب الذين يقيمون خارج اجلامعة
ملقم اجلامعة بخصم أو رمبا مجاناً.
تطلب بعض املؤسسات التعليمية من
الطالب شراء كمبيوتر خاص (كمبيوتر
محمول في الغالب) من أجل االستخدام
الشخصي ،وغال ًبا بسعر يتمتع بخصم
من أحد املوردين احملليني .يتفاوت سعر
وتوافر الكمبيوتر وخدمات اإلنترنت من
جامعة إلى أخرى ،لذالك استفسر من
مرشد الطالب الدوليني عن كيفية سير
األشياء في املؤسسة التعليمية التي تودّ
االلتحاق بها.
الرسائل النصية

الذين سيراسلونك .إذا لم تكن تعرف عنوان
سكنك بعد ،فقم قبل املغادرة بطلب أن
يبعثوا برسائلهم إلى مكتب مرشد
الطالب الدوليني .اخبر األشخاص بشأن
عنوانك الدائم في أقرب وقت ممكن.
كلما غيرت عنوانك في الواليات املتحدة،
تأكد من أن تخبر مرشد الطالب الدوليني
و/أو املوظف الرسمي اخملصص للجامعة/
املوظف املسؤول املدرج في منوذج  I-20أو
 DS-2019لكي يستطيع أو تستطيع
حتديث ملف تعريف  SEVISاخلاص بك .قد
أيضا في ملء منوذج تغيير العنوان في
ترغب ً
مكتب البريد احمللي أو على اإلنترنت بحيث
يستطيع النظام البريدي أن يوجه أي بريد
متت عنونته إلى عنوانك القدمي إلى عنوانك
اجلديد .تستمر هذه اخلدمة ملدة ستة أشهر
وميكن أن متتد إلى عام كامل إذا طلبت ذلك.
مكاتب البريد

لقد أدى االستخدام الواسع للهواتف
اخللوية في جعل الرسائل النصية الشكل
األكثر شيوعًا لالتصاالت بني الشباب في
الواليات املتحدة .تفرض بعض الكليات
واجلامعات قواعد على الرسائل النصية
داخل الفصول الدراسية باحلرم اجلامعي،
لذا عليك أن تراعي هذه القواعد قبل القيام
بإرسال رسائل نصية .ال ترسل رسائل نصية
مطلقً ا أثناء القيادة.

يوجد مكتب بريد رئيسي لكل مدينة ،وفي
املدن الكبرى ،يوجد عدة مراكز فرعية أصغر
أيضا .لدى العديد من الكليات واجلامعات
ً
مراكز بريد خاصة ،أو على األقل مراكز لبيع
الطوابع البريدية وإرسال البريد .تتفاوت
ساعات الدوام في املكاتب البريدية وقد
تكون محدودة خالل العطالت األسبوعية.
توزع معظم مكاتب البريد ،البريد مرة في
اليوم أو مرتني ،باستثناء أيام األحد والعطل
الرسمية.

اخلدمات البريدية األمريكية

أسعار الطوابع البريدية

العنوان البريدي

تتوفر خيارات عدة إلرسال البريد على
حسب الشيء الذي تريد إرساله واملكان

قبل أن تغادر بلدك ،أعط عنوانك الصحيح
في الواليات املتحدة إلى عائلتك وأصدقائك
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الذي سترسل له ،والسرعة التي تريد إرسال
بريدك بها .تتوفر معلومات عن الرسوم
البريدية من مكاتب البريد احمللية ،أو من املوقع
اإللكتروني لهيئة البريد األمريكية على
العنوان التالي .http://www.usps.com
يوفر املوقع اإللكتروني لهيئة البريد األمريكية
للمستخدمني إمكانية شراء الطوابع
البريدية وجتهيزات املراسلة مثل الظروف
والصناديق عبر اإلنترنت.
صناديق مكاتب البريد
لدى معظم مكاتب البريد صناديق صغيرة
بأقفال ميكن أن تستأجرها الستالم بريدك.
تتفاوت رسوم اإليجار من مدينة إلى
أخرى .لطلب صندوق بريدي (ويدعى عادة
“ ،)”P.O. Boxتوجه إلى أقرب مركز بريد
عادي ،أحضر معك بطاقة شخصية عليها
عنوانك ،مثل رخصة قيادة السيارات
الصادرة عن واليتك .عندما يخصص لك
صندوق بريدي تعطى مجموعة مفاتيح
للقفل ،بعد ذلك ،ميكن استالم البريد
عليه .يقوم الشخص الذي يساعدك
مبنحك العنوان الدقيق الذي ينبغي على
األشخاص الذي سيراسلونك استخدامه
لكي يصل بريدهم إلى صندوقك .تعطي
أيضا الطالب
بعض الكليات واجلامعات
ً
صناديق بريدية مجانية الستالم البريد في
احلرم اجلامعي.
وإضافة إلى النظام البريدي الرسمي ،توفر
العديد من الشركات اخلاصة والتجارية
(مثل  UPSو DHLو)Federal Express
خدمات بريدية عادية وسريعة تتميز بباقة

متنوعة من خيارات اإلرسال .وعادة ما تقوم
هذه الشركات بتجهيز الطرود للمراسلة
مقابل رسوم إضافية.

الصحة واللياقة
عيادات الصحة اخلاصة باحلرم اجلامعي
لدى معظم الكليات واجلامعات في
الواليات املتحدة عيادة توفر للطالب
خدمات صحية مجانية أو قليلة التكلفة.
وتكون هذه اخلدمات الصحية عادة محدودة
ملعاجلة حاالت بسيطة وطارئة .أما احلاالت
الصحية اخلطيرة ،فتحولها اجلامعة عادة
إلى مؤسسة طبية في املنطقة.
الرعاية الطبية لألسرة
نظرًا ألن العيادات الصحية باحلرم اجلامعي
تقدم عادة خدماتها فقط للطالب ،فعليك
أن جتد مصدرًا آخرًا للرعاية الطبية إذا كانت
مسافرًا مع زوجتك/زوجك و/أو عائلتك.
يستحسن أن تنشئ عالقة جيدة مع طبيب
بعد فترة قصيرة من وصولك إلى الواليات
املتحدة ،حتى تضمن سهولة احلصول على
رعاية طبية ،إذا أصبت أو أصيب أحد أفراد
عائلتك باملرض .عندما تختار طبي ًبا ما،
دع في اعتبارك اختيار ممارس عام /طبيب
رعاية رئيسية لتقدمي الرعاية الطبية
جلميع أفراد العائلة ،أو طبيب أطفال
لعالج األطفال واألوالد ،أو أو طبيب توليد/
طبيب نسائي يختص بالعناية بصحة
باألم .اطلب نصيحة أصدقائك ،ومكتب
اخلدمة الصحية للطالب ،أو مرشد الطالب
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الدوليني ،بشأن األطباء املوجودين في
املنطقة التي تسكنها .اسأل عن رسوم
وتكلفة املعاجلة واملعاينة عندما تتصل
لترتيب موعد مع الطبيب وتأكد من
اخلدمات الطبية التي تغطيها بوليصة
التأمني الصحي لديك .ملزيد من املعلومات
عن أنواع خدمات العناية الصحية ،وعن
التأمني الصحي ،راجع الفصل “ 2التأمني
الصحي”.

موضوع عليها عالمات من قبل صاحبها
السابق .يستحسن بك أن حتافظ على
إيصال البيع عندما تشتري شيئا ً ،في حال
إذا لم تتجاوز الفصل املدرسي أو إذا لم تعد
بحاجة لكتاب معني وتريد إرجاعه .ميكنك
في نهاية الفصل الدراسي ،إذا كانت
كتبك الدراسية ال تزال بحالة جيدة ولم
يعد لك حاجة بها ،أن تبيعها إلى املكتبة
بسعر مخفض.

يوجد ،حتى في أصغر املدن األمريكية،
مراكز تسوق أو “مجمعات للتسوق” تضم
محالت وخدمات كثيرة مختلفة .تتفاوت
ساعات عمل املتاجر هذه حسب املنطقة
ونوع املتجر .ال تقفل املتاجر والشركات وقت
تناول الغداء ،كما هي العادة في الكثير من
الدول.

األسواق املركزية :تبيع هذه املتاجر الكبيرة
والتي تدعى أحيانا ً “متجر البقالة” ،جميع
أنواع املأكوالت ،واملنتجات اخلاصة بالصحة
واجلمال إلى جانب مجموعة متنوعة من
أدوات املطبخ ،والنباتات املنزلية ،والزهور،
وأحيانا ً مالبس .تكون أسعار السوبر ماركت
عادة أرخص من أسعار احملالت الصغيرة
املستقلة .تبيع بعض محالت السوبر
ماركت مأكوالت مستوردة من بلدان
أخرى ،خاصة إذا كانت في منطقة مأهولة
باملهاجرين.

محل بيع الكتب في حرم اجلامعة :تدير
كل جامعة أو كلية في الواليات املتحدة
تقريبا ً ،مكتبة في حرمها حتتوي على كتب
ولوازم دراسية ،وكافة اللوازم ،ومالبس حتمل
شعار الكلية أو اجلامعة ،وأنواع كثيرة من
السلع املرغوبة من الطالب .تتوفر معظم
الكتب الدراسية جديدة أو مستعملة.
تكون الكتب املستعملة رخيصة إلى
حد كبير ،غير أنها قد تكون متضررة أو

الصيدليات :تدعى الصيدليات في
الواليات املتحدة “محالت األدوية” وتقدم
عادة مجموعة كبيرة من مستحضرات
التجميل والزينة ،والقرطاسية ومواد أخرى
إضافة إلى األدوية .ميكنك أن تشتري أيضا ً
أدوية “ال تستوجب وصفة طبية (روشتة)”
(وهي التي ال توصف من قبل طبيب) ،مثل
حبوب األسبرين وأدوية معاجلة الزكام ،إلى
جانب أدوية “الوصفات الطبية” (وهي التي
توصف من قبل طبيب) .تستوجب معظم
األدوية في الواليات املتحدة وصفة طبية
مكتوبة من قبل الطبيب فقط.

