Արձանագրություն
ինտերնետի միջոցով
Մեր անվճար դասարաններին
արձանագրվելու համար դուք պետք է
ունենաք կոմպյուտեր և տպագրող սարք
(printer):
■ Սկսել www.glendale.edu/ce
■ Ընտրել տվյալ բաժինը:
■ Լրացնել դիմումագիրը:

X Դասարաններ 18-ից մինչև 80անց չափահասների համար:

X Առավոտյան, կեսօրին և
երեկոյան դասարաններ:

X Դասարանները վերցնելու
համար Ամերիկայում մշտական
բնակիչ լինելը պայման չէ:

■ Եթե նախկինում արձանագրված եք եղել նշեք ձեր
ID-ի համարը:
■ Վերջացնելուց հետո տպեք այդ փաստաթուղթը:
■ Ներկայացրեք այն դասարան գալու առաջին օրը:
Եթե հետաքրքրված եք միջնակարգ
դպրոցի (high school) կամ միջնակարգին
հավասարազոր (GED) դիպլոմ ստանալու
դասարաններով դիմեք 116 սենյակ:
*Բացի արձանագրված փաստաթղթից ուսուցչին պետք է
ներկայացվեն նաև նախաքննության արդյունքը կամ որևէ
փաստաթուղթ, որը թույլ է տալիս ձեզ մասնակցելու անգլերենը
որպես երկրորդ լեզու (ESL) դասարաններին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
զանգահարեք (818) 240-1000 x5678:

Արձանագրվել կարող եք տանից:
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Ուսանողներին առաջարկվող
ծառայության բաժիններ
Ձեր ուսումնական նպատակներին հասնելու
համար մենք առաջարկում ենք բազմաթիվ
ծառայություններ, որոնց մեծ մասն անվճար է:
Մասնագիտության ընտրման կենտրոն
Մենք կարող ենք օգնել ընտրելու ձեզ հարմար
մասնագիտություն: Կսովորեցնենք լրացնել աշխատանքային
փորձառության փաստաթղթերը, աշխատանքի դիմուﬓերը,
նամակները: Ինչպես նաև կնախապատրաստենք ձեզ
աշխատանքային հարցազրույցին (ինտերվյուին): Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար զանգահարեք (818) 240-1000 x5055
Հոգեբանի ծառայություն
Կարճատև ու կրիտիկական վիճակների համար
ունենք հոգեբան: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
զանգահարեք (818) 240-1000 x5035 կամ x5678:
Երեխաների խնամքի—Ծնողական խորհրդի
կենտրոն
Երեխաներ ունեցող ծնողները կարող են նրանց բերել Գարֆիլդի
մասնաճյուղի մանկապարտեզը: Երեխաները պետք է լինեն
երեքից ﬕնչև հինգ տարեկան և կարողանան ինքնուրույն հոգալ
իրենց բնական կարիքները: Կենտրոնի ծառայությունը անվճար
է համապատասխան ուսանողների համար: Մանրամասների
համար զանգահարեք (818) 240-1000 x3071:

Գարֆիլդի մասնաճյուղն ունի երեխաների խնամքիծնողական խորհրդի կենտրոն:

Գրախանութ
Ձեր գրքերն ու բոլոր գրենական պիտույքները կարող եք գնել
Գարֆիլդի մասնաճյուղի գրախանութից: Այստեղից կարող
եք ձեռք բերել նաև նամականիշներ (stamps), ավտոբուսների
չվացուցակներ (Beeline bus passes) և այլն: Վճարելով դուք
կարող եք ձեռք բերել նաև նկարով ուսանողական քարտ (ID):
Տեղեկությունների համար զանգահարեք (818) 240-1000 x5802
կամ x5042:

Արտոնագրեր
Եթե կարիք ունեք բժշկական օգնության,
օրենսդրական ծառայության խորհրդի կամ այլ
անձնական հարցերի, Գարֆիլդի մասնաճյուղը
տալիս է արտոնագրեր իր ուսանողների համար:
Մանրամասների համար զանգահարեք
(818) 240-1000 x5035 կամ x5678:
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Ոչ Կրեդիտ դասընթացներ, որոնք
տալիս են ավարտական վկայական
Ցույց տվեք այն ձեր ընտանիքին
Ցույց տվեք այն ձեր աշխատատիրոջը
Ձեռք բերեք ﬔր ծրագրերի ավարտման վկայականը:
Այն հաստատված է նահանգի կողﬕց և ցույց է տալիս
ձեր գիտելիքների տիրապետման մակարդակը տվյալ
առարկայի բնագավառում: Դրան հասնելու համար
անհրաժեշտ է դասընթացն ավարտելուց հետո լրացնել
դիմուﬓագիրը և ներկայացնել ﬔր գրասենյակ:
Ավարտման վկայագրերը տրվում են հետևյալ
բնագավառների համար՝

Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու տարրական
մակարդակի ավարտման վկայական
Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու միջին
մակարդակի ավարտման վկայական
Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու բարձր
մակարդակի ավարտման վկայական
GED միջնակարգ կրթությանը
հավասարազոր ավարտական վկայական
HS միջնակարգ կրթության ավարտական
վկայական
Չափահասների տարրական ուսուցման
վկայական
Ընդհանուր օֆիսային կլերկ 1-ի վկայական
Ընդհանուր օֆիսային կլերկ 2-ի վկայական
Ընդհանուր օֆիսային կլերկ 3-ի վկայական
Հաշվապահ կլերկ 1-ի վկայական
Հաշվապահ կլերկ 2-ի վկայական
Ատամնաբուժարանի կլերկի վկայական
Բուժհաստատության կլերկի վկայական

