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1 

 مةحوكال

 مبك رحبام 1.1

 هنيمالبيدرتال ، وحدةمعتمجالةية كلمكحو في بكم حبامر

 .ةيكيمرألة ايلخارجارة افي وز معتمجال ةيكل يرج مدمبرنا نم

فدااأله 1.2

 :ليي ما الوحدة ي هذهم فتعلت سوف 

 "ةمكالحو" يفعرت

 ةفمختلال ةمكالحو توياتمس

 معلدة، وايمينظتال حئلواالت وتطلبامالة، ومساءلال ةيمأه

• 

• 

• 

ةيالمحل السمجال ةيمأهو•

 .دأبن بنا هيا 

ةكمحوريف التع 1.3

 هانفإ ة،منظم لك لثمدا، ويفلور ةيالتمع في ومجال تكليا امنظ ة باسمعمتمج دايفلور ةيالتمع في وجمال تكليا تعرف 
 .بركم أنظا نمض لمعت

 تكليا دارةاه وإتجى اعل ةيلخارجد اارموالت ومانظمالير وياعمالت وسياساال ثيرتأ ةيفيك ةمكالحو حصطلم صفيو
 .معتمجال

جمبرناال ذافي ه رىدات أخمع، ولكن وحتمجال تكليال ةياخللديات اعملال ياقالس ذافي ه ةمكالحو حصطلم صفي الو

 .تعاموضوال ل هذهاونتت سوف 

 ةمحوكات الستويم 1.4

 بعض في تحكمال يتم ن.يمسالخ تايالالو يعمفي ج ما عنو نمةيالالو توىمس لىع يقنستلل معتمجال تكليا ضعتخ
 ماك-12 صفلا-ةنصاالح ارسذلك مد في ماب ة،يالالو في وميكالح عليمتال جلسملبن قم معتمجال تكليا ةمنظأ

 كساس،ت ةيالل في ولحاكما هو ا- ليعاال عليمتال ةنأو لج ةيالالو ن قبل مجلسم هاضعبدا، ويفلور ةيالل في ولحاهو ا
 في للحاا هو امك دها ،وح معتمجال تكلياة ليالالو توىمس لىع دارةإللس امج أو يقنستال ن قبل مجلسم بعضالو

في مابة،يالالو في ةيمكوالحتعاملجام انظا نمءاتمع جزمجالتاية كلمنظن أكوت يات،الالو بعض فيو. وادكولور

 نظام نمضتي ل،مثاال ليبلى سعا. فيالعل تراسادالعية وملجاة ارحلمال لمتشتوسع لت التي ةكيلشرمؤسسات اال ذلك 
 دارةي إة فيالالو ةكمشار دتمت الت،لحاميع افي جو مع.تمج تكليا هانم 30 صال،فنم انايك 64 يوركيون ةيالمعة وجا
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 نيب نازتوال لزاي الارية. وة اإلدالسلطب علقتت أصغر قضايا لىة إلماالش ةياسالسيل وومتال لئمسا نم معتمجال تكليا
 نظم يعما لجيحدت ليمحال ذاتيال الحكم فرهايو التي بالالط تتياجاالح ةبستجاالة وايكزمرال فرهاتو التي ءةكفاال هأوج
 توىمسلي وراالفد ىتومسال لىعةمكللحو ءضاعأله اتاؤسسمدا ويفلور ةيالت ويالك امنظ ضعيخو مع.تمجال تكليا
 .ةيالمحل تعامتمجالالية والو

 كبرا أهن لل إقوال نكميدا، ويفلور ةيالتمع في ومجال تكليا لىع راباشم رايثالية تأالو توىمس لىع ةمكالحو ؤثرتو
 .يرثتأ

 .يةالمحل السجمال بنن جامةيالمحل تعامتمجلى اتومس لىع دارةإلن امةيفيذنتلرات اراقال لىع افإلشري اتويأ

 ةنعومالت وعايتشرال لمن خال معتمجال تكليا لىع مباشر ل غيركبش الإ ليراالفد توىمسال لىعةمكالحو ؤثرت الو
 يرتوفلي وعاال عليمتال لىعللحصوص افر عزيزتببلغألى اعل ةمكالحو نمعنوال ذاه علقتيمنح. والب وطالللةيالمال

