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Advanced Career Education (ACE) Center 
Application 2021-2022 

 

 التعليم المهني  ACEمركز
 ٢٠٢٢-٢٠٢١استمارة 

  
  ! ٢٠٢٢-٢٠٢١للعام الدراسي    ACEيسعدنا تقديمك إلي

  الحاليين فقط *هذة االستمارة مخصصة لطالب الصف العاشر و الحادي عشر *
  

يناير  ١٦بحلول يوم  kahurley@henrico.k12.va.usأو  pharris@henrico.k12.va.usبعد إكمال هذه االستمارة يرجي إعادتها إلي 
٢٠٢١.  

  
ي بة علفي هذه االستمارة ، سيقوم الطالب بكتابة معلومات االتصال الخاصة بهم ، و االهتمامات/الخلفية ، والمواد الدراسية المفضلة ، و اإلجا

 . إذا لم يتم قبول ٢٠٢١مارس  ٥في يوم   ACE. سيتم إخطار الطالب بقبولهم في مركز ACE األسئلة المتعلقة باهتمامهم بااللتحاق بمركز 
ر في ظالطالب في برنامج االختيار األول الخاص بهم ، فسيكون لديهم اختيار البقاء في قائمة االنتظار الخاصة ببرنامج االختيار األول أو الن

 االختيار الثاني إذا كان مدرجاً .
  

  _________________________________________________________________  اسم العائلة للطالب :
  
  _________________________________________________________________ السم األول للطالب:ا

  
  ______________________________________________________________________ رقم الطالب:

  
  _________________________________________________________ عنوان البريد االلكتروني للطالب:

  
  __________________________________________________________________ رقم هاتف الطالب:

  
  ____  صف آخر        ١٢الصف الثاني عشر         ١١رة علي اختيارك) الصف الحادي عشر(ارسم دائ ٢٠٢٢-٢٠٢١الصف الدراسي لعام 

  
  ___________________________________________ عنوان المنزل:

  
         ___________________________________________  

  
  _____________________________________ المدرسة الثانوية الحالية:

  

  ما هو البرنامج الذي تتقدم إليه ؟ (خانة واحدة)
  

  التكيف و التبريد و السباكة (مركزACE في مدرسة Hermitage- (برنامج سنتان  
  إصالح هياكل السيارات (مركز ACE في مدرسة Highland Springs- (برنامج سنتان  
  تكنولوچيا السيارات (كال مركزيACE- برنامج سنتان(  
 مركز  الحالقة)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  النجارة) ACE  في مدرسةHighland Springs-  سنتان)برنامج  
 مركز  الصياغة بمساعدة الكمبيوتر و الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
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 مركز  تكنولوچيا أنظمة الكمبيوتر) ACE  في مدرسةHighland Springs- (برنامج سنتان  
 كال مركزي  التجميل)ACE- (برنامج سنتان  
 كال مركزي  العدالة الجنائية)ACE- (برنامج سنتان  
 مركز  فنون الطهي)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  تكنولوچيا الديزل)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  تعليم و تقديم خدمات للطفولة المبكرة) ACE  في مدرسةHighland Springs- (برنامج سنتان  
 كال مركزي  الكهرباء و الكابالت)ACE- (برنامج سنتان  
 مركز  فني طب الطوارئ)ACE  في مدرسةHermitage- برنامج لمدة عام واحد(   
 مركز  االتصاالت الرسومية)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  إدارة مشتل الزرع)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج لمدة عام واحد  
 مركز  أكاديمية عالية التقنية) ACE ة في مدرسHighland Springs- (برنامج سنتان  
  مركز  خدمات توريد الطعام الضيافة و السياحة و) ACE  في مدرسةHighland Springs- (برنامج سنتان  
 مركز  تنسيق الحدائق)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  إدارة النظم القانونية)ACE  في مدرسةHermitage- برنامج لمدة عام واحد(  
 مركز  ل البناءاعما) ACE  في مدرسةHighland Springs- (برنامج سنتان  
 مركز  إدارة األنظمة الطبية)ACE  في مدرسةHermitage- برنامج لمدة عام واحد(  
 كال مركزي  ممرضة مساعدة)ACE- برنامج لمدة عام واحد(  
 مركز  فني صيدلي) ACE  في مدرسةHighland Springs- احدبرنامج لمدة عام و(  
  كال مركزي تمريض عملي)ACE- *الصف الثاني عشر فقط(   
 مركز  تقنية الماكينات الدقيقة)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  البث اإلذاعي و الصحافة) ACE  في مدرسةHighland Springs- (برنامج سنتان  
 مركز  الطب الرياضي)ACE  في مدرسةHermitage- واحد برنامج لمدة عام(  
 مركز  العلوم البيطرية)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  
 مركز  تطوير و برمجة المواقع اإللكترونية)ACE  في مدرسةHermitage- (برنامج سنتان  

