
ما الذي تضيفه لي شهادة معادلة الدراسة الثانوية؟
•  تزيد من فرص حصولك على وظيفة أو ترقية

•  تسمح لك بااللتحاق بأي كلية أو برنامج تدريبي

•  تتيح لك فرصة االلتحاق بالقوات المسلحة

•  تحقق لك الرضا الشخصي وتحقيق الذات

كيف يمكنني الحصول على شهادة معادلة الدراسة الثانوية؟
•TASC.أو  HiSETأو - GED تحدید خیار االختبار األمثل بالنسبة لك  

•  الحصول على المساعدة والدعم في االستعداد لالختبار من خالل التعاون   
مع أحد برامج تعليم الكبار الموجودة بالقرب منك.

•  اجتياز مجموعة االختبارات الكاملة بالنسبة ألحد خيارات االختبارات 
والحصول على الدرجات المطلوبة في المواد الدراسية التالية:

العلوم  > الرياضيات  >

الدراسات االجتماعية  > فنون اللغة والتحرير  >

ما الدرجة التي ينبغي لي الحصول عليها في هذه االختبارات؟
•  GED: الحصول على الحد األدنى من الدرجات الالزم للنجاح والبالغ 145

درجة في جميع أقسام االمتحان األربعة.

•  ®HiSET: الحصول على الحد األدنى من الدرجات الالزم للنجاح والبالغ
8 درجات في أربعة أقسام من بين األقسام الخمسة، وفي موضوعين على 

 األقل من موضوعات كتابة المقال.
 الحصول على درجة إجمالية ُمجمعة ال تقل عن 45 درجة.

•  TASC: الحصول على الحد األدنى من الدرجات الالزم للنجاح والبالغ 500
درجة في أربعة أقسام من بين األقسام الخمسة، وفي موضوعين على األقل 

من موضوعات كتابة المقال.

هل ينبغي لي االلتحاق ببرنامج تعليم الكبار للحصول على شهادة 
معادلة الدراسة الثانوية؟

على الرغم من أننا نوصي بذلك بشدة، إال أنه يمكن لك االستعداد واجتياز االختبار 
بمفردك وبوتيرة التعلُّم المناسبة لك عبر مواقع GED وHiSET وTASC اإللكترونية 

الرسمية.

ما هو السنُّ المطلوب للحصول على شهادة معادلة الدراسة 
الثانوية؟

يجب أال يقّل عمرك عن 16 عاًما وأن تكون قد غادرت أحد البرامج المدرسية العادية 
قبل عاٍم ميالديٍ على األقل.

•  يمكن التغاضي عن شرط االنتظار لمدة عاٍم ميالديٍ في ظروف محددة، 
شريطة أن يكون ذلك في مصلحة الطالب.

تعلَّم المزيد لتربح الكثير!

يمكن العثور على أحد برامج تعليم الكبار الموجودة بالقرب منك 
على الموقع اإللكتروني:

michigan.gov/AdultEducation
 برنامجLEO-WD یتیح فرص متكافئة للعمل. تتوفر المعونات اإلضافیة والخدمات ووسائل المساعدة عند الطلب

لألشخاص ذوي اإلعاقة. برنامج LEO-WD مدعوم من تمویل حكومة الوالیة والحكومة الفدرالیة؛ یمكن العثور على 

.www.michigan.gov/workforce  المزید من التفاصیل في الصفحة القانونیة على موقع



كيف أقوم بتحديد مواعيد االختبارات أو تحديد أحد األماكن 
الرسمية لالختبارات؟

تختلف مواعيد االختبارات وأماكنها في الدولة وفًقا لخيار االختبار الذي يتم 
تحديده، ويمكن تحديد مواعيد االختبار عبر اإلنترنت عن طريق إنشاء أحد 

الحسابات. لالطالع على معلوماٍت بشأن كيفية إنشاء الحساب، ُيرجى زيارة 
.tasctest.com أو hiset.ets.org أو ged.com :المواقع اإللكترونية

ما هي التكلفة؟
تختلف تكاليف االختبارات حسب الخيار الذي يتم تحديده.

•  ®GED: تبلغ رسوم االختبارات المعتمدة على الحاسوب 37.50 دوالًرا
أو 150 دوالًرا لكل االختبارات األربعة.

 تتراوح رسوم االختبارات المعتمدة على الحاسوب واالختبارات
:
HiSET®  •

الورقية من 18.75 دوالر وحتى 23 دوالًرا لكل اختبار، أو 93.75 دوالًرا 
وحتى 115 دوالًرا لالختبارات الخمسة جميعها، باإلضافة إلى رسوم إدارية

ُتدفع لمرة واحدة وقدرها 30 دوالًرا. 

•  TASC: تبلغ رسوم االختبارات المعتمدة على الحاسوب واالختبارات
الورقية 26.20 دوالًرا لكل اختباٍر أو 131 دوالًرا لكل االختبارات 

الخمسة.

ما الذي يحدث في حال رسوبي في أحد االختبارات؟
•  ُتتاح إمكانية إعادة االختبارات في حال الرسوب من المرة األولى.

•  قد تكون خيارات اختبارات اإلعادة عبارة عن سلسلة من االختبارات 
وربما تكون محدودة.

•  يمكن االطالع على معلوماٍت بشأن اختبارات اإلعادة عبر اإلنترنت 
على المواقع اإللكترونية التالية: ged.com أو hiset.ets.org أو 

.tasctest.com

كيف يمكنني الحصول على نسخة من شهادتي أو أّي بيان 
درجات؟

للحصول على نسخة من شهادة معادلة الدراسة الثانوية أو بيان درجات، ُيرجى 
.DiplomaSender.com التواصل مع الموقع اإللكتروني

ما الذي يحدث عند تقديم معلومات كاذبة بشأن استكمال شهادة 
معادلة الدراسة الثانوية؟
•  قد يتم إنهاء عقد توظيفك

•  قد يتم إلغاء عرض العمل المقدم إليك

•  يجوز للحكومة الفيدرالية و/أو الوالية مقاضاتك و/أو فرض غرامة عليك

•  قد يتم اعتبارك غير مؤهٍل للحصول على المعونة المالية االتحادية

أين يمكنني االطالع على المزيد من المعلومات؟
لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بنا 

على michigan.gov أو التواصل مع مكتبنا عبر البريد اإللكتروني: 
 HSEProgram@michigan.gov أو االتصال على رقم الهاتف:

.517-335-5858

تعلَّم المزيد لتربح الكثير!

يمكن العثور على أحد برامج تعليم الكبار الموجودة بالقرب منك 
على الموقع اإللكتروني:

michigan.gov/AdultEducation
 برنامجLEO-WD یتیح فرص متكافئة للعمل. تتوفر المعونات اإلضافیة والخدمات ووسائل المساعدة عند الطلب

لألشخاص ذوي اإلعاقة. برنامج LEO-WD مدعوم من تمویل حكومة الوالیة والحكومة الفدرالیة؛ یمكن العثور على 

.www.michigan.gov/workforce  المزید من التفاصیل في الصفحة القانونیة على موقع