 تكليا لىع ثيرقل تأه أل ليادرفال توىمسال لىعةمكالحو نفإ ،ببالس ذاهة. ولمساءلالت وؤسساملل ةيضافد إارمو
 .معتمجال

 ةءلالمسا- مةحوكات القعال 1.5

 ذلك لمعي يفك يكإللة. وساءملل تكؤسسمهضع لخت ذيال ةمكالحو امنظ نم رىألخاء األجزد ايحدت ريضروال نم
.دايفلور ةيالفي و

 دا.يفلور ةيالت واينظام كل ستشارم هسرأي ذيال ا،يات فلوريدا قسم كللوريديات فم كلنظا تؤسسام يعملى جع يشرف 
 هاكل تيباتترال ة. وهذهيالالو في عليمتال اف مجلسإلشر ضعيخ ذيال م،يتعلال فوضم افإشر تتح تشارمسال لمعيو

 .دايفلور ةيالكم ودها حاقوي التي ةيفيذنتال ةالسلط نمءجز

 لك مع عاطىتت ت،اللحاض اعب فيباشر، وم لكبش ؤثرت دايفلور في ةيعيتشرال ةئيهلن انالحظ أ نا أضيم أهمال نمو
 .ليمحال معتمجالالية والو توىمس لىعنكيا

 مع ةمساءلالب باشرةمةعالق هايلد ليس دايفلور ةيالت واينظام كل في معتمجالتكليا نم أماتر لالهيثمالنمو
 .ليراالفد توىمسال لىعتؤسسامال

 ضايا هو أة فلوريديالة في ويالالو تعامم جانظا ن؟ إةيالالو تعامم جانظادا ويفلور تكليا امنظ نيبةعالقلانع ذاما
 فوضمنة. إمهاال بطلرواض اعب ناكا. هلوريدي فم فيتعلال امنظ ةيقبنع لفتيخ هنك، لةيفيذنتال ةالسلط نمءجز

 تظمنم بطراتلة وصدوجو نماضن لمتاهمننتاناك لجة، وهيالالو في تعاملجام اظانءمنالس أمج في عضو عليمتال
 في تعاملجام انظادا ويفلور تكليا امنظدا ويرة فلويالفي و)K-12) 12 صفلا-ةنضاالح نم عليمتال امنظ نيب

 .توياتمسال يعملى جعبطالال تتياجاة احيبة لتليالالو

 جئنتالير باتقر ديمقتو نات،ايبال سيرفتحليل وتمع وج شك بال نكم بمطلوال نم نكوي سوف مع،تمجال ةيكمدير لكلو
 نظامالو تكؤسسم نيب تالعالقا لرسم ننظام. تأال في تياناكالاد وفرألى اإل

 .ةيئهانال ديعمواالغ وبالإلات ابتطلم يعمد جيدتحبر وكألا

 ةتنظيميئح الات واللوالمتطلبا- مةحوكال 1.6

 ةيلخارجة ايمينظتالحئلواالوتتطلبامال يعملجلتثامالم واهل وفيوتحل ديحدتبنيالعفال معتمجالتايء كلراقوم مدي
 .نظامال في رىألخنات اكياال نم اردةالو

 لىعتياناكال هذه اءنشم إتي مع.تمجال تكليا لىع ثرألر ابكة أيالالو توىمس لىعتباتطلملل نكوي ا،ة فلوريديالوفي و
 وتحديد ى،تومسال ةعيرف هاتوياأول ضعوو ة،مكالحو تعالقا ديحدتلي، ومحلتمع امجال توىمس لىعالية والو توىمس
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 ةيالة في ويعيتشرال ةالسلط هاتقري أتال نينللقوا وفقا مع،تمجال ةيلك بنن جوام ديالعد ظيمنتو قارير،تال رفع تتطلبام
 .دايفلور

 ردل فك لىع بقنطت التي تسياساالت واءاإلجرد واعالقوا ةيالالو في عليمتال ة، يضع مجلسيفيذنتال ةطلسلر اي إطاوف
 لداخ ةمظنمو

 نينل قواصفتت واللحان ام ثيرك في حئلواال ح هذهضتومع. وتمجال تكليا ذلك في ماب ا،ة فلوريديالم في ويتعلال دارةإ
 ستشارم لىر إيتقر تقديم معتمجال تكليا نمننوالقا بتطل ذا، إلمثاال ليبلى سعف مع.تجمال تكليابةقتعلمال ةيالالو

