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اــاليتنـورد وجـري فـة هنـكلي نـع حقائـق  

 

  
 

 

 

  والضبط المحلي للضرائب، قرر ذاتي لا  لحكما وإقراراً بأهمية ضرائب باهظة لكليات أخرى خارج المنطقةفع دبدالً من

تخدم  كلية هنري فورد لمدينة ديربورن لكي كلية خاصة بهم. من هنا تم إنشاء ءنشاإ لعامةا رنيربود مدارس   سكان منطقة

 عاماً. 80 منذ ربورن والجاليات المجاورةسكان دي

 

  بكلية هنري فورد يلتحقون % من خريجي مدارس ديربون العامة36كمعدل وسطي، فإن HFC. 

 

 التجارة إلى األعمال التجارية  العاملة إلى برنامج أكاديمي مجاز يتراوح بين تدريب اليد 150أكثر من  تقدم كلية هنري فورد

وظائف  أن يتبوأوا مباشرة والفنون الليبرالية والطهي وغيرها. ويمكن لخريجي الكلية STEM برنامجوالرعاية الصحية ، و 

للدراسة الجامعية وتحصيل شهادات البكالوريوس  برواتب عالية أو يستفيدوا من الخيارات المتعددة لإلعداد السهل واالنتقال

 أربع سنوات دراسية. إلى الجامعات التي تتطلب رشادات لالنتقالمن خالل اال الرسمية مع الجامعات أو من خالل االتفاقيات

 

 الدراسية )تبلغ الرسوم الدراسية في الوقت  يحصل سكان منطقة ديربورن للمدارس العامة على خصم كبير في األقساط

من كليات كلية  28دوالًرا لغير المقيمين(. من بين  172للمقيمين مقابل  دوالًرا لكل حصة أكاديمية 99الحالي 

هم في  HFC كلية هنري فورد ديربورن العامة الذين يتلقون العلم فيمنطقة مدارس سكان  فإن جامعة عامة، 14و  ميشيغان

 في والية ميشيغان بأكملها. المرتبة الثالثة من حيث دفع أدنى مستوى للدراسة

 

 جامعات المناطق أن طالب الكلية يحققون أيضاً  من تعليماً عالي الجودة حيث تُظهر التقارير الواردة تقدم كلية هنري فورد

 مع الطالب المنتسبين لجامعات األربع سنوات خالل سنواتهم األولى والثانية. األفضل من حيث النتائج مقارنةً 

 

 خالل برامج التسجيل  من يمكن لطالب المدارس الثانوية المؤهلين أخذ دروس إضافية في كلية هنري فورد

من دون تكلفة تماماً. من خالل المشاركة  الحصول على شهادات من الكلية المتعددة لدينا والتي يمكن أن تؤدي إلى المزدوج

المدارس الثانوية المحلية في  ج العديد من الطالب منيتخر HFC فورد برامج التسجيل المزدوج الخاص بهنري  في

معاً، مما قد يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والمال إلكمال دراساتهم.  ديربورن مكملين السنوات الجامعية األولى والثانية

 طالب في ديربورن من فرص االلتحاق المزدوجة في كلية هنري فورد. 2000اآلن حوالي  ويستفيد

 

 الكلية وهم يرزحون تحت طائلة ديون  ر التقارير اإلخبارية األخيرة ، فإن الطالب في جميع أنحاء البالد يغادرونكما تشي

بديالً ميسور التكلفة وعالي الجودة مقارنةً مع التكلفة األعلى للجامعات  HFC كلية هنري فورد تربوية عالية. توفر

وتعليم متميز معترف به من قبل  العاملة ليم وخيارات برامج تدريب اليداألربع سنوات من خالل توفير أقساط أقل للتع ذات

الدراسية  ضمان تجميد الرسوم HFC يؤدي إلى الحصول على أي مهنة. كما تقدم الكلية المجتمع األكاديمي والذي يمكن أن

ون من كلية هنري للطالب الذين يتخرج لمدة أربع سنوات، مما يؤكد أن معدالت الرسوم الدراسية اليوم مجمدة

