
 
 األسئلة الشائعة

 تعلیم قیادة السیارات والتسجیل في دورات القیادة التطبیقیة 
 228المنطقة التعلیمیة لمدرسة بریمن الثانویة 

              
 

ھل یمكن للطالب الحصول على تصریح قیادتھم فور نجاحھم في إتمام الجزء الدراسي من تعلیم قیادة   )1
 السیارات؟

) في  BTWإتمام المرحلة الدراسیة، یجب علیك التسجیل في دورة القیادة التطبیقیة ( ال، بعد النجاح في 
 أو في مدرسة ثانویة أخرى أو في مدرسة تعلیم قیادة خاصة. 228المنطقة 

 
 كیف یتم تسجیل طالب في إحدى دورات القیادة التطبیقیة؟ )2

عبر اإلنترنت. ستُقدم معلومات بشأن كیفیة  یتحول التسجیل التقلیدي في دورات القیادة التطبیقیة إلى التسجیل
إتمام عملیة التسجیل عبر وسائل متنوعة تشمل الرسائل البریدیة ورسائل البرید اإللكتروني والموقع 

إلى    1وفیسبوك ومن خالل التواصل المباشر مع معلم الطالب.  سیبدأ التسجیل من  228اإللكتروني للمنطقة 
 توافر أماكن. أو طوال فترة  2021فبرایر  24

 
 ما دورات القیادة التطبیقیة المتاح للطالب واألسر االختیار بینھا؟ )3

 جوالت بالسیارة/ أیام.   10سیُمنح الطالب/األسر الفرصة للتسجیل لدوراتھم.  ستتكون كل دورة من 
 

 ؟228ھل یمكن أن یسجل أي طالب في دورات القیادة التطبیقیة في أي مدرسة تابعة للمنطقة  )4
یمكن للطالب إكمال دورات القیادة التطبیقیة في أي من المدارس الثانویة األربع التابعة للمنطقة نعم،  

التعلیمیة.  یُرجى تحدید موعد في العام الحالي لمعرفة أي مدرستین ستستضیفان دورات تعلم القیادة  
 دة التطبیقیة في شھر یولیو. التطبیقیة في شھر یونیو.  ستستضیف المدرستان المتبقیتان بعد ذلك دورات القیا 

 
 الفصول الدراسیة في الصیف؟  228ھل تقدم المنطقة  )5

نعم، تُقدم مرحلة الفصول الدراسیة في الصیف في مدرسة بریمن أو عن بُعد.  التسجیل في مرحلة الفصول  
 الدراسیة متاح عبر اإلنترنت على منصة القیادة الصیفیة نفسھا القائمة على الویب. 

 
یتعین على الطالب االنتظار حتى السنة الثانیة في المدرسة الثانویة للتسجیل في دورة تعلم قیادة  ھل  )6

 سیارات معتمدة؟
) یجب أن یكون عمر  1ال، تضع والیة إلینوي شرطین للتسجیل في دورة تعلیم قیادة سیارات معتمدة:  

لدراسیین السابقین للطالب.  بناًء ) واجتاز ما ال یقل عن ثماني حصص في الفصلین ا 2عاًما  15الطالب 
عاًما مؤھلین للتسجیل في دورة تعلم قیادة سیارات معتمدة غیر   15على ذلك، قد یكون الطالب الذین بلغوا  

ال توفر فرص تعلیم قیادة السیارات للطالب حتى   228.  یُرجى مالحظة أن المنطقة 228تابعة للمنطقة 
 انویة.یبدأوا عامھم الثاني في المدرسة الث

 
 إلى متى یتعین علّي االحتفاظ بتصریح القیادة قبل حصولي على رخصة القیادة؟ )7

أشھر من تاریخ إصدارھا.  یوجد   9ینص قانون والیة إلینوي على وجوب االحتفاظ بتصریح القیادة لمدة 
 تاریخ اإلصدار في الجزء األمامي من تصریح القیادة. 

 
عائلي، إلخ، لبضعة أیام خالل الصیف، فھل یمكن إعفائي من  أنا ذاھب في عطلة/ تجمع مدرسي/ تجمع  )8

 حضور دورة القیادة التطبیقیة؟
ال، لن یتم إعفاؤك. ال بد من حضورك في مواعید دورات القیادة التطبیقیة المدرجة.  (یتضمن ذلك المیعاد  

القیادة التطبیقیة  الوحید الُمدرج لحصة التعویض.)  یشترط قانون والیة إلینوي حضور كل طالب لدورات 
توجد استثناءات لعطالت أو تجمعات عائلیة أو    الساعات إلزامیة.  یوجد موعد تعویض واحد فقط و 6لمدة  

 حفالت زفاف أو مرض أو حاالت وفاة
  



 
أو جنازات أو مواعید محاكمات وما إلى ذلك. إذا كنت تعلم أنك ستتغیب أكثر من یوم واحد من أیام دورات  

یرجى عدم التسجیل. انتظر وسجل في دورات   –القیادة التطبیقیة في أي دورة محددة (أي یونیو أو یولیو)  
دوالًرا   25توجد رسوم قدرھا  –العلم  القیادة التطبیقیة في وقت آخر أو في مدرسة تعلیم قیادة خاصة.  یُرجى

 ألي طالب یحتاج إلى استخدام موعد التعویض. تُدفع نقًدا فقطأمریكیًا 
 

 ؟228متى یمكنني الحصول على الرخصة إذا لم أكمل مرحلة دورات تعلم القیادة في المنطقة   )9
غین مدتھا ست ساعات للحصول  یجب على الفرد حضور دورة تدریبیة لتعلیم قیادة السیارات للبال            

) كنت تقدم طلبًا للحصول  2عاًما؛  20أو  19أو   18) كان عمرك 1على رخصة قیادة من والیة إلینوي إذا 
) لم تكمل قط أي نوع من دورات تعلیم قیادة السیارات  3على رخصة قیادة من والیة إلینوي ألول مرة؛ و

 ) 167-98یم قیادة السیارات. (القانون العام في المدرسة الثانویة أو في مدرسة تجاریة لتعل
 

 
 یمكن اإلجابة عن أسئلة إضافیة عند االتصال بجھات االتصال التالیة: 

 
 708.396.8123   قسم ألعاب القوى في مدرسة بریمن الثانویة  
 708.647.4823  قسم ألعاب القوى في مدرسة ھیلكریست الثانویة 

 708.342.8323  الثانویة تقسم ألعاب القوى في مدرسة أوك فورس
 708.342.8223  قسم ألعاب القوى في مدرسة تینلي بارك الثانویة 

 