 تسليم ةيفيكه، ونع غبالإليجب ا ما بطضالب نيبت ة سوفيالالو في عليمتال من مجلس دعالقوا نا. إيات فلوريدنظام كل
 .لؤومسال ومن هو قارير،تال

 . هاعتبايجب ا ةيضافات إبتطلم بك اصلختمع امجال ةيتوى كلمس وقى فتوسملك يفضيد، قتوقعتدا قمكو

 مدعال- مةحوكال 1.7

 مهمالنم مع،تمجالةيعن كل الؤومس تكفصبك. وتؤسسمنععدفالل ا لكصفر معتمجالتاية كلمكظمة حونر أتوف ماك
 .عمدال رصن فمةكاملال تفادةالسن وايييسئلرن ايصرمناال ديحدت

 ليراالفد توىمسلا لىع عملدى اعل للحصوالوقت ل نم ثيركال معتجمال تكليا يروضي مدقي ال ا،فلوريد ةيالوفي و
 .نظاملى اعل مباشرال ره غيريثتأ بببس

 تتياجان احعنيييسئلرن ايعافالمد ة بدوريالكل ديمعوةيالكل ءمنالس أمج نملك قومي ي،المحل معتمجال توىمس لىعو
 لخرى من خالأليات االكل مع نكويشار ضايم أهنكة، وليالكل نع ةباين لقتمس لكبش نموعهم يدنة. اصاالخ ةيالكل
 .ةيالالو في عليمتال ومجلس ةيالالو دا وحاكميفلور ةيالة في ويعيتشرال ةالسلط لىع ثيرا للتأيات فلوريدة كلبطرا

 نمدايفلور تكليا امنظ تشارسم تبرعي ة،يالالو توىمس لىعو

عضو ة، وهيياللوي ام فيتعلال ومجلس م،يتعلال وضفملىمباشرة إ تتوصيا دمقت. ومعتمجالتكليان ليييسئلرا دعاةال

 ع مجلسإلقنا ةصرر فبكلك أمت هانأل رايثين تأعافالمد كثرة أيبترال فوضمنكوتدلي. وقعاال عليمتلل يقنستال في مجلس 
 .باشرةم الحاكمدا ويفلور ةيالة في ويعيتشرال ةالسلطالية والو

 األول جزءال- يةس المحلالجالم 1.8

 تنياايزمال لىعةقافموال ذلك في ماب ي،المال افإلشرتمع امجال تكليا ءانمأل ةيسيئلريات امسؤولال لمتش
.عملدعاقب واتال يططتخس ويئلرن اييعتها، ويعل ةقافموالسسية ومؤال ةياسالس اضعرتة، واسييسئلرصروفات امالو

 ما هوك- ةيالالو ل حاكمبن قم نهمييعت نكمي عهم.اقمو لىا إادنتيات، اسدة عملع لمن خال معتمجال ةيء كلانمن أييعت يتم 
 نمةفيتول لبن قم ي،يرسيو جنةيالل في ولحاهو ا ماك عات،قاطمال في نيعمشرال لبن قم ا،ة فلوريديالل في ولحاا

 للحاكما هو ا م،عا لكشب هورمالج بهمتخني و حتى، أيوركيون في للحاكما هو ا ات،عطمقاالت والياالو في نيمسؤول
 . يانفوريالكو كساست يتيالفي و

 ضو في مجلسع أي هتواج التي القضايا بعض ،اءنمأللس امج يقي لعضوقالح رلدود ايحدت ي،التال يوفيدال لناوتي
 . هانموعالتي يد ةؤسسمال ليصتفا عهم أوموق نع ظرنال بغض مع،تمجال ةيناء لكلمألا

 [اءمنألس الجم عضو ردو- ديوفي قطعم]

 اميقال نهمم توقعيعرفوها، وي نمناء أألن ام توقعي التي ءشياألنواع ان أع نيآلخرنة اللجضاء اعن أم يالقل عتمملقد س
 م،هتكمشارو ناء،مألر احضو نة دويالكل في لمعالب اميقال نناكمي ال يس.ئلرر انظ ةهكد وجن أؤد أن أوكا، ولهب

 ةنحن بحاج ذلكيه. لعل ةقافموال تتم لم ذان( إكي لم نإء )ي شيل أعفن نطيع أتنس ال نانا أينقت أعني ت.يوصتالب مهموقيا
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 حدا هو أهذو-ةفمختلال نلجاالس والمجل تعاماتالج لاألق لىع وركمضلح

