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 (BASICS) األساسياتب الخاصة اللوائحفيديو 
 

 .مرحبا بكم في جامعة همبولت :1حة الشري
 

الواليات المتحدة هي بلد متنوع وآمن وممتع للدراسة. يمدك عرض الفيديو بمعلومات مفيدة عن كيفية التكيف مع  :2الشريحة 
 الثقافة األمريكية.

 
غالبا ما يشار إلى الواليات المتحدة على أنها وعاء الذوبان. ووعاء ذوبان هو مكان تتعايش فيه العديد من  :3الشريحة 

الثقافات واألعراق معا في نفس المساحة. هناك الكثير من التنوع في الواليات المتحدة، فيما يتعلق باألعراق واألديان والهياكل 
ة، وأكثر من ذلك. أن الواليات المتحدة تعزز المساواة بين جميع الناس، لذلك نحن التوجهات الجنسيو  األسرية وأدوار الجنس

 نشجعكم على احترام هذه االختالفات.
 

صدمة الثقافة هي صدمة تعايشك مع بيئة جديدة. بالنسبة للبعض، قد يدهشك مقابلة كثير من اناس جدد، وتعلم  :4الشريحة 
تواجه صعوبات نتيجة أنفصالك عن أشخاص مهمين في حياتك وهم الذين يقدمون لك  اشياء جديدة فى بلد مختلف وثقافته. قد

حيرتك ومواجهتك أوقات فى  اليهمتحدث تالدعم واإلرشاد )مثل األسرة واألصدقاء والزمالء والمعلمين(، الذي كنت عادة 
واالرتباك، والقلق. قد يكون لديك صعوبة في ، الحيرةواجه العديد من األشياء، بما في ذلك مشاعر المفاجأة، و ت. قد للمشاكل
لست  كتذكر، أنولكن طبيعية،  تعتبرصحية مثل الصداع أو آالم في المعدة. هذه التجارب الثار اآل بعضقد تعاني . و التركيز
 وحدك!

 
 .عرض فيديو الصدمة فى جامعة همبولت :5الشريحة 

 
أركاتا والمنطقة المحيطة بها. انخرط في المجتمع! مدينة في  امتع بهالتى يمكنك التهناك الكثير من األشياء  :6لشريحة ا

بعض  مشاهدةذهب لا. حاول أشياء جديدة. على حد سواء المحلية والعضوية ،لذيذة وفريدة من نوعهاالبعض األطعمة  تناول
وما فوق(. يمكنك  12لذين هم لى الناس اعالكحول تقتصر دائما األماكن التى تقدم تكون على علم يجب أن الموسيقى الحية )

 والتاريخ كل شيء! االنضمام إلى النادي في الحرم الجامعي للقاء الناس: هناك نوادي للرياضة والفنون
 

بحيث يكون الشهر تاريخ في الواليات المتحدة يكتب الكتابة التاريخ،  فىعلى عكس الطرق األوروبية واليابانية  :7 الشريحة
 حتىهذا البلد. من األفضل كتابة التواريخ استخدام اسم الشهر فى جدد المربكا جدا للطالب هذا يكون  قد. شهر/يوم/سنةأوال: 

 تجنب االرتباك.ت
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يستغرق وقد رس. االمد ىغتلاألعمال التجارية والمكاتب الحكومية غير الضرورية، و تغلق في معظم أيام العطل،  :8الشريحة 
أذا قكرت فى السفر يفضل أن ألن الكثير من الناس يسافرون لزيارة عائالتهم.  ،األياموقتا أطول من المعتاد في هذه السفر 
 تذاكر الطائرة في وقت مبكر، وتوقع التأخير بسبب حركة المرور الكثيفة. شراء! من أجل مبكراتخطط 

 
اليد شيئا ب قد يعنى التلويحداية. التعبير عن األشياء بيديك، على األقل في البعند انها فكرة جيدة أن تكون حذرا  :9 الشريحة

نظرة على بعض من هذه  ىفي بلدكم، لكنه قد يعني العكس في بلد آخر. إذا كنت غير متأكد، يمكنك أن تسأل شخص ما. إلق
 األمثلة.

