
 

 

برنامج تعلم اللغة 
ية األكاديم   ز  اإلنجلي 

برنامج تعلم اللغة 
ية المكثف ز  اإلنجلي 

 
 

 
برنامج تعلم اللغة   تعليم الكبار برنامج

ية األساس   ز  اإلنجلي 

ز عن الدرجات  الطالب الباحثي 
 العلمية

  للطالب 
 المستهدفون  الشهادة و التكوين المهنز

الطالب الذين ليس لديهم 
H.S  دبلوم أو أقل من الصف

  القراءة /  GLEالثامن 
فز

 مستوى الرياضيات 

ية المهنية  ز  اللغة اإلنجلي 

 متوسط  -مبتدئ  متوسط  -مبتدئ  المستويات المقدمة  متوسط عال   -مبتدئ عال   متقدم  -متوسط 

  
   ائتمانز

ائتمانز   /  غي 
  ائتمانز

ائتمانز غي     
ائتمانز    غي 

ائتمانز  غي 

ساعات معتمدة من جدول   6
الطالب جزء من الوقت/ وقت 

 كامل
 جزء من الوقت  وقت كامل  جزء من الوقت/ وقت كامل  وقت كامل 

15  ) (  2أسابيع )  30 أسبوًعا )فصل دراس  (  15 طول المدة  الفصل الدراس  (  15 أسبوًعا )فصل دراس   أسبوًعا )فصل دراس 

  األسبوع  20 6
 4 6 ساعات فز

 ، عطلة نهاية 
ً
 ، مساءا

ً
صباحا

 األسبوع 
* 
ً
 ، مساءا  جدول المواعيد  صباحا

ً
 ًصباحا

 
 ، عطلة نهاية 

ً
 ، مساءا

ً
صباحا

 األسبوع 

دوالًرا  cr6 /1320داخل الوالية:  
أمريكًيا …خارج الوالية:  

cr6 /2.556    دوالًرا أمريكًيا 
دوالًرا / فصل   389 مجانا***  التكلفة  للفصلدوالًرا أمريكًيا  1،115

 دراس  

 ال  N/A المساعدات المالية المتاحة؟ ال  نعم **

ة  نعم  نعم   ال  ال  ؟F-1كفالة تأشي 

 

ية :لمحة ز  .... برامج اللغة اإلنجلي 



 

ية ألغراض عامة         ز ية ألغراض أكاديمية                                                اللغة اإلنجلي  ز   اللغة االنجلي 
 

   bhcc.edu/ce/englishstudyforaupairsلمزيد من المعلومات ، راجع  - English Study for Au Pairs* خيارات نهاية األسبوع المكثفة متاحة فقط من خالل 
 ) StudentCentral@bhcc.eduStudent Central (لمساعدة المالية والمواعيد النهائية ، اتصل بـ ** لمزيد من المعلومات حول أهلية ا 
  بمتطلبات األهلية

 *** يجب أن تفز

 
 
 
 

ية األساس     ز    (BELL)تعلم اللغة اإلنجلي 
 غي  ائتمانز

Basic ELL  ز الذين ز إل المتوسطي    للطالب المبتدئي 
 هو برنامج بدوام جزن 

   
  الحصول عىل شهادة أو درجة فز

 ،  Bunker Hillيرغبون فز
ية.   ز   اللغة اإلنجلي 

ز مهاراتهم فز          أو التقدم للعمل ، أو مجرد تحسي 
 

                                                                                                          (  
ية األكاديم  ائتمانز ز  ( AELLتعليم اللغة اإلنجلي 

 

                                                      AEتعليم الكبار )  
 الدورات التدريبية الموضوعية للطالب من المستوى  AELLتقدم ( غي  ائتمانز

ية                     المتوسط إلAEيقدم تعليم الكبار )  ز   ذلك دروس اللغة اإلنجلي 
ز عن درجة علمية.   ( خدمات تعليمية بما فز  المتقدم الباحثي 

ية للعمل       HiSETالمجانية وفصول  ز ز لغتهم اإلنجلي  ز بتحسي  ز المهتمي  نامج بنجاح عىل                للبالغي   ساعات معتمدة  6يحصل الطالب الذين أكملوا الير
 من متطلبات التعليم العام أثناء الدراسة.                    أو الدراسة أو لتحقيق أهداف شخصية.                                            

نصوص واقعية وقراءة وكتابة ومحادثة حول مواضيع جذابة.                                                                
                                                                              

ية المكثف )            ز   IEاللغة اإلنجلي 
 ( غي  ائتمانز

ية المكثف هو برنامج بدوام كامل  ز  لمن راد من الطالببرنامج اللغة اإلنجلي 
. يقوم    وقت قياس 

 فز
ً
 بتدريس القراءة والكتابة واالستماع    IEأن يصبح بارعا

  دراساتهم أو إعدادهم لوظيفة أفضل. 
 والتحدث والقواعد ، ويسمح للطالب بالتقدم فز

نامج بمتطلب    هذا الير
ة  20يفز   األسبوع لطالب تأشي 

 . F-1ساعة فز
 

ي ية األكاديم  ز ية المكثف ، وتعلم اللغة اإلنجلي  ز ي ، وتعلم اللغة اإلنجلي  ية األساس  ز  تعليم الكبار ، وتعلمي اللغة اإلنجلي 
ELL كلها مسارات للحصول عىل درجات أو شهادات. 

 .لمزيد من المعلومات www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms قم بزيارة
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