 دقناء، ولمألة اكمشار لىع سقنمال ذاتيال الحكم دماتعة ايفيكنع ريال نم ضايأ عتممس نكمكة. لمهاال تؤوليامسال
 في هبتمقءي شين أع تلفامخ نكا ذيالذا، وه يسئلرر افي دو هاتمتعل التي ءشياألد ايحدث. وأح ذايت هرأ
 نيلذم اهرفعتنيلذاس انال عماء ودنمأللس امج ضوع عميف، بدك مع، هوتمجال تكليا في ةيضماال 35لنوات االس
 لر في ظومألريك اتح نناكمي يفكو عات،يتشرال ضعنا ونكمي يفكةفيوظال ههذ لىعللحصوا لىع وكعدسا
 . نتونيتر ةنيمد في ظيمنتال في ن،نوالقا

 بتيمن تجر دواح لمثا معا. تكلياال لمع لىة إاجبح ننح-هب اميقال دهامفرب احدةكلية و يعتطتس ال دذا شيء قوه
ةئجهتالت )يبمال يعرتشنكول-ماماتةالعن فكوت ثير لكيكال هاملزيلزا ال-تعدالتي سا عدةالقا ة هو هذهصلخاا

 لىتمع إمجال تاية من كلعتدمال تعاالسا لقن نع ثحدتت التي عدةالقا لك، وهيبذ تعمقد س تنك ذاة( إعروفم غير 
 تجعنم في ذلك دأبدا. وقتقلونيماا عندمدة عندتعمتعاا سافقدويني أغبنيال بطاللانة. أيالالو في ةمعاالتعاملجاا

 عاملمعال نناكمي يفك لك،ذليايئا حل شعفتنعليك أ" ناء:مألد ال أحقا ثينتي حكو نكامد ةيفي كل ئنامنالس أمج
 دايمؤ نكا ذيال تناارإد ء مجلسضاعد أن أحكاو"؟ذلك يققتحل

 يرثكال يناضوق بناذه ة، ثميضقال ل هذهها حومماتاه د أثار؟( قةعروفم ة غيرئهجتالت )يبمال ةيعمالج وةضعا ليياسس
 نم دارةلس إمج ءضاعأ عدناء، و ساافى حلعل انصلحة، ونللجا في نيآخر نيعشرمو هاعمثيحدال في تالوق نم

 .يعتشرال مريرت وتم لك،ذ لىعللحصوي اة ففختلمتكليا

 امع لكشب معتمجال تكلياك وتيلح كل من كلصاا لعب دورن تلكنك أمي ثيل، حبقمال امعال في لثمام ءيحدث شي دق
 بعض اكنوه-ةيالو 22 في يذهفنت تم انه شيء-ذان هعترأد قنت قك ذاا إم عرفال أ أنا مع.تمجال ةييا كلالوركبلحو
 ت.الالمجا بعض في ورياالكبال شهادة حنم معتمجال تكلياسماح لال في نظرلل وجيرسيينالوقت ل نبما حار لق حوالقل

 .رىالت أخمجا ناكن هكوي امبل، ورألوض هو ايمرتال لمجا

 نكا، ولمقد ضيمال ديتر يفكنع ارقر اذتخة ايلى كل كلعنآلا

 يعمن جمنيعشرملل سنىتي عا حتىملمعال لىة إجنا بحاند أقتعأ-ةقستمةيتقاللاس- معتجمال تكليا نمةعمومجك
 ال دا قهنم أغا، رنومعيد هم سوفنل أمثم نأ نمء، ولشيا اهذ في نظرال يهمعل بغيني ذامام لهضايا، وفقال قنا فهمناطم

 عضاءأل نأ تقدعلك ألذ ذلك. يققتح لىعدعيسا نه أنن شأم عايتشر بنطل دقف لك،ذ لزم ذاشريع. وإت لىتحتاج إ
 دارةإللس امج

 في بطاللل علياال حالصمال تك،عقاطم في ناسال لثمي ذيال مباشرال ليمحال توىسمال-نييتومس لىعتؤوليامس
 . ةيللكل ةيميوال تملياعال في تكعقاطم