التسوق

أنواع املتاجر الشائعة في الواليات
املتحدة
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املتاجر املتخصصة :تتكون املتاجر
املتخصصة من أقسام مختلفة ،أو دوائر
ميكنك أن تشتري منها مالبس ،وأحذية،
وأدوات منزلية ،وأدوات مطبخية ،صحون
وأواني الطعام ،وهدايا ،مجوهرات ،وأشياء
أخرى .تتفاوت هذه املتاجر من حيث األسعار
والنوعية.
متاجر البيع بأسعار مخفضة :تشبه
متاجر البيع بأسعار مخفضة هذه ،املتاجر
املتخصصة ،ولكنها تقدم أسعارا ً أقل ألنها
تشتري البضاعة بكميات كبيرة ،وألنها
كبيرة املساحات وبسيطة الهندسة بدون
زخرفة .لدخول هذه احملالت ،عليك أن تدفع
رسم اشتراك ،و أن تبرز بطاقة اشتراكك
كلما دخلتها.
تناول الطعام خارج املنزل
تتراوح األسعار بشكل كبير في املطاعم
األمريكية .وتقدم بعض املطاعم املأكوالت
اخلاصة مبنطقتها ،بينما يقدم البعض
اآلخر مأكوالت “خاصة بفئة معينة” من
جميع أنحاء العالم .وفيما تقدم بعض
املطاعم اخلاصة بفئة معينة مأكوالت
أصيلة ،يعمل البعض اآلخر على تكييف
مأكوالته لتالءم الذوق األمريكي .يعتبر
األكل في املطاعم األمريكية مأمونا ً إذ
أنه يخضع ملراقبة حكومية دائمة لضمان
احملافظة على النظافة والتقيد بقواعد
الصحة .كما أن مياه الصنبور صاحلة

للشرب في الواليات املتحدة .تتوفر في
املطاعم ،عادة ،مياه معبأة ولكنها تباع
بسعر إضافي .إذا أردت تناول الطعام في
أحد املطاعم ا لفخمة ،عليك أن جتري حجزا ً
مسبقاً .فيما ال تتطلب جميع املطاعم
احلجز املسبق ،غير أن االستفسار يعد أمرًا
جي ًدا .وهذا ينطبق خاصة في عطلة نهاية
األسبوع ،واألعياد اخلاصة.

النقل
النقل العام
يتفاوت النقل العام كثيرا ً من مدينة ألخرى
في الواليات املتحدة .لدى بعض من املدن
األمريكية نظام نقل عام موثوق به وشامل،
ولدى البعض اآلخر وسائل نقل بسيطة.
واعتمادا ً على بعد أو قرب سكنك من الكلية
أو اجلامعة ،فإن استعمال وسائل النقل
العام قد يكون أسهل ،وأرخص وأفضل
وسيلة للوصول إليها .إذا قررت أن تسكن
خارج حرم اجلامعة ،ولم يكن لديك سيارة،
فتأكد من حركة النقل العام وخدماته
وكثافة رحالته إلى شارعك أو منطقة
سكنك ،ومن مواعيده و تكاليفه .إذا كان
النقل العام وسيلتك في التنقل اليومي،
من األفضل أن تشتري بطاقة شهرية فهي
أوفر لك .تتوفر هذه البطاقات في مكتب
النقل العام في مدينتك ،أو في مراكز أخرى
مثل الصيدليات ومكاتب البريد.
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السيارات
قد يبدو لك أن كل شخص في الواليات
املتحدة يحتاج لسيارة وميلك واحدة.
بالتأكيد السيارة من وسائل الراحة ،ولكنها
غالية الثمن للغاية ومكلفة الصيانة .قد
ال تسمح بعض اجلامعات لطالب السنة
اجلامعية األولى بإدخال سياراتهم إلى حرم
اجلامعة نظرا ً لعدم وجود أماكن كافية في
مواقفها.
شراء سيارة :فكر مليا ً بالسيارة التي تنوي
شراءها للتأكد من أنها سليمة وموثوق
بها .عند بحثك عن سيارة ،اطلب مساعدة
شخص ملم بالسيارات ولديه فكرة عن
طريقة بيعها في الواليات املتحدة .يقبل
معظم بائعي السيارات التفاوض بالسعر
مع الزبون .يعتمد السعر النهائي للسيارة
على عمرها ،والتجهيزات بداخلها ،ويعتمد
كذلك على نوعها .ابحث عن أصناف
وموديالت السيارات ،وقارن بني أسعارها .تكون
أسعار السيارات املستعملة أقل من أسعار
السيارات اجلديدة ولكنها قد حتتاج ملزيد من
الصيانة .يعتبر “كتاب كيلي األزرق” (على
شبكة اإلنترنت)http://www.kbb.com :
موردًا مفي ًدا يضم القيمة السوقية العادلة
لعديد من التصميمات والطرازات للسيارات
املستعملة؛ عليك أن تطلع عليه بحيث
تتعرف على الثمن املتوقع دفعه .حني تشتري
سيارة مستعملة ينبغي عليك فحصها
ميكانيكيا من قبل ميكانيكي للتأكد من
عدم وجود مشكالت كبيرة بها .إذا اشتريت
السيارة من وكيلها ،يجب أن تكون مشمولة
بالضمان ،وتنتفي بالتالي ضرورة أخذها
للفحص من قبل ميكانيكي.
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قبل أن تشتري سيارة ،اتصل بقسم
املركبات في الوالية التي تقيم بها
لالستفسار عن الشروط التي تضعها
الوالية المتالك سيارة .بعد ذلك تأكد من
احلصول على املستندات الالزمة من البائع.
احلصول على رخصة قيادة السيارات
والتقيد بقوانني السير :إذا أردت أن تقود
سيارة في الواليات املتحدة ،يجب أن
تكون لديك رخصة قيادة سارية املفعول.
يستحسن أن حتصل على رخصة قيادة
صادرة عن الوالية التي تقيم فيها ،ألن بعض
الواليات ال تعترف برخص القيادة الدولية.
حتى وإن اعترفت الوالية بالرخص الدولية،
فصالحية هذه الرخص تدوم ملدة سنة
واحدة فقط من تاريخ دخولك إلى الواليات
املتحدة .راجع املكتب احمللي التابع لدائرة
تسجيل املركبات في واليتك للحصول على
معلومات عن كيفية احلصول على رخصة
قيادة السيارات.
من الضروري أن تتعرف على قوانني السير
وتتقيد بها ،وعليك أن تفهم أنها تطبق
من قبل السلطات اخملتصة .ميكن أن
يتعرض اخملالفون لهذه القوانني إلى غرامات
مالية ،أو أحكام سجن أو وأن يفقدوا حق
القيادة .تختلف قوانني املرور والقيادة من
والية ألخرى ،وسوف يطلب منك اجتياز
اختبار كتابي حول قوانني السير اخلاصة
بالوالية التي تسكن فيها من أجل احلصول
على رخصة .كما قد يلزمك اجتياز اختبار
“قيادة” على الطريق.
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التأمني على السيارات :تأمني السيارات
إلزامي في معظم الواليات األميركية ،غير
أن مدى التغطية النقدية املطلوبة يتراوح
بني والية وأخرى .إذا كانت السيارة غير
مؤمن عليها ،فإن صاحبها يكون مسؤوال
ماليا ً عن أي حادث أو عطل متعلق بالسيارة.
اسأل مرشد الطالب الدوليني عن متطلبات
الوالية بشأن التأمني ،واطلب نصيحته عن
قيمة تأمني السيارة الذي يجب أن حتصل
عليه.
استئجار سيارة :إن استئجار سيارة يعد
وسيلة مريحة للتنقل بني املناطق داخل
مدينتك وخارجها دون التعرض للتعارض
من موضوع شراء وامتالك سيارة .وهناك
شروط وقيود معينة مرتبطة باستئجار
السيارة .معظم شركات تأجير السيارات،
مثال ،تتطلب أن يكون عمر املستأجر 25
سنة على األقل .فيما تقبل شركات أخرى
أن يكون عمره أقل من ذلك ،ولكن عليه أن
يدفع أجرا ً إضافياً.
نوادي مشاركة السيارات :تسمح نوادي
مشاركة السيارات ألعضائها املشتركني
باستعارة أو حجز سيارات على النحو الذي
يناسبهم .وميكن للمستخدمني باعتبارهم
أعضاء في أحد نوادي مشاركة السيارات
االستفسار عن توافر السيارات عبر
الهاتف أو اإلنترنت ،ثم حجزها في مناطق
مخصصة حول املدنية أو إرسالها إلى
منازلهم .وتقل تكلفة استخدام سيارة
مشاركة في الغالب عن السيارة املستأجرة
بشكل تقليدي ،كما أ ّن األعضاء املشاركني
ال يتكلفون عادة ثمن البنزين ،أو التأمني،
أو رسم السفر بامليل األولى .يعتبر نادي

“زيب كار” ) (Zip Carهو نادي مشاركة
السيارات األكثر شيوعًا في الواليات
املتحدة.
الدراجات
توفر الدراجات في العديد من اجلامعات
األمريكية والكليات واجملتمعات ،وسيلة
نقل نافعة ،رخيصة ومريحة .لدى الكثير
من اجملتمعات نوادي للدراجات تنظم نزهات
جماعية وسباقات تنافسية ألصحاب
الدراجات .تفرض بعض اجلامعات ودوائر
الشرطة أن تكون الدراجات مرخصة.
اسأل مرشد الطالب الدوليني عن أنظمة
وقوانني السير املتعلقة بالدراجات الهوائية
في حرم اجلامعة واملنطقة احمليطة بها.
الدراجات البخارية
الدراجات البخارية وبعض املركبات ذات
العجلتني ،املزودة مبحرك وسائل أخرى
للنقل ،قليلة الكلفة نسبياً .تفرض
معظم الواليات أن تكون هذه املركبات
مسجلة وأن يحمل سائقها رخصة ،كما
تفرض معظم الواليات أن يلبس سائقوها
خوذة وقائية .باإلضافة الى ذلك ،تفرض
العديد من الكليات واجلامعات أن تسجل
الدراجات الهوائية واملركبات املشابهة لها
لدى مكتب أمن حرم اجلامعة أو الكلية.

