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 ،  BCATوالعائالت المحتملة في   أعزائي الطالب

في مركز بیرتون للفنون والتكنولوجیا  التدریبیةالبرنامج والدورات للتعرف على فرصة  عبر مدارس مقاطعة رونوك العامة  8thمنح  جمیع طالب الصف  سیتم ، ھذا األسبوع  
)BCAT.( عرض كیفیة التقدم بطلب لتصبح طالبا في   وسیتموموظفینا ،  بعض طالبنا إلى  وسوف یستمعون ،  بجولة كاملة في حرمنا الجامعي سوف یقومونBCAT.    

 بالعروض المقدمة ھنا في مركز بیرتون. والعائالت على درایة المدارس الثانویة  طالب  جمیعنرید أن نتأكد من أن 

،   مساء 7:30و  مساء  5:30أكتوبر بین الساعة   11،  الثالثاءیوم   علینا بمزید من التفصیل.للتعرف  فرصةا للحصول على أن تنضم إلین BCATیود موظفو  
التي   الموجزةالعروض التقدیمیة  خالل ھذا الوقت لعرض  أي وقت في  إلى مركز بیرتونیمكنك القدوم  حرمنا الجامعي.  في   ومعرض جلسة مفتوحة  BCATستستضیف 

 . قد تكون أنت وطفلك مھتمین بھا البرنامج التي (إعدادات)إعداد  في و / أو الطالب BCATیقدمھا موظفو 

إنھا ببساطة فرصة للحضور شخصیا لمعرفة المزید عن . BCATحضور ھذا الحدث  للتقدم بطلب للحصول على  على أي طالب أو عائلة  یجبلكي نكون واضحین ، ال 
 فرص التعلم المقدمة في مركز بیرتون.

 النقر على الروابط التالیة:  من خالل BCATمعرفة المزید عن أیضا  Youیمكن ل 

 BCATموقع  •
 دقیقة)  15حوالي ( BCATجولة فیدیو  •
• eBCAT Websit - البرامج المختلفة الروابط الموجودة على الیسار لمزید من المعلومات ومقاطع الفیدیو حول  انقر فوق( جمیع البرامج( 
 eBCAT Guidامج وثیقة برن •
• BCAT - میناألسئلة المتداولة من المتقد 

   . 3202ینایر  15وستظل مفتوحة حتى  42-3 202 للعام الدراسي اآلن مفتوحة  التخفیضاتجمیعا أنأیضا ، أود أن أبلغكم 

 16بحلول ة بالتقدیم بالنسبة ألي طالب یتقدم بطلب للحصول على مركز متخصص (االتصال الجماھیري ، الھندسة ، الفنون المسرحیة ، الفنون البصریة) ، یوصى بشد 
 ألن ھناك مكونات أخرى لتطبیقات المركز التخصصي. سیتم إرسال ھذه المكونات عبر البرید اإللكتروني إلى الطالب بعد تقدیم الطلب العام. دیسمبر 

ء في برنامجھم في العام الدراسي المقبل  الحالیون الذین یرغبون في البقا BCATالذین یرغبون في تبدیل البرامج إلى إكمال الطلب. ال یحتاج طالب   BCATسیحتاج طالب 
 إلى التقدیم. 

أسئلة حول التقدم بطلب للحصول على  كانت لدیك إذا ) tgibbons@rcps.usجیبي" جیبونز (" تیریزا BCATیمكنك أیضا إرسال برید إلكتروني إلى مستشارة مدرسة 
BCAT .ى الرابط للتقدیم إلBCAT  أدناه.  24-3 202ل 

 BCAT 2023-24تطبیق  •

 !نتطلع إلى رؤیتك قریبانحن 
 

 اخالص 
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