
* الشباب الكبار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 - 34 عاًما العاملين بنظام 
الدوام الكامل طوال العام.

مزيد من التعليم = مزيد من المال*

تعلَّم المزيد لتربح الكثير!
هل...

تحتاج إلى الحصول على دبلوم الدراسة الثانوية؟

ترغب في اجتياز اختبار معادلة الدراسة الثانوية؟
تحتاج إلى تحسين مهاراتك في الرياضيات أو القراءة 

أو التحرير؟
تحتاج إلى تحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية؟

ما الذي يقدمه برنامج تعليم الكبار؟
يساعدك برنامج تعليم الكبار في تحسين مهارات القراءة والتحرير 

والرياضيات، والحصول على دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله. قد 
تتوفر فصول دراسية مباشرة أو عبر اإلنترنت، وربما تساعدكم في 

ما السبب في أهمية التعليم؟الحصول على تدريب جيٍد ووظائف متميزة عن طريق برامج الشركاء.
تحتاج الوظائف المتميزة ومعظم برامج التدريب في الوقت الحاضر إلى ما هو 

أكثر من دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله. ويستطيع األشخاص الحاصلون على 

دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله ربح ما يزيد عن 6000 دوالر سنوًيا أكثر من 

األشخاص غير الحاصلين عليه.

 ما هي خدمات تعليم الكبار األنسب لي؟
م أكثر من 100 برنامج من برامج تعليم الكبار في كل أنحاء الوالية مجموعة  ُيقدِّ

من الخدمات المجانية أو منخفضة التكاليف والتي تهدف إلى تحسين مهاراتكم في 

القراءة والتحرير والرياضيات، وكذلك تؤهلكم للحصول على دبلوم الدراسة الثانوية 

للكبار أو ما يعادله. قد تتوفر الدراسة بصورة مباشرة في الفصول المدرسية أو عبر 

اإلنترنت. ويمثل برنامج تعليم الكبار فرصة لتطوير المهارات الالزمة لاللتحاق 

بالكليات أو الحصول على تدريب أو وظيفة.

 23,900
دوالر

لغير الحاصلين 
على دبلوم 

الدراسة الثانوية 
أو ما يعادله

 30,000
دوالر

للحاصلين على 
دبلوم الدراسة 
الثانوية أو ما 

يعادله

 37,500
دوالر

لغير الحاصلين 
على درجة 

االنتساب

 48,500
دوالر

للحاصلين 
على درجة 
البكالوريوس

 59,600
دوالر

للحاصلين على 
درجة الماجستير 

أو أي درجة 
علمية أعلى

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

http://www.michigan.gov/workforce