 
الناس في مقاطعة هومبولت فخورون للعيش في مثل هذا و الشواطئ والغابات نظيفة جدا.  أنإعادة التدوير:  :11الشريحة 

. يرجى تقليل النفايات واستخدام المواد القابلة إلعادة االستخدام. جامعة والية بالمكانللغاية نهتم المكان الجميل، لذلك نحن 
النفايات  قليلتويعتبر . أن هومبولت بيئة جيدةهنا، وتعنى الخضرة في أمريكا. الجامعات خضرة  همبولت هي واحدة من أكبر

عادة االستخدام  عادة التدوير شعار مشترك و وا   .فى همبولوتمعيشة ال ألستدامةا 
 

الضباب هنا يكثر ... الطقس هنا مختلف جدا. مقاطعة هومبولت ليست مثل هوليوود أنالحظت، تكون قد  :11الشريحة 
واألمطار في كثير من األحيان في مواسم الخريف والشتاء والربيع. ولكن الطقس في فصل الصيف يمكن أن يكون لطيفا جدا. 

. فمن السهل جدا أن اجيد تكصح من فضلك حافظ علىتكون غير متوقعة!  قد، و متكررة هومبولتفى التغيرات المناخية 
مظلة في متناول ال وأن تحرص أن تكون ى مالبس ثقيلة،دائما! ارتدلألمطار  اعدبرد خالل موسم األمطار. كن مستالصاب بت
 .ك دائمايد
 

. لتحويل أيضامئوي بالفهرنهايت، وأحيانا غالبا بالدرجات الحرارة  تسجلدرجة الحرارة: في الواليات المتحدة،  :12الشريحة 
 الشائعة. الحرارة  اتالجدول التالي بعض تحويالت درج . يسرد9/5ضرب الناتج في أو  21طرح أفهرنهايت إلى درجة مئوية، 

 
تحويل بين تحتوى على النظام اإلنجليزي لألوزان والمقاييس. هذه المخططات النستخدم أننا في الواليات المتحدة  :13الشريحة 

 المقاييس الشائعة. كثر أل والمتري اإلنجليزي اميننظال
 

شائعة في مقاطعة هومبولت. في أركاتا، معظم  هى ظاهرةالواليات المتحدة األمريكية، و في يتواجد أفراد الشوارع  :14الشريحة 
، فمن هم شيئا. قد يطلبون منك المال أو بقايا الطعام. إذا كنت تشعر بالحاجة إلعطاءينال مأوى لهم غير مؤذيالذين الناس 

 طعام.األفضل أن تعطي ال
 

 HSUبالبطاقة الجامعية الخاصة بك النقل العام  تراك مجانى فى وسائلأش تحصل علىالنقل: سوف وسائل  :15الشريحة 
Jack Pass ! أنظمة الحافالت العامة الثالثة في مقاطعة هومبولت هي: نظام وArcata & Mad River Transit ( للتنقل
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 نتقاليوفر وسائل او ردوود ) نقل، نظام يوريكا(للتنقل فى أرجاء ) Eureka Transit Serviceخدمة النقل ، (فى أرجاء أركاتا
 في جميع أنحاء مقاطعة هومبولت(.

 
عليه  Sعالمة $ وهى حرف هو  األمريكىدوالر الرمز و الدوالر. هى العملة المستخدمة في الواليات المتحدة  :16الشريحة 

التعليم(، أو إذا كنت ال تريد حمل الكثير من  رسوم دفع مبلغا كبيرا لشيء ما )مثل اإليجار أوقمت ب. إذا ينعموديين خط
لمركز البرامج الدولية  أحضر. بنكىحساب  يجب عليك فتح. للحصول على الشيكات، يجب اتشيكالالنقود، يمكنك استخدام 

 بنكى.فتح حساب لإذا كنت تود الحصول على معلومات أو مساعدة 
 

على سبيل المثال، . الواليات المتحدةالمطاعم بلطعام في لتناول اكون هناك بعض االختالفات بالنسبة تقد  :17الشريحة 
. والبقشيش وال تتضمنه الفاتورةجيدة؛ الاإلضافية التي تعطي للخدمة  النقودهو  ”GRATUITY“أو  "TIPPING" البقشيش
يكون عادة و ومهذب. يعى طب. البقشيش هو السلوك مثال مطاعم ماكدونالدزوال يوجد فى . ذات قوائم الطعامفي المطاعم يوجد 
 .امهذبا ويقظ يكون الجرسونجيدة للغاية، عندما ال٪ هي للخدمة 11الدفع، و ٪ من فاتورة  11و 21مابين 