السفر الترفيهي
شركات الطيران
هناك العديد من شركات الطيران الرئيسية
الوطنية باإلضافة إلى العديد من الشركات
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احمللية في الواليات املتحدة .قد جتد أسعار
السفر رخيصة نسبيا ً بسبب املنافسة
بني شركات الطيران ،وخاصة عندما تقدم
الشركات أسعارا ً مخفضة للسفر .ميكنك
أن حتجز تذاكر سفرك مباشرة من شركة
الطيران ،أو من وكيل السفر ،أو عبر شبكة
اإلنترنت .يتوفر العديد من املواقع الرائجة
على اإلنترنت تساعدك في إيجاد أرخص
األسعار للرحلة التي تنوي القيام بها.
(ضع في اعتبارك أ ّن هذه الرسوم واجلمارك
تزيد غال ًبا إجمالي تكلفة تذكرة الطيران
بشكل كبير).
القطارات
شركة أمتراك ) (Amtrakهي الشركة
الوطنية خلطوط السكك احلديدية .على
الرغم من أ ّن السفر بالقطار في الواليات
املتحدة يعتبر عادة أكثر تكلفة من البالد
األخرى ،تقدم “أمتراك” بطاقة سفر بالقطار
جلميع أنحاء الواليات املتحدة ،تخولك هذه
البطاقة القيام برحالت مكثفة ضمن
فترة محددة ،بسعر منخفض .للمزيد من
املعلومات ،تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني
لشركة “أمتراك” .تعتبر قطارات الرحالت
اليومية احمللية للمسافرين املنتظمني أقل
تكلفة عادة من قطارات “أمتراك” كما تعد
وسيلة سهلة لرؤية املدن اجملاورة.
احلافالت
يعتبر السفر باحلافالت ،غالبا ً وسيلة
النقل األقل كلفة في الواليات املتحدة.
ال ضرورة للحجز املسبق ،ولكن عليك ،إذا
قررت السفر أو القيام برحلة باحلافلة ،أن
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جتري ترتيبات ذلك مع الشركة مسبقً ا
حلجز مقعد .تعتبر شركة “غريهاوند”
) (Greyhoundالشركة األكبر للتنقل
بني املدن في الواليات املتحدة ،وتوفر “مرور
استكشافي” من أجل السفر وتوقف
أثناء السفر لفترات تصل إلى  7أو  15أو
أيضا العديد
يوما .كما تتوفر ً
 30أو ً 60
من خطوط احلافالت اخلاصة التي تقوم
يوميا بني املدن الكبرى؛
برحالت متعددة
ً
وتشتهر هذه الرحالت بامتداد الساحل
الشرقي على وجه اخلصوص ،حيث يتنقل
املسافرون بشكل متكرر بني بوسطن
ومدينة نيويورك ،وفيالدلفيا ،وواشنطن
العاصمة .اطلب املزيد من املعلومات من
مرشد الطالب الدوليني املهتم بأمرك.

هي أماكن ممتازة للقاء أشخاص يشاطرونك
اهتماماتك ،ولعقد الصداقات ،ولتعلم
أشياء جديدة ،وللتسلية .توجد منظمات
طالبية لكل غاية وهدف ،من األكادميية
إلى االجتماعية البحتة ،إلى اجملموعات
االجتماعية ،إلى اجلمعيات الطالبية من
مكتب الطالب األجانب .افحص املوقع
اإللكتروني اخلاص باملؤسسة التعليمة
التي تنتسب إليها للحصول على قائمة
بنوادي اجلامعة واملنظمات ،أو استفسر عن
ذلك من مرشد الطالب اجلانب.

السالمة الشخصية

األنشطة الثقافية

هناك مناطق غير آمنة في كل مدينة،
وعليك أن تتعرف عليها بأسرع وقت ممكن.
توظف كل كلية أو جامعة أمريكية ضباط
شرطة أو مسؤولي أمنني للمساعدة على
حفظ األمن في احلرم اجلامعي .إذا لم تستلم
إرشادات السالمة خالل برنامج التوجيه،
فأقصد مكتب مرشد الطالب الدوليني أو
مكتب أمن حرم اجلامعة واسأل عنها .اسأل
عن السالمة في حرم اجلامعة ،واجملتمع،
وعن اخلطوات التي عليك اتباعها لضمان
سالمتك اخلاصة .تذكر أن التقدير اجليد،
والوقاية والفطرة السليمة ،تقلل كثيرا ً من
إمكانية وقوع حوادث كريهة أو رمبا مؤذية.
إذا كنت ضحية جلرمية ما ،فأبلغ عنها
فورًا شرطة احلرم اجلامعي/اجملتمع وكذالك
مشرف الطالب األجانب.

ستجد العديد من النشاطات الثقافية في
حرم اجلامعة ،مثل التمثيليات ،واحلفالت
املوسيقية ،واألفالم ،واحملاضرات ،واملعارض
الفنية .إذا كانت جامعتك قرب عاصمة
الوالية ،أو ضمن نطاقها اجلغرافي،
فستجد كثيرا ً من الفرص الثقافية األخرى،
يعلن عنها في قسم التسلية والفنون من
الصحف احمللية.
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النوادي والرياضات
النوادي

الرياضات
لدى جميع الكليات واجلامعات تقريبا ً فرق
لكرة القدم األمريكية تتنافس مع من
املدارس األخرى .تلك الفرق على مستوى
رياضي عالي جدا ً وجتذب أعدادا ً كبيرة من
الطالب املؤيدين لها ،ومن هواة اللعبة
التي تقوم املباريات عليها .تنظم معظم
الكليات واجلامعات أيضا ً فرقا ً ومباريات

رياضية بني طالبها؛ تكون الفرق واملباريات
الرياضية بني الطالب أقل تنافسا ً من
املباريات بني اجلامعات ،وتكون متاحة ألي
شخص مهتم بالرياضة.
الترتيبات اخلاصة مبَن تعول من األفراد
املرافقني لك
مدارس لألطفال
التعليم هي مسؤولية كل والية في
الواليات املتحدة األمريكية ،ولكل مؤسسة
تعليمية نظامها اخلاص .باستطاعة مرشد
الطالب الدوليني مساعدتك في البحث
عن املزيد من املعلومات حول املؤسسات
التعليمية احمللية وشروط القبول اخلاصة
نسخا من شهادات
بها .أحضر معك
ً
امليالد وسجالت املدرسة لتسجيلها في
املؤسسة التعليمية عند املستوى املناسب
مبجرد وصولك.
العناية باألطفال
هناك إمكانيات عديدة للعناية باألطفال،
سواء لدوام كامل ،أم جزئي في الواليات
املتحدة .وتعتمد األسعار على البيئة،
واالهتمام الفردي الذي يتلقاه الطفل،
واملوقع اجلغرافي.

