
 األسئلةاألسئلة المتداولةالمتداولة
 برنامج التعلیم والتعلیم وراء التسجیل في

 مدرسة بریمن العلیا للمدارس 228
  
 

1)  هلهل یمكنیمكن للطالبللطالب الحصولالحصول علىعلى تصریحتصریح منمن المتعلمینالمتعلمین فورفور االنتهاءاالنتهاء بنجاحبنجاح منمن الفصلالفصل الدراسيالدراسي فيفي تعلیمتعلیم السائق؟السائق؟
 ال ، بعد االنتهاء بنجاح من مرحلة الفصل الدراسي ، یتعین علیك التسجیل للحصول على مقعد خلف العجلة مع            

District 228 أو مدرسة ثانویة أخرى أو مدرسة خاصة لتعلیم القیادة.  
 

2)  ؟؟BTW كیفكیف یسجلیسجل أحدأحد الطالبالطالب فيفي إحدىإحدى دوراتدورات
 إلى تنسیق "على اإلنترنت". سیتم توفیر معلومات حول كیفیة إكمال عملیة التسجیل بطرق BTW ینتقل تسجیل            

 واالتصال Facebook على الویب و District 228 مختلفة بما في ذلك الرسائل البریدیة والبرید اإللكتروني وموقع
المباشر من قبل معلم الطالب الخاص بك. سیكون التسجیل من 1 إلى 28 فبرایر 2019 أو طالما كانت المقاعد متوفرة
. 

 
3)  المتاحةالمتاحة للطالبللطالب / العائالتالعائالت لتحدید؟لتحدید؟ BTW ماما هيهي جلساتجلسات

 سیتم منح الطالب / العائالت الفرصة لتحدید شهرهم المفضل والیوم والوقت. ستكون كل جلسة 4 أسابیع (یونیو أو            
 یولیو). سیطلب من العائالت تحدید تفضیالت أخرى مثل الوقت من الیوم (الصباح أو بعد الظهر) وأیام األسبوع.
  .(إلخ ، M ، W ، F سیقود معظم الطالب في أیام متعاقبة (مثل

 
4)  ؟؟District 228 فيفي أيأي مدرسةمدرسة فيفي BTW هلهل یمكنیمكن أنأن یسجلیسجل الطالبالطالب شهادةشهادة

 في أي من المدارس الثانویة األربعة. یرجى تحدید الجدول الزمني للسنة الحالیة BTW نعم ، یمكن للطالب إكمال            
 في یونیو. وسوف تستضیف المدرستان المتبقیتان دورات BTW لتحدید أي من المدرستین ستستضیف دورات
BTW في یولیو. 

 
5)  هلهل تقدمتقدم المقاطعةالمقاطعة 228 مرحلةمرحلة الفصلالفصل الدراسيالدراسي فيفي الصیف؟الصیف؟

 یمكن الحصول على معلومات .Tinley Park High School نعم ، یتم تقدیم الفصل الدراسي في فصل الصیف في            
 .محددة تتعلق بالتسجیل في الفصل الدراسي عن طریق االتصال بأحد المكاتب الریاضیة األربعة في المقاطعة

 
6)  هلهل یجبیجب علىعلى الطالبالطالب االنتظاراالنتظار حتىحتى سنتهسنته الدراسیةالدراسیة الثانیةالثانیة فيفي المدرسةالمدرسة الثانویةالثانویة للتسجیلللتسجیل فيفي دورةدورة تدریبیةتدریبیة معتمدةمعتمدة

 للسائق؟للسائق؟
ال ، تمتلك والیة إلینوي معیاران للتسجیل في دورة تدریبیة معتمدة للسائق: 1) أن یكون الطالب في عمر 15 سنة و 2            

 ) اجتاز ما ال یقل عن ثمان فصول دراسیة في فصلین دراسیین سابقین. وبالتالي ، قد یكون الطالب الذین بلغوا 15
 ال District 228 عاًما مؤهلین للتسجیل في دورة تدریبیة معتمدة لسائقین خارج المقاطعة 228. یرجى مالحظة أن
  .توفر فرص تعلیم القیادة للطالب حتى أنهم بدأوا السنة الدراسیة الثانیة في المدرسة الثانویة

 
7)  كمكم منمن الوقتالوقت یتعینیتعین علّيعلّي أنأن أحملأحمل تصریحيتصریحي قبلقبل أنأن أتمكنأتمكن منمن الحصولالحصول علىعلى رخصةرخصة قیادتي؟قیادتي؟

 ینص قانون والیة إلینوي على أنه یجب علیك االحتفاظ بتصریحك لمدة 9 أشهر من تاریخ صدوره. یقع تاریخ            
 .اإلصدار في مقدمة تصریح المتعلم

 
8)  أناأنا ذاهبذاهب فيفي إجازةإجازة / مدرسةمدرسة / لملم شملشمل العائلةالعائلة إلخإلخ. لبضعةلبضعة أیامأیام خاللخالل الصیفالصیف ،، هلهل یمكنیمكن إعفاءهإعفاءه منمن خلفخلف عجلةعجلة

 القیادة؟القیادة؟
 المذكورة. (یتضمن ذلك فئة BTW ال ، ال یجوز لك أن تكون معذورًا. یجب أن تخطط ألن تكون هنا خالل تواریخ            

 لهذه الساعات BTW تاریخ المكیاج الوحیدة المدرجة.) یتطلب قانون والیة إلینوي من كل طالب أن یكون في



 المقررة. هناك واحد فقط تاریخ المكیاج  وال توجد  استثناءات لقضاء العطالت، لم شمل األسر، وحفالت الزفاف،
  والمرض والوفیات

 في أي دورة معینة BTW والجنازات،وتواریخ المحكمة، وما إذا كنت أعلم أنك سوف یغیب أكثر من یوم واحد من           
 في وقت آخر أو في مدرسة خاصة لتعلیم القیادة. BTW (أي یونیو أو یولیو) - الرجاء عدم التسجیل. انتظر وخذ
 .یرجى مالحظة - هناك  نقدیةفقط  رسومقدرها 25 دوالرألي طالب یحتاج إلى استخدام تاریخ المكیاج

 
9)  فيفي المقاطعةالمقاطعة 228؟؟ BTW متىمتى یمكننيیمكنني الحصولالحصول علىعلى رخصتيرخصتي إذاإذا لملم أكملأكمل مرحلةمرحلة

 یجب على المرء أن یأخذ دورة تعلیم للسائق البالغین لمدة ست ساعات للحصول على رخصة قیادة إلینوي إذا كان            
 عمره 1 أو 18 أو 20 سنة. 2) التقدم بطلب للحصول على رخصة قیادة إلینوي ألول مرة ؛ و 3) أنك لم تستكمل أي
 (نوع من دورات تعلیم السیاقة في المدرسة الثانویة أو من خالل مدرسة قیادة تجاریة. (قانون عام 167-98

 
 
 :أسئلة إضافیة یمكن اإلجابة علیها عند االتصال على ما یلي
 

بریمن مدرسة ثانویة ألعاب القوى 708.396.8123 
هیلكریست مدرسة ثانویة ألعاب القوىمدرسة 708.647.4823 
أوك غابة الثانویة العلیا ألعاب القوى 708.342.8323 
تینلي بارك مدرسة ثانویة ألعاب القوى 708.342.8223 
 

 