 ن،يفوظمال يفظتو ةيفيكالبرامج، و نيستح ةيفيكة، ويراسلدم اسولرد ايحدت ةيفيك القضايا، ا هيم يحدث، ذيال ما
 ةيضقة لبنسالب ذلك دعبك. وذل لعفي تون سوفنيرت في ما اك شخصنيس هل-هافعلت نعليك أ التي ءشياألذه ال هكو

 ال ةراحصب ثيرك تأن لكويثيح ة،يالللو ةيمينظتال حئلواالالية والو ةياسل، سيطوال ىالمد تذا قانطا وسعألة اياسالس
 التحدث لهم نككمييين، وياسالس القادة تعرف نك، إليمحال معتمجلل لثمم نكأل هافسن تكلياال في نيفوظملل فرتوي

 . هانموهفيدبطرق ق

 دق-ةعقاطمال في ننويعم نكمأ اضتراف لىع-مكنويعنيلذة اعقاطمال ظفيمو نأل تو،لل ايه رالا قم لىع بعسأتا
 ن،نطفي واش آجال هم عاجال أو خ. ثميوالش مجلس في ءضاعأو أ ةيالالو في مجلس ءضاعآجال أ عاجال أو حوابصي

 هيعل فاظالح ءمنان لألكمي ذيال لصاتالن ام عنوال ذلك وهو ،لألوم االساس اى أسعل هانفإ م،هتما تذهب لزياروعند
 نم يسلنكنشطاء، ول ناسال نكوينجب أي ناكر، حسأف تنك ء.شياألج ائنتا لىع ثيرى التأعل دعيسا ذيالو
 نأذ في بناسمالتالوق في ةيحصحلة امالكل نكوتنن أكمي ناشطا. نكوتا لمسحتميا ويون حكوتنأ ريضروال
 . ادرةبم عملد بناسمال لشخصا

 يونةيالتمع في ومجال ةيمن كل الصاتمناء األلس امج عضو يتلقى نن أكمي ناء،مأللس امج في رايفو سضعال صفبوو
 ومارشا دانيي ولالر نيب ت.ذاالب موقفال ذلك دوايؤي نبرهم بأخييته واللي وثممب لصاتاله انم بيطل زييرج
 اءنمن لألكمين.تونيتر في ثحدي ذيال يعتشرللةجيد وجزةمتصاير من ملخثكال ناكن هن أتونيتر في نيفوظمالو
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 نعنيمسؤولال نوك، وهميعنمنيع في كرة،ذاال لداخ يكقبيءشي أي ة،عقاطمال ظفيمو تعاماتاج لىذهاب إال
 دارةلس إمج في تقديرال تعاماتي اجة فيالكل ةينزايم لىعةقافمولل ءمناأللس امج نمنيلثمم مع نيمسؤول ة أوقافموال
 كئراعطاء آم إثوكنيعنيلذاس انالمع ةقداصلىع فاظالحدمجر هانى اتومس نىأد في تدأتبا اذلك إلذة.درسمال

 في مائدا نكوتثيبح ذلك لىع ارمرتالسم اثنمة، ويضقال نم بكنا جايرو هم سوفني ألك فمضايا وأقال لحو
 ألخوات،وة، واألخهات، وامألن، وايغالبالل، وافألطي االتالبتك، وقنطم في بطاللل لضح األفلصامال-ةصلحم
 .تناكليا نضرويح نيلذئب اارضال افعيد ناسلل العم ءبناخت وأألنات ابمات، واألعمام، وعالو

كريفكمنسوبن هيثركا ورةتكلدي واوزنمون يايتور ركلدا- ناءمأللس امج يقي لعضوقالح لدورف ايعرت