Իրականացրեք ձեր նպատակները ձեռք
բերելով Գլենդեյլ Քոմյունիթի Քոլեջի Գարֆիլդի
մասնաճյուղի վկայականը:

Սպասարկման ոլորտի վկայական

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք
Էլոդիա Քոլինսին կամ Մոհամմադ Տագդիսին (818)
240-1000 x5035:
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Ակադեմիական Խորհրդատվություն

Ուզու՞մ եք իմանալ, թե ինչ
դասարաններ պետք է վերցնեք
անգլերեն սովորելու համար:
Ինչպե՞ս ձեռք բերեք
միջնակարգ դպրոցի (HS)
ավարտական կամ նրան
հավասարազոր դիպլոմ (GED):
Ցանկանում եք վերցնել
բիզնեսի դասարան, բայց
չգիտեք ո՞րը:
Մեր ակադեմիկ խորհրդատուները
կարող են օգնել ձեզ
Հանդիպելով ﬔր խորհրդատուի
հետ դուք կստանաք օգնություն
պլանավորելու համար դասարանների
հերթականությունը:
Ինչպես օրինակ՝
■ Նրանք կօգնեն ծրագրելու
դասարանների ընտրությունը,
որպեսզի ստանաք ավարտական
վկայական:

Մեր ուսումնական խորհրդատուները պատրաստ են օգնելու ձեզ:

■ Նրանք կարող են համատեղել ձեր
օտարերկրյա ավարտական դիպլոﬕ
դասընթացները աﬔրիկյանի
հետ և համապատասխան
մասնագիտություններ առաջարկել:
■ Նրանք կարող են տեղեկացնել ձեզ
հատուկ ծրագրերի մասին, որպեսզի
ձեռք բերեք փորձառություն,
վկայական կամ կարողանաք
տեղափոխվել Գլենդել Քոլեջի
կրեդիտ դասարաններ:
Այս բոլորն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար զանգահարեք՝

Էլոդիա Քոլինսին
(նա խոսում է նաև
իսպաներեն)
(818) 240-1000 x5803

Մոհամմադ Տագդիսին
(նա խոսում է նաև
պարսկերեն)
(818) 240-1000 x3072
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ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՔԱՅԼԵՐԸ

Տեխնիկական և մասնագիտական
ծրագրերը Գլենդեյլ Քոմյունիթի քոլեջում
Եթե հետաքրքրված եք ձեռք բերելու տեխնիկական
գիտելիքներ Գլենդեյլ Քոմյունիթի քոլեջն առաջարկում է
աշխատանքի պատրաստման, արհեստագործության և այլ
վկայականներ աշխատանքի տարբեր բնագավառներում
աշխատելու համար: Գլենդեյլ քոլեջն ունի
արդարադատության, ճարտարապետության, ավիացիայի,
տրանսպորտի, մանկավարժական, կոմպյուտերացված
արտադրության, CNC ﬔքենայական մշակման
տեխնոլոգիայի, խոհանոցի-հյուրանոցի-ռեստորանի
ղեկավարման, ավտոմատիզացման տեխնոլոգիայի,
ինժեներական CAD գծագրության և դիզայնի, հրշեջային
տեխնոլոգիայի ակադեﬕայի, ձուլման ﬔտալուրգիայի
և շատ այլ մասնագիտական ծրագրեր, որոնք կարող են
ապահովել ուսանողների ապագան:
Գլենդեյլ քոլեջի մասնագիտական և տեխնոլոգիական
ծրագրերի մասին, ավարտական վկայականի, ու
աշխատանքի պատրաստման փորձառության մասին
կարող եք տեղեկություն ձեռք բերել
www.glendale.edu/career&technicaleducation կամ
ներկայանալով քոլեջի կարիերաների կենտրոն:

Դա ձեր հաջորդ քայլն է դեպի ձեր
ապագան:

Գլենդեյլ քոլեջի ակադեմիկ ծրագրերի
մասին
Եթե հետաքրքրված եք շարունակելու ձեր ուսումը
Գլենդեյլ քոլեջն ունի ակադեﬕական արվեստի
և գիտության դիպլոմ ստանալու ծրագրեր:
Ուսուﬓ ընդհանրապես տևում է 2 տարի կամ 4
սեﬔստեր, կախված ձեր սկզբնական գիտելիքների
նախաքննության արդյունքներից:
Ընդունելության ընթացքը սկսելու համար լրացրեք
դիմումագիրը Գլենդեյլ քոլեջի ինտերնետային կայքի
վրա, հանձնեք նախաքննությունը: Այնուհետև
զանգահարեք x5918 խորհրդատուի հետ ժամադրություն
վերցնելու համար: Նա ձեզ կօգնի ընտրելու
աﬔնահարմար դասարանները ձեր նպատակին
հասնելու համար:
Քոլեջի հիմնական մասնաճյուղում դասարանները շարունակելու
համար պահանջվում են լրացուցիչ փաստաթղթեր: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար դիմեք www.glendale.edu

Եթե նպատակ ունեք ընտրելու մասնագիտություն
կամ շարունակելու ձեր ուսումը, Գլենդեյլ Քոմյունիթի
Քոլեջը ձեր հաջողության սկզբնաղբյուրն է:

Դա ձեր հաջորդ քայլն է դեպի ձեր
ուսման ապագան:
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