العناية املنزلية النهارية :تتضمن عادة
العناية باألطفال واألوالد صغار السن الذين
ال يذهبون إلى املدارس (أعمار  5سنوات
وأصغر) .يحضر مقدمي الرعاية (يدعون
أيضا بـ “جليسات األطفال” أو “مربيات
ً
األطفال”) إلى منازل األطفال أحيانا ً ،أو
يأخذ األهل أطفالهم إلى بيت احلاضنة في
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أحيان أخرى .كما يعتني مقدمو الرعاية
املنزلية النهارية أحيانا ً بتالميذ املدارس
الصغار قبل دوام املدرسة أو بعده.
مراكز الرعاية اليومية :تعتني هذه املراكز
عادة باألطفال الذين ال يذهبون إلى املدارس
دائما لألطفال الرضع) .لدى مراكز
(ليس ً
الرعاية اليومية النهارية عدد من املدرسني/
مقدمي الرعاية الذين يوفرون الرعاية
جملموعات أكبر من األطفال .على الرغم من
وجود العديد من مقدمي الرعاية اليومية
اخلاصة ،ترتبط بعض املراكز مباشرة
بأماكن عمل خاصة ،وتوفر عناية ألطفال
موظفيها بشكل رئيسي.
حضانات أو روضات األطفال :توفر عناية
غال ًبا لألطفال ممن تتراوح أعمارهم من
ثالث إلى خمس سنوات .ويعقد معظمها
صفوفه من مرتني إلى خمس مرات في
األسبوع ،عند الصباح أو بعد الظهر ،عادة.
إلى جانب النشاطات الترفيهية واأللعاب،
يهيأ األطفال في هذه املراكز للدخول إلى
روضة األطفال ،وهي السنة الدراسية
األولى في الواليات املتحدة.
أنشطة خاصة باألزواج/الزوجات
على الرغم من أن أزواج/زوجات الطالب
األجانب ال يسمح لهم عادة بالعمل،
إال أنه يتوفر العديد من السبل املشوقة
واملثيرة لالهتمام التي تستوعب أوقاتك
في الواليات املتحدة .فالبعض يفضل
ممارسة هواية معينة أو حتسني مستوى
لغتهم اإلجنليزية ،والعديد منهم يستمتع
باالنخراط في نشاطات مع األزواج/الزوجات
األجانب اآلخرين أو من خالل منظمات
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اجتماعية .والبعض يأخذ بعض املقررات
التعليمية التي لم يكن لديهم الوقت
ألخذها سابق .استفسر من مرشد
الطالب الدوليني بشأن فصول تعلم اللغة
اإلجنليزية كلغة ثانية ) ،(ESLومقررات
التعليم األكادميي واملستمر ،و/أو فرص
للمطوعني للعمل في املستشفيات
احمللية ،أو املدارس ،أو املكتبات ،أو املنظمات
األخرى.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• استعلم عن املصارف املتوفرة ،في
محيط حرم اجلامعة ،أو على اإلنترنت
لتحدد أكثرها مالءمة الحتياجاتك.
• استكشف خيارات خدمات الهاتف و/أو
اإلنترنت بحيث تكون على اتصال دائم
مع عائلتك وأصدقائك.
• توفر اخلدمات البريدية األمريكية
أنواع عديد إلرسال الطرود والبريد،
بأسعار مختلفة .تفضل بزيارة
 http://www.usps.comللحصول على
املزيد من املعلومات.
• قد تتوفر مراكز للخدمات الصحية في
حرم اجلامعة ،إضافة إلى ما هو متوفر
في محيطك السكني .استعلم عنها
فور وصولك إلى اجلامعة حتى تكون على
علم بها متى أصابك مرض .إذا كنت
تسافر مع عائلتك ،فابحث عن طبيب
في محل إقامتك وقم بإنشاء عالقة معه
قبل أن حتتاج إلى خدماته/خدماتها.
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• يتفاوت توافر ومالئمة النقل العامة
في الواليات املتحدة .إذا كنت تخطط
للسكن خارج حرم اجلامعة ،فراعي
كيفية وصولك إلى الفصل الدراسي
وتأكد من أن تكاليف النقل تناسب
ميزانيتك.
• إذا قررت أن تشتري سيارة ،فتعرف على
الشروط احمللية القتناء سيارة ،وتأكد من
احلصول على رخصة قيادة من الوالية
التي تسكن فيها.
• استفسر من مرشد الطالب الدوليني ،أو
ابحث على اإلنترنت عن معلومات حول
احلافالت ،والقطارات ،وخطوط الطيران
إذا كنت تودّ استكشاف الواليات املتحدة
أو املنطقة اجملاورة للكلية أو اجلامعة
التي تنتسب إليها .توفر بعض شركات
النقل حزم رحالت منخفضة التكلفة أو
مرور خاص للزائرين األجانب.
• اتباع احلرص واحليطة والفطرة السليمة
يساعد على سالمتك في مدينتك أو
قريتك اجلديدة.
• استفد من النشاطات املتيسرة في
محيطك وفي حرم اجلامعة ،مبا في ذلك
النوادي والنشاطات الرياضية.
• قم بسؤال مرشد الطالب الدوليني عن
املعلومات التي ستسهل على عائلتك
تأقلمها مع بيئتها اجلديدة ،مبا في ذلك
معلومات عن املؤسسات التعليمية
احمللية ،والفرص املتاحة لعائلتك لكي
تنشط وتنخرط في مجتمعك.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
اخلدمات البريدية األمريكية
http://www.usps.com

معلومات عن أسعار السيارات املستعملة
http://www.kbb.com

مواقع خلدمات السفر
إيكسيبيديا ــ http://www.expedia.com
كاياك ــ http://www.kayak.com
أوربيتز ــ http://www.orbitz.com
ترافيلوسيتي ــ http://www.travelocity.com
السفر بالقطار
أمتراك ــ http://www.amtrak.com
السفر باحلافالت

جري هوند ــ http://www.greyhound.com
حافالت بيتر بان ــ http://www.peterpan
bus.com
تريلواي ــ http://www.trailways.com

جوتوباس (ابحث عن املعامالت والرحالت في
الواليات املتحدة)
http://gotobus.com

أمن حرم اجلامعة والسالمة الشخصية

Security on Campus, Inc.
http://www.securityoncampus.org
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التكيف
			
					 مع البيئة
				 اجلديدة
مشاكل اللغة
على الرغم من حتدثك اللغة اإلجنليزية
بشكل جيد للغاية ،فقد ال تفهم اللهجة
احمللية في بادئ األمر ،أو تكون غير معتاد
على العامية اإلجنليزية أو التعبيرات احمللية.
الدعابة ،الفطنة ،والسخرية هي جزء
متكامل في اللغة اإلجنليزية األمريكية،
وعليه يواجه بعض الطالب األجانب
التعود على هذا النمط
بعض املتاعب في
ّ
العامي من احملادثة ،ومعرفة ما إذا كان
املتحدث إليهم جديا ً أم ال .قد ال تكون ملما ً
بجميع االختصارات واملصطلحات التقنية
املستعملة في برامج الدراسة أو أماكن
العمل .أعط نفسك الوقت لتتعود على
اللغة ،وال تتردد في الطلب من املتحدث أن
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يعيد ما قاله ،أو التحدث بهدوء ،أو تفسير
ما يعني .يستحسن بك أن حتمل قاموس
جيب معك للحاالت الطارئة.
الصدمة الثقافية
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“متنيت أن أقف على حقيقة الصدمة
الثقافية هذه ،كنت أعتقد أنها ال
تنطبق عليا .لقد شعرت إلى حد
بعيد أني مرتبط خالل األسبوعني
األولني في الكلية .ولكن املعلومات
التي تلقيتها من برنامج التوجيه قبل
املغادرة ساعدني في التكيف معها
واجتيازها”.
— طالب في العلوم الصحية/الكيمياء من
سريالنكا
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تشير الصدمة الثقافية إلى الشعور
املرتبط بالتأقلم مع بلد وثقافة جديدتني.
يختبر الطالب األجانب الصدمة الثقافية
بدرجات متفاوتة؛ فبعضهم ال يشعر
بها أبدا ً ،بينما يجدها آخرون صعبة جدا ً
للتأقلم .من الطبيعي أن تشعر باإلثارة
والتشويق عند وصولك ألول مرة ،بعدها جتد
عدائيا نظرًا ملواجهتك
نفسك مرتبكًا أو
ً
أشيا ًء ال تفهمها أو تقرها .حتن إلى وطنك،
إلى عائلتك وأصدقائك .مبرور الوقت،
تفهم أكثر ثقافة وعادات احلرم اجلامعي،
وتشعر (نأمل بذلك) باالرتياح في بلدك
اجلديد .اطلب من مرشد الطالب الدوليني
مساعدتك حال احتياجها.

العادات االجتماعية
أساليب التحية
يصافح الناس عادة ،بعضهم البعض
بقوة عندما يلتقون ألول مرة .األصدقاء
األعزاء ،أفراد العائلة واحملبني قد يتعانقون أو
يقبلون بعضهم البعض عند اللقاء .تذكر
أن العالقات االجتماعية قد تختلف في
أماكن متفرقة من البالد ،وبني كبار السن
وصغاره.
استخدام األسماء
تستعمل األسماء األولى أكثر في الواليات
املتحدة ،مقارنة باستعمالها في بلدان
أخرى .وليس مستغربا ً أن تنادي الشخص
باسمه األول ،عندما تلتقيه إذا كان
يناسبك سنا ً أو أصغر منك .عليك أن تقول
سيد (للرجال) ،وسيدة (للنساء) ،واالسم
العائلي عندما تتحدث مع أشخاص مبراكز

خبرة مثل أساتذتك واألشخاص األكبر
منك سنا ً ،إال إذا طلبوا منك أن تناديهم
بأسمائهم األولى .ال تخجل من سؤال
اآلخرين كيف يحبون أن تناديهم ،وأن تقول
لهم كيف حتب أنت أن ينادوك.
املشاعر الودية والصداقات
الصداقات األمريكية متيل ألن تكون
أقل رسمية من مثيالتها في الثقافات
األخرى .قد يشير األمريكيون إلى املعارف
واألشخاص الذين يقابلونهم على املقاعد
الدراسية على أنهم أصدقاء ،غير أن هناك
درجات مختلفة من الصداقة ،وبالرغم من
تسمية هؤالء األشخاص “أصدقاء” إال أنهم
ال يقيمون معهم عالقات إنسانية قوية.
يقوم الرجال والنساء ،في كثير من األحيان،
بإنشاء عالقات عذرية طويلة األمد قد
تدهش بعض الزوار األجانب .يذهب الرجال
والنساء معا ً إلى السينما ،أو املطعم ،أو
حفلة موسيقية ،أو مناسبات أخرى ،دون
أن يكون بينهم أي عالقة عاطفية.
الدعوات االجتماعية
مييل األمريكيون إلى التزام احلرص الشديد.
إذا قبلت الدعوة ،أو إذا حدد لك اجتماع،
ينتظر منك األمريكيون أن حتضر في الوقت
احملدد .إذا اضطررت أن تلغي موعدا ً ،أو إذا
كنت على علم أنك ستتأخر عنه ،اتصل
إللغاء املوعد أو إعادة جدولته .عندما تدعى
رسميا ً إلى بيت شخص ،من الالئق أن حتضر
معك هدية إلى مضيفك .الهدايا املألوفة
تكون زجاجة نبيذ ،علبة شوكوالته ،أو
زهور .ال يتوقع حضور الهدايا عندما يزور
األصدقاء بعضهم البعض عرضياً.
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املواعدة والعالقات

في حالة حدوث حالة طارئة باملنزل

بالنسبة للعديد من الطالب األجانب ،قد
تبدو العادات األمريكية املتعلقة باملواعدة،
والعالقات ،من أصعب األمور فهماً .يعتبر
الرجال والنساء أنفسهم متساوين،
ويعاملون بعضهم البعض بطريقة طبيعية
غير رسمية .تقليديا ً ،يطلب الرجال املواعيد
من النساء ،ولكنه مقبول أيضا ً أن تطلب
النساء املواعيد من الرجال .املصاريف،
خالل اللقاءات ،تدفع من قبل شخص واحد
أحيانا ً ،أو تقسم بني الشخصني .يعرض
الرجل أن يدفع ،وال يرفض عادة ،أن تقاسمه
املرأة دفع املصاريف .إن “الذهاب إلى لقاء”
في اجملتمع األميركي ،ال يفترض أي نوع من
العالقة اجلنسية .اللواط أمر مألوف في
الواليات املتحدة.