 :رصدمال ةعقاطمال ةيي لكليرسج يون مجلس 

v=NACCgXQcvyI? https://www.youtube.com/watch 

 جزءال- يةس المحلالجالم 1.9 2

 ةممارسال في معتمجال ةية كلارإد لتمام حولاله يرةثم ظرةن كسفي ساس معتمجال ةيمجلس كل عامتيو اجم فيديقد
 ةقتعلمال لئسامال مايال سة، ومعاال ةياسالس ة لقضايايالكل ة مجلسقشمنا يوفيدال نملألولجزء ار اويصو ة.يعملال
 تمامساهال ماستال لىع يريزبءمناأللس امج عضو تيقاتعل تبرزس. والمجل ءضاعأ دىح لالصمال بضارت يفرعتب
 ةيقبتمال قاطعمال ظهرتة.كترمشال دارةإلة ايي عملة فيبنتخاالر ائدواالنمديالعد بالالطس ويدرتالةئيعضاء هن أم
 يسدرتالةئيعضاء هي أعدمسا-ةيباتخنالر ائدواال ض هذهعبنمنيثدتحم كسيسسو في معتمجالةيو كلين فيدم
 نيقيتعلال في اردةالو كتلك ة،ضمعارال نظرال تهاجهر وتظو ل.معال ءثناة أكترمشال الحكم ةيملع ظهرتهور، ومالجو
 .تسياساالنل ست من خالاعزاناللفي ح المجلس ا، دورنهماهيإلعماتالسم اتنيلذالنيمعاال

[ة سوسيكسطعاقم معجتمةليلك ناءمألس الجم اعمجتا- ديوفي قطعم]

 ةنر لجضمحا ءةران قمهمهأف ما ار،مرتباس هايإل عودي أتال حصطلمال ةألمس: ويزيربندا ءمناأللس امج عضو 
ماك-ةيالمالةيدماالئدةالفا م،هوفمالذاه، هنعثيحدالفي تالوقنمالقوعمراقدةياسالسةنضت لجا قمة، وياسالس

 ماديا نكوي ال دا قم لشخص ديما هو ما ني هو ألد ذيال لغالشا". وةيربكةيالمةصلحمو ب"تلل ضيالقا هايإل أشار 

 ةالفي ح بقنطي ذلك نكا ذاا إم يفعرتنفإ ظريا،نةيالمةيادم ئدةفانكويما لىع اسنال افقو وى لتص آخر. وحلشخ
 سهمن أمماهس50لبم أهلك أسمنت أكذاة هو إسهلالةمثلألن امند أقتعه. وأيأ فنشت ذيال ياقللس عابتيرغتيدة قنيعم
 ةقفص وهو تر،يوبمك جهاز 50 ءرالى شع تيوصتالب قومن ننحة، وارلس اإلدمج في ي،مماضع شيء أيول، وبأ
ياتيفي ح ديما فرق أي لىإ ديتؤ نة ليللكل ةمهاال ةقفصال تر. تلكويبمك ة جهازئما لقون وناعد ة،يللكل يرةبك

 ذلك.كتيسا لهنى أعل نقوافيو سوف ناسال عظممند أقتعأ؟ةيالمةيادمةصلحم ل هذهسهم. هألذه ايملك ه كشخص 
 لثمأو أ متلكي أننف أعرتتنقليال. أ ةبعوص ثركر أمألح ابصيةيادملرناطق امالنمعنوال ذلك في لدختماوعند
 في للدخولك اذ عدبديير مع شخص لماعألض اعبب قومتةكل شرثمنت أك ذا، إلمثاك،اصالخ تبيكملمع دمتخوأس

 في 10 نملق؟ أ٪1نملأق تنكا ذاة إيالمةيادمةلحصم ل هيه، فليمعنم غيرص جزء ذلك نكة، وليالكل مع دقع
 ح هيالصمال بارضتنيني قوا، فننوالقا في دقتعا أمنكام في يت،ك تي ياعدمسا نككمي مابا، رمنكام في ؟ةئمال

 ننوالقا تنك ماكةيضقال ةكتل ند أقتعا أنة. أئمال في 10ال

 ةيصتو معد أسيكبالتأ وأنا ة،لليلذه اة هعئرا ةيداب هو ذاه ند أقتعلك ألذ ل،ثمت ننولقاي اد فقتعأضع، والو ذلك صدقأ
ذاا إمع قطل فساءتا أندة. أية جثادمح ن هذهد أقتع، أنناد أقتعا، وأناهتمدعا التي ةروفعم ة غيرئجهتاليجر )م توركلدا

 ماكن.آلى اتذا حه لم يروا نيلذن ايآلخراس انالنمتس مدخالمتونل ة،لليلذه الى هءة أوراقك ضع هذهنند أينر كنا 
 يو،يولز/موت في ممقدال عدةمساال بعرضهم إعجابي لة، وأسجيالكل في يسدرتال ةئيعضاء هما بأتهم نكون، سأموتعل
 ى أساسعل ةيأخالق قضايا مع نملوعاتي دقتعن أيلذالتدريس ا ةئيعضاء هن أيب ناسال نم ثيركال ناكن، هموتعل ماك
 ثريؤ نيلذاس انلن األ ضا،يا أهذ لىع ظرةنبطالال أن يلقي دة، أوراحصب تهم.خالع مدامتما لسهمنكوأتظم. سنم
 .يسدرتال ةئيعضاء هم أه باشرةم نكمي ما كثرم أهيعل ذاه