 في غضون أربع سنوات. HFC فورد
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مجانا. ر يمكنهم تلقي العلم في كلية هنري فورد کثأو أعامًا  ٦٠ن سمن بلغوا لعامة مورن التربوية ابريدينة دم مقيمو منطقة •   
 

كلية عامة وحرماً جامعياً عاًما. نحن نقدم الفرص الثقافية والموارد للمواطنين ، بما في ذلك الحفالت الموسيقية عتبر كلية هنري فورد ت •

الكورالية والحفالت اإلداء الموسيقي ، والمسرح الحي ، والعروض الفنية ، والرقص ، والمسابقات الرياضية ، والمسابقات األكاديمية ، 

وكلها مؤمنة مع موقف سيارات آمن داخل حرم الكلية. ويسمح للطالب أو موظفي  -واألنشطة الثقافية ، وغيرها من األحداث على مدار العام 

مفتوحة  وتستخدم بعض المجموعات األخرى مرافق الكلية لإلستخدام وهي القيام ببعض النشاطات العامة HFC في كلية هنري فورد األقسام

 .يعلى الجانب الغربي من الحرم الجامع Kingfisher Bluff و Rouge River Gateway Trail  اإلستخدام العام ل للجمهور. كما نؤمن

 

تعليًما باللغة اإلنكليزية واللغة والثقافة األميركية. هذا البرنامج المكثف مطلوب بكثرة  هنري فورد ليزية التابع لمركزيقدم معهد اللغة اإلنك• 

يًا باللغة وممتليء دائماً بالطالب ، ويعد الطالب للنجاح في دورات اللغة اإلنكليزية على مستوى الكلية والعمل الذي يتطلب إتقانًا كتابيًا وشفو

 يزية.اإلنكل

 

التي أجراها متخصصو التأطير االقتصادي الدولي ، فإن وجود كلية هنري فورد في  2018االجتماعي لعام -وفقًا لدراسة التأثير االقتصادي •

أي  - مجتمع ديربورن له تأثير إيجابي على المجتمع ويولد عائًدا كبيًرا وقاباًل للقياس على االستثمار لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين

 الطالب ودافعي الضرائب والجالية.

 

دوالر تراكمية  4.20يستثمر الطالب أموالهم وأوقاتهم الخاصة في تعليمهم. ومقابل كل دوالر يستثمره الطالب في الكلية ، يحصلون على • 

 ٪.15.6ورد تجاه الطالب العائد السنوي الستثمارات هنري فمن األرباح المستقبلي خالل مدار حياتهم العملية. ويبلغ متوسط 

 

دوالراً لتحفيز النشاط االقتصادي  8.90مقابل كل دوالر ينفقه دافعي الضرائب الذين يستثمرون في كلية هنري فورد ، يحصلون على • 

فعي الضرائب العائد السنوي الستثمار هنري فورد لداالمحلي ويقلل الطلب على الخدمات التي تمولها الحكومة في ميشيغان. يبلغ متوسط 

 في المائة. 26.2

 

ويستفيد مواطنو والية ية. هفارلوالصحة دة ايا، وزالة طلبل اتقلي، ويمة رلجض اخفل خالن مره لمجتمع بأسم التعليافي ر الستثمام اعدي• 

 في كلية هنري فورد.دوالًرا لكل دوالر يتم استثماره  15.30ميشيغان من خالل إيرادات الدولة المضافة والمدخرات االجتماعية بمعدل 

 

ق إلنفاأن هذا اسة درالدر اتقب فيها ، الطلن وافيوظلمت من مدينة ديربورن وكذلك يفعل امادلخوالسلع ري اتشتن كلية هنري فورد ألظًرا ن• 

يعادل . وهذا ما 2017 - 2016لمالية السنة ل اخالت كلية هنري فورد مادقة خطفي مندي القتصاط النشار من حيث االون دوملي 883ق حق

 فرصة عمل. 13،191إيجاد 

اــــاليتنـورد وجــري فـة هنــن كليـع حقائـق  