إذا واجهتك مشكلة طبية ،مالية ،أو
عائلية في منزلك ،فسوف حتتاج أن تقرر
كيف تستجيب لها .إذا قررت الذهاب
إلى وطنك ،فتأكد أن عملك األكادميي
لن يتضرر .عليك أن جتتمع مع مرشدك
األكادميي ،ومرشد الطالب الدوليني ،ومدير
األطروحة (لطالب الدراسات العليا) .إذا
أضعت ،خالل سفرك ،قسما ً هاما ً من
عملك ،قد يعطيك األستاذ عالمة نهائية
“غير تامة” ،وهذا يعني أن تتاح لك الفرصة
إلكمال عملك في الفصل التالي .قد
يُسمح لك أيضا ً أن تتخلف عن بعض
املقررات التعليمية ،وذلك سيحرمك من
احلصول على عالمة أو وحدات دراسية.
حتدث مع مرشد الطالب الدوليني بشأن
كيفية تأثير هذه التغييرات في حالتك في
نظام .SEVIS

النظافة الشخصية
يستحم األمريكيون أو يغتسلوا مرة في
اليوم على األقل للتحكم بروائح اجلسم،
ويفرشون أسنانهم مبعجون األسنان في
الصباح واملساء على األقل .باإلضافة إلى
ذلك ،يستعملون مزيل الروائح الكريهة
ومضادات التعرق حتت األذرع ملنع الروائح
الناجتة عن العرق ،ويغسلون شعرهم
بانتظام .حتلق معظم النساء األميركيات،
وليس اجلميع ،الشعر املوجود حتت األذرع
وباجلزء السفلي من السيقان .تضع النساء
أيضا ً كميات مختلفة من مستحضرات
التجميل على وجوههن .العرف األميريكي
هو أن تغسل مالبسك التي تشبعت برائحة
العرق قبل أن تلبسها مرة أخرى.
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قد تكون الرحلة إلى وطنك باهظة التكلفة،

وقد يتأثر قسط التعليم ومساعدتك املالية
إذا غادرت اجلامعة .إذا كان يجب عليك
مغادرة البلد لفترة طويلة ،فتأكد أن تتصل
مبكتب املساعدات املالية اخلاص باجلامعة
ملناقشة وضعك .يستطيع مرشد الطالب
الدوليني أن يساعدك على بحث خياراتك،
ومعامالتك مع إدارة اجلامعة.
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الفصل  8التكيف مع البيئة اجلديدة

في أي وقت تغادر فيه الواليات املتحدة،

عليك أن تراجع مرشد الطالب الدوليني
للتأكد من أن لديك التأشيرة واملستندات
الالزمة التي تخولك دخول الواليات املتحدة
مرة ثانية .في حال انتهاء صالحية تأشيرتك
أثناء مغادرتك ،أو إذا كانت لديك تأشيرة
لسفرة واحدة ،أو إذا بقيت خارج الواليات
املتحدة ملدة طويلة ،فقد تضطر إلى إعادة
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول
للطالب من السفارة األميركية في بالدك.

• إذا حدثت مشكلة عائلية طارئة خالل
فترة وجودك في اجلامعة ،تذكر أن هناك
أشخاصا ً في جامعتك يستطيعون
مساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات
العملية .العودة إلى الوطن قد ال تكون
اخليار األفضل لك في معظم احلاالت.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
 America.govـــ انقر فوق American Life

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

(احلياة األمريكية)

• حاول ،إذا كان ذلك ممكناً ،أن تصل إلى
جامعتك أو كليتك قبل بداية “برنامج
التوجيه” بعدة أيام ،حتى تسنح لك
الفرصة للتغلب على “الفرق الزمني
الناجت عن السفر”.

 InfoUSAـــ موقع وزارة اخلارجية األمريكية
الذي يتضمن معلومات عن احلياة ،والتعليم،
واحلكومة ،ووسائل اإلعالم واالقتصاد في
الواليات املتحدة

• قد تواجه بعض املشاكل اللغوية عند
وصولك للمرة األولى ،حتى وإن كانت
لغتك اإلجنليزية جيدة جداً .ال تتردد في
سؤال اآلخرين أن يتكلموا ببطء أآثر أو أن
تطلب منهم أن يفسروا لك ما يقولون،
إلى أن تصبح معتادا ً على اللغة احمللية.

http://www.america.gov

http://usinfo.org/enus

مورد على اإلنترنت بشأن املسائل الثقافية
خاص بالطالب األجانب (جامعة نيويورك)

http://www.nyu.edu/oiss/beyond/cultural/index.html

• يتعرّض كل طالب أجنبي إلى شيء من
“الصدمة الثقافية” عندما يذهب إلى
بلد جديد.
• تعرف على عادات اجملتمع األمريكي ،التي
قد تكون مختلفة عن العادات املوجودة
في مجتمعك .فهم االختالفات قد
يساعدك على تخفيف صدمة االنتقال
من مجتمع إلى آخر ،وجتنب احلاالت
احملرجة وسوء التفاهم.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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( Affidavit of Supportتعهد موث ّق بالدعم املالي) :وثيقة
يتعهد مبوجبها فرد أو منظمة دعم الطالب مالياً.
رسمية
ّ

مسرد
املصطلحات

( Assistantshipمساعدة مالية) :منحة دراسية تتمثل مبساعدة
مالية تقدم إلى طالب في الدراسات العليا مقابل خدمات معينة
يؤديها في حقل التدريس ،أو في اإلشراف على اخملتبرات بصفة مساعد
مدرس ،أو مقابل خدمات في األبحاث بصفة مساعد أبحاث.
( Associate Degreeشهادة دبلوم مشارك) :الشهادة التي تمُ نح
بعد دراسة متتد سنتني؛ وميكن أن تكون فصلية (مهنية) أو حتويل
(السنتان األوليان من شهادة البكالوريوس).
( Attestationإقرار) :إثبات رسمي يفيد بأن الشهادة اجلامعية أو
السجل أصلي .ويُوقّع عادة بواسطة خبير أو شاهد معترف به.

( Academic Adviserمرشد أكادميي) :عضو في هيئة التدريس
يساعد الطالب ويقدم لهم اإلرشادات في املسائل األكادميية البحتة.
( Academic Yearسنة أكادميية) :فترة تعليم أكادميية نظامية
سنوية ،متتد عادة من شهر أيلول/سبتمبر ،إلى شهر مايو .يمُ كن
تقسيمها إلى فصول تتكّون من فترات زمنية مختلفة :نصف سنة
دراسية ،أو ثلث سنة دراسية ،أو ربع سنة دراسية.
( Accreditationاعتماد) :هو نظام احملافظة واملوافقة على املعايير
القياسية في املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة.
( ACT University-Entrance Examاختبار االلتحاق باجلامعة
 :)ACTاختبار متعدد االختيارات في اللغة اإلجنليزية ،والرياضيات،
والقراءة ،ومنطق العلم (زائد مكون كتابي اختياري) يستخدم للقبول
في برامج الدراسات اجلامعية األولى.
( Add/Dropإضافة/إسقاط) :عملية تتم في بداية الفصل الدراسي
يستطيع الطالب من خاللها حذف حصص دراسية وإضافتها مبوافقة
من املدرس.

( Auditاالستماع للدروس) :متابعة الطالب للحصص الدراسية
كمستمع ،دون اكتساب درجة أو وحدات دراسية تحُ تسب لنيل
شهادة.
( Authenticationتوثيق) :عملية حتديد ما إذا كان شيء ما هو
 في احلقيقة  -ما مت التصريح به .يطلب عادة من الطالب الوافدينتقدمي مستند توثيق للسجالت األكادميية أو شهادات جامعية سابقة
عند التقدم لالنتساب إلى أحد برامج الدراسة في الواليات املتحدة.
( Bachelor’s Degreeشهادة البكالوريوس) :شهادة متنحها
مؤسسة للتعليم بعد متام حوالي أربع سنوات من الدراسة في
الفنون الليبرالية والعلوم واملوضوعات املهنية.
( Class Rankالترتيب الدراسي) :رقم أو معدل يشير إلى الرتبة
األكادميية لطالب ما في صف التخرج .الطالب الذي يأتي ترتيبه األول
في حصة تضم  100طالب يُسجل على أن رتبته هي  ،100/1في حني
سجل
أن الطالب الذي يأتي ترتيبه الدراسي األخير في احلصة إياها ،ي ُ ّ
على أن رتبته هي  100/100وميكن أيضا ً التعبير عن هذه الرتبة بنسب
مئوية (مثال ،أول  25باملئة أو آخر  50باملئة).