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 
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 متى تكمياسل سقوتله ة.راحصلكب دهمقتأف مكان وأناال ذان هم يدةء جشيان أبويالط ناسال لع: فتزنرايموب نكها
 نع عانتمالبب اعن س ةلالمرح ي هذهة فالحظم عواضي نأ يهمعل ن". أعنتما أنأ" ز:يريب ديالس لثم ل شخصقوي

 .تيالتصو

 .حلصامال في رضعات ناكن هكا ذاإ الة: ال إالشاش جن خارمتصو

 . حينتالتعاد وبالن ايب فرقنننح ببالس ذاهل ة:الشاش جد خاريالوح تلصوا هو اهذ ز:تنرايموب نكها

 ]غير عماتالسد امجر حبوضو نمةيجد كثرل أكبشهرأأقمنه و ةنسخ لىعلصف أحونني سي أنع: أتزنرايموب نكها
 با. وأناومطل يئايس شلذاا هاذمل لساءتا أنى. أأخر مرة بأس ال ار،تا أخمدمتخاسنيجب أ نآلد، وايوه ج، أ[عوممس

 .تيالتصو نععتنامالبب او سا ههذ عماتالجا اا لهذمتاح نكم أي لننل إقوت مار عندئدواال بعض في هنأ لمعأ

 نظامال فظبرت لحعد روموجب قواب ضايا أبمطلو يسن لكن ولتحسمسال نم نكوي د: قةالشاش جصوت خار

 هئتو لمللل تدأب يئاذلك ولكن ش أفهم وه أنا: أتزنرايموب نكها

 .هيشمل لمة: والشاش جصوت خار

 .كشكرا جزيال ل ز:تنرايموب نكها

 دعتقاينل أمآتنك د،عتقاتنى أنمتنت أك ب.ذه دلس قمجال يسئن رأل ديعنا سل أن أقويجب أيفي: وونلد ريها
 د،عتقاينيجب أ هنأتقدع؟( أةعروفم ة غيرئهجتال)ردوبايد ليالسدعتقاين؟(، وأةروفعم ة غيرئهجتال) ازرم توركلدا

 ةعبألريات اؤولسم بنجتب دايغ جل بلمعب امد ققل بر هنا.صا ريتقر آلخر هولشيء ايك. وار فنظال بيج هند أقتعوأ
 الرات لكل تلكلدون ام الفآلاالف وآلر اهومجال دفعي يحدث، واآلن سوف ذال هك نكا مان عنديمئنوا ناكا نيلذا
 لكبش رأقتنالشيء اآلخر هو أك. وذل تنت فعلألة حايى أعل نكاس. لنال هايم أكتيطغتا لهيعطينكا التي ورةمشال
 نمليلق ددعهالا قم داب جعجاثير لإلم

 نيلذة اعقاطمال نمبطالال نم ثيركال ناكن هأ دركننوأ اقعالو هنواج نيجب أ نناد أقتعة. وأيالكل نعبطالال
 نناد أقتع، أة حقاميياء عظألشن ال أقوننن أم اله بدند أقتعلك ألذ عهم.متمج ةيى كلإل ةيالتال ةعقاطمال لىن إبوذهيس

 منىت، وأ CPدسينهمنعءلشين افإ لك،ذ مع ت.الوق نم ترةفا لنري هتج ضىفوال نم يالقل ناكن هدرك أننيجب أ
 تقدعل، وأماال نمريثكال هورمالج لفكيهند أقتع، وأةيضى كلل فومع ان تمكهند أقتعأ د،بألى اإل ثيحدلل نكا ذلك نأ
 .تكوق لىع ا لككرش سكم.فنن أمنيخجل نواكوينجب أي نكمم ثيركالنأ