  
مامك إلي يتم النظر في انضإذا لم يتم قبولك في البرنامج الذي تتقدم إليه ، هل ترغب في أن يتم وضع اسمك علي قائمة االنتظار لهذا البرنامج أو 

  برنامج بديل ؟ (ضع عالمة في خانة واحدة)
  

  أؤد أن أكون في قائمة االنتظار لهذا البرنامج -قائمة االنتظار  
  أود أن يتم النظر في برنامج بديل. -اختيار آخر  

   _______________________________________ برنامج :
  ًبأي برنامج آخر . إذا لم يتم قبولي ، فأنا لست مهتما  

 
  
  

  أسئلة االستمارة
  
برة ، خ لماذا اخترت التقديم علي البرنامج الذي اخترته ؟ قم بكتابة تجربة مررت بها في هذا المجال و التي أثرت علي قرارك . إذا لم تكن لديك -١

  فصف سبب اهتمامك بهذا البرنامج .
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

  
  سيساعدك في مستقبلك ؟ ACEبرنامج في مركز كيف بمكن تقدمك ل -٢

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

  
  قم بوصف نشاطين و/أو هوايات تقوم بها في أوقات فراغك . -٣

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

  
٤-  ً قمت به يتضمن العمل كفريق. هل تستمع بالعمل مع اآلخرين ؟ ما هي نقاط قوتك أو ضعفك عندما تعمل مع  صف نشاطاً أو مشروعاً دراسيا

  فريق ؟
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
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  سنوات القادمة ؟ ما هي أهدافك لمدة الخمس -٥
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

  
  عند النظر في طلبك. ACEد تكون مفيدة لمركز شارك آي معلومات أخري عنك ق -٦

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

  
  ؟ علم علي كل ما ينطبق .ACEعلمت عن مركز كيف 
 مرشد المدرسة  
 المعلم  
 الموقع اإللكتروني   
 رحلة ميدانية  
 تقديمي   عرض 
  استقبال عامOpen House  
  معسكر بوليتك الصيفيSummer Polytech  
 : سبب آخر _________________________________________________ 

  
 التالية ؟ هل حضرت/شاركت في أي من األحداث

 زيارة مركز ACE  
  معسكر بوليتك الصيفيSummer Polytech  
  استقبال عامACE Center Open House   
 معرض التوظيف CTE Career Expo   
 : حدث آخر _________________________________________________ 

  
. عند  Virginia Commonwealth University ، فهذا برنامج تسجيل مزدوج مع جامعة ڤرچينيا High Tech Academy إذا كنت تتقدم إلي

من إكمال VCU . تتطلب جامعة ڤرچينيا  VCU القبول في البرنامج ، ستكون هناك خطوات إضافية يجب اتخاذها من أجل التأهل للقبول في
     ليمستوي ليكونوا مؤهلين للحصول عالطالب مسؤولين عن رسوم اختبار تحديد الفصول الرياضيات و الكمياء لتحديد مستوي الطالب . سيكون 

VCU credit. سيتم توفير هذه المعلومات لكل طالب في وقت قبوله في البرنامج   
 