( Advance Registrationالتسجيل املسبق) :عملية يتم فيها
اختيار احلصص الدراسية قبل الطالب اآلخرين.
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( Coedالنظام اخملتلط) :كلية أو جامعة تقبل الطالب من الرجال
والنساء ،ويشير املصطلح أيضا ً إلى مرافق للسكن مختلطة
تستضيف الطالب والطالبات.

( Departmentقسم) :قسم إداري فرعي ملعهد ،أو كلية ،أو
جامعة يتم فيها التعليم في حقل ُمعينّ من الدراسة (مثالً ،دائرة
اللغة اإلجنليزية ،أو دائرة التاريخ).

( Collegeكلية) :مؤسسة تعليمية ملا بعد الدراسة الثانوية
تقدم تعليما ً للمرحلة اجلامعية األولى ،وفي بعض األحيان دراجات
املاجستير .كما قد يعني مصطلح كلية ،في مجال آخر ،قسم من
جامعة ،مثال ً ،كلية األعمال.

)( Designated School Official (DSOاملوظف الرسمي
اخملصص للجامعة) :املوظف الرسمي اخملصص للجامعة ()DSO
هو الشخص املوجود داخل حرم اجلامعة املسؤول عن جمع املعلومات
اخلاصة بالطالب األجانب وتقدميها إلى نظام معلومات زائري التبادل
الطالبي ( )SEVISإلى جانب مساعدة الطالب األجانب في عملية
استخراج تأشيرة الدخول وعملية توثيق الوظيفة .سيتم إدراج اسم
 DSOاخلاص بك في  I-20أو  DS-2019اخلاصني بك.

( College Catalogكاتلوج الكلية) :منشورة رسمية تًوفر
معلومات حول البرامج األكادميية ملؤسسة تعليمية ،ومرافقها،
وشروط االنتساب لها ،واحلياة الطالبية فيها.
( Core Requirementsاملتطلبات األساسية) :مقررات تعليمية
إلزامية مطلوبة إلكمال الدراسة لنيل الشهادة.
( Courseمقرر تعليمي) :دورات من احلصص الدراسية املبرمجة
بانتظام تدوم من ساعة واحدة إلى خمس ساعات (أو أكثر) أسبوعيا ً
خالل فصل أكادميي واحد .يشمل البرنامج املؤدي إلى نيل شهادة
إما املطلوبة أو االختيارية
جامعية عددا ً ُم ّعينا ً من الدورات التعليميةّ ،
منها ،والتي تختلف بني مؤسسة وأخرى.
( Creditsوحدات دراسية) :وحدات تعتمدها املؤسسات التعليمية
لتسجيل اكتمال املقررات التعليمية (بدرجة جناح أو أعلى) املطلوبة
لنيل شهادة أكادميية .يُحدد كتالوج املؤسسة وعدد وأنواع الوحدات
الدراسية الالزمة لنيل شهاداتها ،ويَذكر قيمة كل دورة دراسية على
أساس “ساعات معتمدة” أو “وحدات دراسية معتمدة”.
( Day Studentطالب خارجي) :طالب يعيش في مساكن غير
ُمدارة بواسطة الكلية وخارج مقر احلرم اجلامعي .وينتقل إلى حرم
املؤسسة يوميا ً حلضور احلصص الدراسية.

( Dissertationرسالة دكتوراه) :رسالة تكتب حول موضوع بحث
أصيل ،وتقدم عادة كأحد املتطلبات النهائية للحصول على الدكتوراة
).(Ph.D.
( Distance Educationتعليم عن بُعد) :نوع من التعليم النظامي
ال يكون فيه الطالب واملدرس في نفس املكان في نفس الوقت .وميكن
إجنازه بواسطة الهاتف ،أو الراديو ،أو التلفزيون ،أو تسجيالت الصوت/
الصورة ،أو برامج الكمبيوتر ،و/أو اإلنترنت.
( Doctorateدكتواره) :أعلى شهادة أكادميية متنحها جامعة للطالب
الذين يُكملون ثالث سنوات على األقل من الدراسات العليا بعد شهادة
البكالوريوس أو املاجستير ،والذين أثبتوا كفاءتهم األكادميية في
أصلية يقدمونها
االمتحانات الشفهية والكتابية ومن خالل أبحاث
ّ
على شكل أُطروحة.
( Dormitoriesالسكن) :مرافق للسكن تُخصص للطالب في حرم
كلية أو جامعة .يشمل السكن النموذجي غرف الطالب ،واحلمامات،
ومطعما أحيان ًا .يُختصر االسم بـ “.”dorms
والغرف املشتركة،
ً

( Degreeشهادة) :دبلوم أو لقب متنحه كلية ،أو جامعة ،أو معهد
مهني عند إكمال برنامج مقرر من الدراسات.
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( Electivesمقررات تعليمية اختيارية) :مقررات تعليمية يستطيع
الطالب اختيارها للحصول على الوحدات الدراسية الالزمة لنيل
الشهادة املرغوبة ،وهي تختلف عن املقررات التعليمية اإللزامية التي
يتوجب على الطالب متابعتها.
( Extracurricular Activitiesنشاطات خارج الدراسة):
نشاطات غير أكادميية متارس خارج الدورات اجلامعية.
( Facultyهيئة التدريس) :األعضاء املسؤولون عن تدريس املقررات
التعليمية في كليات وجامعات الواليات املتحدة .تضم أعضاء
هيئة التدريس األساتذة ،واألساتذة املرافقني ،واألساتذة املساعدين،
واملدرسني.
( Feesالرسوم) :مبلغ تفرضه املدارس ،أو اجلامعات ،يُضاف إلى قسط
التعليم ،لتغطية نفقات اخلدمات املؤسساتية التي تق ّدمها.
( Fellowshipمنحة جامعية) :شكل من أشكال املنح املالية
عموما ،ال يطلب من
للدراسة ،تمُ نح عادةً لطالب دراسات عليا.
ً
الطالب تقدم أية خدمة مقابل ذلك.
( Final Examاالختبار النهائي) :االختبار النهائي  -يشار إليها عادة
بـ “النهائي”  -هو اختبار تراكمي حول موضوع دورة تعليمية معينة
يشمل كل املواد التي متت تغطيتها خالل مدة املقرر التعليمي.
( Financial Aidمساعدة مالية)ُ :مصطلح عام يشمل كافة
أنواع األموال ،والقروض ،مبا في ذلك برامج العمل/الدراسة التي تمُ نح
للطالب ملساعدته في األقسام ،والرسوم ،واملصاريف املعيشة.
( Fraternitiesجمعيات طالبية ذكورية) :منظمات اجتماعية،
وأكادميية ،وخيرية للذكور تُنشأ في العديد من أحرام اجلامعات
األمريكية.