 تناك ا،جد تعمم نشاطب اميقلل ةبية رهصري فلد نكا تنواضع سبلبر قكأذ نردت أد أب، شيء واحالكط ي:افدنفيك
 اقعالو في همنه هو أنعلوفيما يفي.وظ طورت يس، وهيمور ةعقاطمم لعاال عيدمالبتكم في تناك-لمعتةبتجر
 رىتمابى رنبمال في تيمشذاإ-ةفمختلالتكلياال لىة إضافإلبا-تكلياالنميرثك،يرثكم لهينابمدهم وارمونمويقد
 ضعمومائدانكا يعمالجنكة، وليئجناالةلداعالبطالة لصصمخ ذلك. وهي نعيرثكالنثوحدتي ناسالنم ثيركال

 نم نينثن اى أرألخيات االكل نم ثيركال نم اقعالو في معنس لك،ذ يفيوظال ويرتطال مساق نم تهينن مايب. عندترح

 نن أكمي ما نكودري ال نهما تها.ثرألنك أ ديعنا سة أقطن ت، وهذهكلياال لىطالب إال بذهي ذامان. ليهلمذ كانا تناأساتذ
 يكت كسلى ساسبت إذه اقع.الو في ننويرى فإل تبذه تندرت أا قمكداية وبال في اهكدرن أكأ لم ه هنا،يعل لواصيح

 تبذه ذا، إمن جو لصتخالديأر ي،ئدقاصميع أيها جإلبذهي التي ةيالكل فسن لىهب إأذند أيأر ال ؟ أنا؟نمجللخرو
ذاأخرى، وه مرة ةينوة الثادرسمال في ننيي أنعي ةينوالثا ةدرسمال في دقائيصميع أيها جإل بذهي التي ةيالكل فسن لىإ

 ةيالكل ن هذهبوحي ينايجل خرعتج التي بسباألد اأح اقعالو في 

 ربمتبل/سيلوأ 22 ءمناأللس امج عماتكس اجة ساسعقاطم معتمج ةيكل

NJ InsideScene.com 

 :6lAhttps://www.youtube.com/watch?v=oBISMyRQ درصمال
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ثالجزء الثال - لمحليةس االمجال 1.10 

 ةقافموال نع ضاية أمسؤول ن هيكئيس، ولي أو رذيفنت يسئن رييعت نع لألوم امقاال في ةؤولمس ءمناأللس اإن مجا
 جمرابالة وؤسسمال ةالفي رس تراييغتال ذلك في مابسية )يئلرة ايؤسسمال تهاالتجال، وايغتشال تنيازايم لىع
 ي:ما يل ةيذجمونال ةيارالت اإلدالمجا لمتشس. ويئلرا اممة أمسؤول ةيارإد وحدة امخدتة(، واسلجديدة ايميادكألا

 رىألخة اياردات اإلدالوح لمتشوت.ماعلومال جياونولكتب، وطالالنؤووش ة،يارإلدمات اخدالة، ويميادكألن اؤوالش
 عامة(ال تالعالقامية وكوالح تالعالقا ذلك في مابلخارجية )ن اؤوالشة، ويؤسسمال ةيالعفالث وبحوال ةلصال تذا

.  يميادكألا عملدوا

راشك 1.11 

 القضايا ةيالتال الوحدة في كشفتتس ة. سوفيلكال ةمكل لحوضأف لى فهمع تكمعدد سالوحدة قذه ان هكوت نل أمنأ
.  معتمجال ةيويل كلمتبةقتعلمال

Florida College System institutions map: 

http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20Career%20Paths%2 

0v6.pdf 

Florida College System logos: 

https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx 

USA Map: United States of America - Outline by FreeVectorMaps.com 

Florida Counties Map: Florida with Counties - Single Color by FreeVectorMaps.com 

Pam Stewart portrait: http://www.fldoe.org/ 

Madeline M. Pumariega portrait: https://twitter.com/educationfl/status/707604295911411713 

Dr. Jackson Sasser portrait: http://news.sfcollege.edu/ 

Santa Fe  College sign : http://schererconstruction.com/project/santa-fe-college-entrance-sign-nw-

91st-st-39th-ave/. Fair Use. 

Santa Fe portraits of trustees: http://www.sfcollege.edu/bot/trustees/index. Fair Use 
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1.12 USDOS - CCAP 

 نم ديمزا لة فلوريديالمعة ورها جايالتي تد ة،يكيرمألة ايلخارجارة انامج وزرب مع هوتمجال ةيكل يرج مدمبرنا
 ةت، يرجى زيارماعلوملا

eca.state.gov أوlsi.fsu.edu/ccap 

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 

http:eca.state.gov