 
اإلفطار: عادة  .والعشاء الغداءاإلفطار و ، ياوجبات يوم 2أكل يمعظم األميركيين  -أساسيات | الثقافة والطعام  :18الشريحة 

نموذجية: البعض أطعمة اإلفطار  أليكو  .كون وجبة خفيفةيعادة ما  ووه، في أيام األسبوعصباحا  10:11حتي  0:11 نم
 22:11والبيض. الغداء: عادة بين الساعة  سمع الزبدة، أو البطاطالمافين مع الحليب، الخبز المحمص أو الكورن فليكس 

الغداء حساء وسلطة، البيتزا، أو شطيرة. العشاء: عادة  شمليويمكن أن  .هو أيضا وجبة خفيفةو صباحا و الثانية عشرة ظهرا. 
نموذجية عادة ما العشاء الأطعمة و هو الوجبة الرئيسية في اليوم بالنسبة لمعظم األميركيين. و . مساء 0:11حتي  0:11 نم

يعقب العشاء حلوى مثل . وعادة ما الخاصة بكل ثقافةأو األرز، أو المأكوالت  ستكون أثقل ويمكن أن تشمل المكرونة، البطاط
 الكعكة أو اآليس كريم.

 
حوالي عند التحدث معا على بعد الناس يقف لغة الجسد واالتصال مختلفة في كل ثقافة. في الواليات المتحدة،  :19الشريحة 

الناس أعطى شعر بالراحة. كى يالمحادثة مساحة شخصية فى  كالبعض. وهذا يعطي شريك ممتر( عن بعضه 1.0قدم ) 1
التقيت  أذاالكتف مستوى على  كذراعوال ترفع ب. أيضا، تجنب االتصال الجسدي؛ ار تق، ال تحاول األحولكتتحرك رصة كى ف

 .ال تعرفه للتوشخص 
 

، بحرارة هصافحتسماء والمصافحة، مثل ذلك: يجب أن األتبادل تعندما تقابل شخصا جديدا، من المعتاد أن  :21الشريحة 
 لم.دون عنف أوأولكن 

 
الرياضة أو غيرها من النشاط البدني: مركز بلعب الحرم الجامعي إذا كنت مهتما داخل  المصادرإليك بعض  :21الشريحة 

فى يقدم دروسا أستعادة النشاط ترفيه و المركز و رياضية ومالعب رياضية، وحمام سباحة. صاالت يشمل و استجمام الطالب 
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واألنشطة الترفيهية  رحالت أخرى مثل التخييم أورحالت خارج الحرم الجامعي مركز األنشطة يوفر و الحبال.  شد الرماية أو
 على مدار السنة!

 
جراء البحوث. جيدمكان جامعة همبولت مكتبة تعتبر  :22الشريحة   للدراسة وا 

 
هو المكان الذي يمكنك الحصول على العالج الطبي بتكلفة منخفضة جامعة همبولت ب طاللالمركز الصحي  :23الشريحة 

 للمساعدة!تام على استعداد و مؤهلين ويحتوى على أطباء وموظفين . مجاناأو 
 

، هناك العديد من الممولللتطوع من قبل البرنامج أو  تلب: إذا كنت ترغب في التطوع أو ط  يةالتطوع رادصالم: 24الشريحة 
ومركز الحرم  ”YES House“ الخدمات التعليمية للشبابوتعتبر في الحرم الجامعي التي يمكن أن تساعدك.  رادصالم

 التطوع.كتساب خبرة ممتازة أل رادمصالجامعي للتكنولوجيا المالئمة 
 

يحتوى الفيديو التالي أن ، نحن هنا للمساعدة. في أي وقتفي مركز البرامج الدولية من فضلك شرفنا بالحضور  :25الشريحة 
حتى يتسنى لنا لمساعدتك على أفضل و معلومات هامة عن كيفية التواصل مع مكتب استقبال في مركز البرامج الدولية.  على

 اإلجراءات التي يجب علينا اتباعها. يرجى إلقاء نظرة:توجد محموعة من ما في وسعنا، 