( Freshmanطالب سنة أولى) :طالب في السنة األولى في مدرسة
ثانوية ،أو كلية ،أو جامعة.
( GMATاختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج):
اختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج يُطلب عادة
للطالب املتقدمني لالنتساب في برامج لألعمال أو اإلدارة.
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( Grade Point Averageمتوسط الدرجات الدراسية) :نظام
تسجيل التحصيل األكادميي يستند إلى معدل عددي متوسط
احملصلة في كل مقرر تعليمي.
للدرجات ّ
( GREامتحان سجل الدراسات العليا) :امتحان سجل الدراسات
العليا؛ امتحان أساسي متعدد االختيارات لالستنتاجات اللفظية
والكمية ،والتفكير النقدي ،والكتابة التحليلية يستخدم للقبول
في برامج الدراسات العليا.
( High Schoolاملدرسة الثانوية) :مصطلح أمريكي يستخدم
للمدرسة الثانوية.
( Higher Educationالتعليم العالي) :تعليم ما بعد الثانوي في
الكليات ،واجلامعات ،واملدارس املهنية ،واملؤسسات الفنية ،وغيرهم.
التعليم ما بعد املدرسة الثانوية.
( Honors Programبرنامج شهادة الشرف) :برنامج للطلبة
املتفوقني واحلائزين على درجات دراسية عالية.
( International English Language Testing Systemنظام
اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي ) :امتحان املهارة باللغة اإلجنليزية،
يُفرض على طالبي االنتساب للجامعات الذين لغتهم األصلية غير
إجنليزية.
( International Student Adviserمرشد الطالب الدوليني):
هو شخص في جامعة يكون مسؤوال عن توفير املعلومات واإلرشاد
إلى الطالب الدوليني في مجاالت مثل أنظمة احلكومة األمريكية،
وتأشيرات الدخول ،واألنظمة األكادميية ،والعادات االجتماعية،
واللغة ،واملسائل املالية أو السكنية ،أو ترتيبات السفر ،أو التأمني،
أو الشؤون القانونية.
( Juniorطالب سنة ثالثة) :طالب في السنة الثالثة في مدرسة
ثانوية ،أو كلية ،أو جامعة.
( Liberal Artsالفنون احلرة)ُ :مصطلح يُشير إلى الدراسات
األكادميية في املواضيع اإلنسانية ،وفي العلوم االجتماعية ،وفي
العلوم الطبيعية .بهدف تنمية مهارات الطالب في الكتابة والتحدث
والتفكير املنطقي.
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( LSATاختبار القبول في كلية القانون) :اختبار القبول في كلية
القانون هو اختبار للطالب الذين يريدون االنتساب إلى برامج قانون
مهنية وبعض برامج القانون للدراسات العليا في مدارس القانون
األمريكية.
( Majorاختصاص أساسي) :موضوع أو مجال الدراسة الذي يقرر
الطالب التركيز عليه.
( Master’s Degreeشهادة املاجستير) :شهادة متنح للطالب بعد
إكماله ملتطلبات أكادميية تشمل عادة دراسة ملدة سنة واحدة على
األقل بعد شهادة البكالوريوس.
( MCATاختبار القبول في كلية الطب) :اختبار القبول في كلية
الطب هو اختبار للطالب الذين يريدون االنتساب إلى مدارس الطب
األمريكية.
( Midterm Examامتحان منتصف الفصل) :امتحان يُعطى بعد
انقضاء نصف مدة الفصل األكادميي ،ويغطي كافة مواد املقررات
التعليمية التي متت دراستها حتى تلك املرحلة.
( Miller Analogies Testاختبار ميلر للمتشابهات) :اختبار
للتفكير التحليلي يُطلب أحيان ًا للقبول في برامج الدراسات العليا
في مجاالت مثل علم التربية وعلم النفس.
( Minorاختصاص فرعي) :موضوع أو مجال الدراسة التي يركّز عليه
الطالب ،ولكن بدرجة أقل من تركيزه على االختصاص الرئيسي.
( Non-resident Studentطالب غير ُمقيم) :طالب ال يستوفي
املعنية .قد تختلف أقساط التعليم
شروط اإلقامة في الوالية
ّ
وسياسات القبول للمقيمني وغير املقيمني .يُصنَّف الطالب األجانب
على أنهم غير ُمقيمني ،كما أن هناك احتمالية قليلة للتغير إلى
أيضا
وضع املقيم في وقت الحق ألغراض دفع الرسوم .ويشار إليه ً
بالطالب “خارج الوالية”.
( Notarizationالتوثيق) :تصديق وثيقة (أو بيان أو توقيع) لتأكيد
صحتها وأصالتها ،من ِقبل موظف رسمي (يُعرف في الواليات املتحدة
أيضا مفوض لألقسام.
“بكاتب العدل”) أو محام الذي يعتبر ً
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( Placement Testاختبار تعيني املستوى) :امتحان الختبار
القدرة األكادميية للطالب في حقل دراسي ُمعينّ كي يصبح باإلمكان
تسجيله في الدورات التعليمية املناسبة لذلك احلقل .في بعض
احلاالت ،يجوز منح الطالب قبول أكادميي استنادًا إلى نتائج اختبار
تعيني املستوى.
( Postdoctorateدراسات دكتوراة متقدمة) :دراسات مخصصة
للذين حصلوا على شهادة الدكتوراة.
( Postgraduateدراسات عليا) :يشير غال ًبا إلى الدراسات التي
يقوم بها أفراد أكملوا شهادة الدراسات اجلامعية .يستخدمها العديد
أيضا لإلشارة إلى تعليم الدراسات العليا.
ً
( Professional degreeالشهادة املهنية) :يتم احلصول عليها
غال ًبا بعد إكمال شهادة البكالوريوس؛ شهادة مخصصة ملمارسة
مهنة معينة مثل الطب ،أو طب األسنان ،أو الطب البيطري ،أو
القانون.
( Prerequisitesمقرر دراسي ُمسبق) :برامج أو مقررات تعليمية
يتوجب على الطالب إكمالها قبل السماح له بااللتحاق ببرنامج أو
دورة تعليمية أكثر تقدماً.
( Registrationالتسجيل) :عملية يختار الطالب من خاللها،
ويسجلون أسماؤهم في دورات تعليمية يتابعونها خالل فصل من ربع
ّ
سنة ،أو نصف سنة ،أو ثلث سنة دراسية.

( Resident Assistantمساعد الطال ب املقيمني) :شخص يساعد
املدير املسؤول عن املبنى السكني ملرفق املنامة في حرم اجلامعة ،وهو
أول من يقوم الطلبة باالتصال به عندما يواجهون مشاكل أو أسئلة
تتعلق باملنامة .ويكون هؤالء املساعدون عادة طلبة في الكلية وتقدم
لهم إقامة مجانية وفوائد أخرى مقابل خدماتهم.
( Responsible Officerاملوظف املسؤول) :املوظف املسؤول هو
الشخص املسؤول عن برنامج التبادل من بني املوظفني والذي يقوم
بجمع املعلومات اخلاصة بزائري التبادل وتقدميها إلى نظام معلومات
زائري التبادل الطالبي ( )SEVISإلى جانب املساعدة في عملية استخراج
تأشيرة الدخول .يتم إدراج اسم  ROاخلاص بك في .DS-2019
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( Sabbaticalإجازة تفرغ) :إجازة مبرتب تمُ نح إلعطاء أحد أعضاء
هيئة التدريس مدة أطول للدراسة املكثفة.

( Special Studentطالب خاص) :طالب يتابع حصص دراسية
ولكن غير مسجل في برنامج لنيل شهادة.

( Scholarshipمنحة) :منحة دراسية مالية تمُ نح عادة ملستوى
الدراسة اجلامعية األولى ،ويمُ كن تقدميها على شكل إلغاء قسط
التعليم و/أو الرسوم.

Student and Exchange Visitor Information System

( SATاختبار األهلية املدرسية) :اختبار أساسي متعدد االختيارات
في مجال الرياضيات واللغة اإلجنليزية يُستخدم للقبول في االنتساب
في أحد برامج الدراسات العليا.
( Schoolمدرسة) :مصطلح يشير غال ًبا إلى مدرسة ابتدائية ،أو
أيضا بدال ً
مدرسة وسطى ،أو مدرسة ثانوية .ويستخدم املصطلح ً
عن املصطلح “كلية” ،أو “جامعة” ،أو “مؤسسة” ،أو كمصطلح عام
ألي مكان تعليمي؛ كمدرسة القانون ،أو مدرسة الدراسات العليا
على سبيل املثال.
( Semesterفصل نصف سنة) :فترة دراسة مكّونة من حوالي 15
إلى  16أسبوع ،أي عادة نصف سنة أكادميية.
( Seminarحلقة دراسية) :شكل من أشكال التعليم جملموعات
صغيرة من الطالب تشمل األبحاث املستقلة واملناقشات في احلصص
الدراسية بإشراف أستاذ.
( Seniorطالب سنة التخرج) :طالب في السنة الرابعة في مدرسة
ثانوية ،أو كلية ،أو جامعة.

(نظام معلومات زائري التبادل الطالبي) :نظام يستند إلى اإلنترنت
يحافظ على بيانات الطالب األجانب وزائري التبادل قبل وأثناء مكوثهم
في الواليات املتحدة .وهو جزء من برنامج زائري التبادل الطالبي ()SEVP
الذي تديره وزارة األمن الوطني األمريكي.

( Syllabusمنهاج دراسي) :موجز للمواضيع التي يشملها مقرر
تعليمي أكادميي.
( Teaching Assistantمدرس مساعد) :طالب دراسات عليا يعمل
مدرسا في مقر تعليمي جامعي في مجال اختصاصه ،مقابل احلصول
ً
على شكل من أشكال املساعدة املالية من اجلامعة.
( Tenureالتثبيت) :ضمان أن عضو هيئة التدريس سيظل موظفً ا
بواسطة الكلية أو اجلامعة حتى التقاعد باستثناء حاالت الظروف غير
االعتيادية للغاية .يمُ نح التثيبت إلى أعضاء كبار في هيئة التدريس ممن
قيما وسجل نشر .والغرض من التثبيت هو احملافظة
قاموا بعمل بحثًا ً
على احلرية األكادميية.
( Thesisأطروحة) :رسالة مكتوبة حتتوي على نتائج أبحاث حول
موضوع معينّ أعده طالب مرشح لنيل شهادة بكالوريوس أو
ماجستير.
( Test of English as a Foreign Languageاختبار اللغة
االجنليزية كلغة أجنبية) :امتحان املهارة باللغة اإلجنليزية ،يُفرض
على طالبي االنتساب للجامعات الذين لغتهم األصلية غير إجنليزية.

( Social Security Numberرقم الضمان االجتماعي) :رقم
تصدره احلكومة األميركية جلميع شاغلي الوظائف من أجل اقتطاع
املتوجبات عليهم من رواتبهم ،بالنسبة لكبار السن ،واملشرفني،
وتأمني العجز .يجب على كل شخص يعمل بشكل منتظم أن يحصل
على رقم الضمان االجتماعي .تستخدم مؤسسات عديدة هذا الرقم
كرقم هوية للطالب.

( Thesisأطروحة) :رسالة مكتوبة حتتوي على نتائج أبحاث حول
موضوع معينّ أعده طالب مرشح لنيل شهادة بكالوريوس أو
ماجستير.

( Sophomoreطالب سنة ثانية) :طالب في السنة الثانية
الدراسية في مدرسة ثانوية ،أو كلية ،أو جامعة.

( Transcriptsسجل عالمات دراسي) :نسخة مصدقة
(أنظر “توثيق”) للسجل الدراسي لطالب ما.

( Sororitiesجمعيات طالبية للبنات) :منظمات اجتماعية
وأكادميية وإنسانية لإلناث توجد في احلرم اجلامعي للعديد من
اجلامعات األمريكية.
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املوارد اإلضافية

( Transferحتويل) :عملية االنتقال من جامعة إلى أخرى إلكمال
املنهاج الدراسي لنيل شهادة جامعية.
( Tuitionقسط التعليم) :مبلغ تطلب مؤسسة من الطالب
تسديده مقابل التعليم والتدريب (ال يشمل قسط التعليم ثمن
الكتب أو اللوازم املدرسية).
( Universityجامعة) :مؤسسة تعليمية كبرى ملرحلة ما بعد
الدراسة الثانوية ،وتقدم برامج لكل من الدراسات اجلامعية األولى
والدراسات العليا.

املوارد
		
			 اإلضافية

( Voice-over-Internet Protocolنقل الصوت عبر بروتوكول
اإلنترنت) :تقنية حتول صوت املستخدم إلى إشارة حوسبية وترسلها
عبر اإلنترنت .تتيح تقنية  VoIPللمستخدم إمكانية التحدث من
كمبيوتر واحد إلى كمبيوتر آخر أو إلى هاتف آخر.
( Zip Codeرمز بريدي) :مجموعة من األرقام في العناوين البريدية
تحُ دد مناطق التوزيع البريدي في الواليات املتحدة األميركية.

اتصل بأقرب مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي بالنسبة إليك
للتعرف على املزيد حول هذه املصادر وغيرها.
The Everything College Survival Book: From Social Life to
Study Skills—All You Need to Fit Right In. 2005. Michael S.
.Malone, Adams Media, Cincinnati, OH
International Student’s Guide to the USA. 1998. Ian Jacobs
and Ellen Shatswell, Princeton Review Publishing, LLC,
.New York, NY
NAFSA’s International Student Handbook: The Essential
Guide to University Study in the USA. 2001. NAFSA: Asso.ciation of International Educators, Washington, DC
Succeeding as an International Student in the United States
and Canada. 2008. Charles Lipson, University of Chicago
.Press, Chicago, IL
The Ultimate College Survival Guide. 2009. Janet Farrar
Worthington and Ronald Farrar, Peterson’s, Princeton,
.NJ
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الفهرس

		

الفهرس

37
أوزان األمتعة املسموح بها من ِقبل شركة الطيران
39
أمتعة
16
أقساط التعليم والرسوم
73
استئجار
91 ،22
اختبار اللغة االجنليزية كلغة أجنبية )(TOEFL
76
أنشطة خاصة باألزواج/الزوجات
44
أماكن للمبيت
45 ،39-36
أمتعة السفر
،65 ،63 ،62 ،58 ،52 ،38 ،35 ،27 ،12 ،3
إنترنت
92 ،91 ،85 ،77 ،76 ،68 ،67 ،66
		
90 ،48
اختصاص فرعي (أكادميي)
88 ،48
اختصاص أساسي (أكادميي)
69-68
أسعار الطوابع البريدية
67
البريد اإللكتروني
17
التأمني
70 ،24 ،23 ،21-20 ،17
التأمني
73
التأمني
90 ،87 ،51 ،24 ،21-20 ،17
التأمني
89 ،47 ،50-49
التسجيل بالدورات التعليمية
71-70
التسوق
18-16
التكاليف
85 ،60
التوظيف
80-79
الثقافة األمريكية
57
اجلمعيات الطالبية
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الفهرس
احلافالت
احلصول على رخصة
احلياة
احلرم اجلامعي والقسم
اجلمارك األمريكية
اخلدمة البريدية
الدراجات
الدراجات البخارية
الرسائل النصية
السجالت األكادميية
السجالت الطبية وسجالت صحة األسنان
السفر
السفر
السنة األكادميية
السالمة
السيارات
السيارات
السكن

		

السكن
السكن خارج احلرم اجلامعي
السكن داخل حرم اجلامعة
السوبر ماركت
الشقق السكنية
الشقق السكنية
		
الضرائب
الصحة
الصرافات اآللية )(ATMs
الصداقات/املشاعر الودية
الصحة واللياقة
الضوابط النقدية
العادات االجتماعية
العناية باألطفال
العملة
العنوان البريدي
الغش
الكتب واللوازم
القطارات
االتصاالت
هاتفيا باألماكن البعيدة
االتصال
ً

77 ،74 ،46 ،44
72
20
51-50
43
69-68
73
73
68
16
16
18
20
82 ،56 ،53 ،49 ،48-47
77 ،75-74 ،56 ،51
73 ،72
73 ،20
،60 ،59 ،58 ،57-55 ،18 ،17
89 ،85 ،84 ،68 ،67 ،65
60-58
58-55
70
60 ،59-58 ،57 ،18
59-58
18
70 ،23 ،21-20
63 ،62 ،19
79
70-69
20-19
80-79
76-75
60 ،20
68
53
17
77 ،74 ،46 ،44
18
66
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اإلعداد األكادميي
اإلقامة
اإلقامة مع عائلة أمريكية
االنتحال
االتصاالت
األساتذة
املعامالت املصرفية
املعامالت املصرفية عبر اإلنترنت
العناية األسرية
املرشد األكادميي
املطاعم
املنافع العامة
املستندات املهمة
املواعدة
املباني السكنية التعاونية (“تعاونيات”)
املساكن خارج احلرم اجلامعي
املستندات القانونية
املعامالت املصرفية عبر اإلنترنت
الوقت
املؤسسات التعليمية
املهارات اللغوية

		

امللكية الشخصية
املكاملات الهاتفية عبر اإلنترنت
املطاعم
النفقات النثرية
النقل
النشاطات خارج املناهج الدراسية
النشاطات الثقافية
الهواتف اخللوية
الهجرة
الهواتف العمومية (“هواتف الدفع املسبق”)
الهواتف اخللوية أو احملمولة
الهواتف
الوصفات
النقل العام
برنامج الطعام
بطاقات االئتمان
بطاقات االتصال الهاتفي املدفوعة مسبقً ا
بطاقات االتصال الهاتفي املدفوعة مسبقً ا
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الفهرس
22-21
19-18
60-59
53
68-65
86 ،79 ،52-51 ،50 ،22
76 ،64-61 ،19 ،18
63-62
70-69
82 ،80 ،54 ،53 ،50 ،49-48
85 ،64 ،60
58
16-14
80
59
59
14
63-62
40
75
52 ،22
89 ،85 ،84 ،68 ،67 ،65
20
67
79 ،71 ،64
18
18
86
75
68 ،67 ،51
45 ،42-40 ،35 ،31 ،27 ،26 ،15
67
67
65
15
77 ،71 ،58 ،44
60
67 ،64 ،45 ،23 ،20
66
66

بيوت الطالب املتزوجني

برنامج تعلم اللغة االجنليزية كلغة أجنبية )(ESL

بيوت اجلمعيات الطالبية للبنني والبنات
تأشيرة دخول

		

58-57
76 ،54
57

،38 ،35 ،33-25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،14 ،13 ،3
89 ،87 ،85 ،81 ،51 ،49 ،45 ،42 ،41 ،40

41 ،35 ،27 ،26 ،20
تأشيرة دخول J-1
41 ،40 ،27-26 ،21
تأشيرة دخول M-1
33 ،32 ،29 ،21 ،14
تأشيرة دخول غير هجرة
37-35
ترتيبات السفر
51-50
توجيه
41 ،35 ،26 ،21
تأشيرة دخول F-1
81 ،49 ،41 ،40 ،33-25 ،23 ،21
تأشيرة طالب
81-80
حاالت الطوارئ في املنازل
63 ،62
حسابات جارية
65 ،62
حسابات االدخار
51 ،45 ،42 ،40 ،34 ،30 ،29 ،23 ،20 ،19 ،14
جواز السفر
57
جمعية طالبية للبنات
68-67
خدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني
59 ،56 ،55 ،38
رفاق الغرف
92 ،51
رقم الضمان االجتماعي
75
رياضة
90 ،50
رقم هوية اجلامعة )(I.D.
65-64
دفع اإلكرامية
54
ساعات الدوام
72
شراء
57
شقق سكن اجلامعة
63 ،45 ،23 ،19
شيكات
45 ،23 ،19
شيك املسافرين
18
شخصي
15
شهادات التحصني والتطعيم
69
صندوق مكتب البريد
79-78
صدمة ثقافية
71-70
صيدلية
43 ،40 ،39
ضريبة (ضريبة استيراد)
49
عبء املقررات التعليمية بالكامل
69
عيادات احلرم اجلامعي
60 ،59 ،58
عقد التأجير/اإليجار
59
عربون أمني
57-55
قاعات املنامات
23-22
قائمة مراجعة ما قبل املغادرة
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :االستعداد للدراسة
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الفهرس
قوانني السير
قوانني اجلمارك
قاعات املنامات
معرفة الكمبيوتر
معيشة
من تعول (زوج/طفل)
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية

		

ميثاق الشرف
معلومات االتصال
مشرف الطالب األجانب )(ISA

72
46 ،43 ،41 ،40 ،38 ،35
57-56
22
17
76-75 ،32 ،30 ،26 ،18
،23 ،21 ،17 ،13-12 ،3 ،1
93 ،51 ،31 ،28 ،24
55-54 ،53
16

،35 ،21 ،20 ،16 ،15 ،13 ،12
،66 ،62 ،60 ،59 ،58 ،56 ،55 ،44 ،43 ،42 ،37

		
87 ،81 ،80 ،79 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،70 ،68
		
51
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
54 ،45 ،42 ،39 ،31 ،23 ،13
مكتب الطالب األجانب
68
مكتب البريد
89 ،56
مرشد/مساعد/مدير قيم
70
محل بيع الكتب في حرم اجلامعة
71
متجر القسم
71
متاجر ﺍﻟﺒﻴﻊ بأسعار مخفضة
93 ،52 ،24 ،21
مهارات الدراسة
91 ،52
مدرس مساعد )(TA
55 ،23
مسكن مؤقت
،35 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،23 ،16 ،15
منوذج DS-2019
89 ،85 ،68 ،45 ،42 ،41 ،40
		
73
نوادي مشاركة السيارات
77 ،75 ،73 ،36
		
نوادي
،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،23 ،16 ،15
منوذج I-20
85 ،68 ،45 ،42 ،41 ،40 ،35
		
41 ،40 ،15
منوذج I-94

نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي )(IELTS
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87 ،22
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