Student
Support
Program

MY

SSP

حياة الطالب.
العالقات.
الصحة.
العيش بعيدًا.

إن االلتحاق بالكلية
أو الجامعة
تجربة حياتية مثيرة.
ويُمكن أيضًا أن يمثل فترة
من التغيرات والتكيف
والضغط.
أبلغ  89%من الطالب عن شعورهم
باالرتباك بسبب كل ما كان يجدر بهم
فعله ويشعر  65%بقلق غامر*.

بادر بتنزيل تطبيق My SSP
المجاني اليوم!

SSP

برنامج دعم الطالب:
•يتفهم التحديات التي تواجهها
•يق ّدِم دع ًما فوريًا

االتصال بالدعم
الشخصي

•يوجه الطالب إلى موارد الحرم الجامعي،
عند الحاجة
•يحافظ على سرية معلوماتك
• ُمتاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
ودون تحملك ألي تكاليف

تصفح مكتبة كبيرة
من المقاالت

نحن هنا لمساعدتك على النجاح.
تحدث إلى مرشد/مستشار في أي وقت
على مدار الساعة طوال األسبوع
اتصال

اتصال .دردشة.

في أي وقت.
ومن أي مكان.

الدعم الشخصي

MY

دردشة

• دعم فوري
متاح عبر الهاتف والدردشة
• دعم متواصل من خالل تحديد موعد
متاح عبر الهاتف والفيديو

مجاني
سري
*المصدر :تقييم كلية الصحة الوطنية (ربيع )2016

الدعم متاح عبر:
مشاهدة مقاطع
الفيديو

•تطبيق  My SSPودردشة الويب
•عبر الهاتف أو الفيديو
•موارد ذاتية التوجيه بما في ذلك مقاطع فيديو
ومقاالت باللغة التي تفضلها

MY

SSP

تنزيل تطبيق  My SSPالمجاني
اليوم
us.myissp.com

التواصل معنا سهل

1.866.743.7732

يمكنك االختيار بين تحديد موعد بتاريخ ووقت
يناسباك أو إجراء دردشة على الفور في أي وقت
على مدار الساعة طوال األسبوع.

إذا كنت تتصل من
خارج أمريكا الشمالية:
001.416.380.6578

ميزات خاصة
للطالب الدوليين
صمم خبراء
االختبارات
السريرية والثقافية
تطبيق My SSP
لتلبية االحتياجات
الفريدة للطالب
الدوليين:

•إمكانية الوصول إلى مرشد/مستشار
يتحدث اللغة التي تفضلها ويفهم
ثقافتك
•دعم فوري على مدار الساعة طوال
األسبوع من خالل التطبيق
أو الدردشة أو الهاتف
•دعم ذاتي التوجيه يتضمن مقاالت
متعددة اللغات ومقاطع فيديو
على تطبيقMy SSP

بادر بتنزيل تطبيق
My SSP
المجاني اليوم!

يمكن أن يساعدك التطبيق
والموارد عبر اإلنترنت
في:
الصحة

العيش
بعيدًا

الضغط
الحزن
القلق
العافية

الوحدة
الثقة بالنفس
االستقاللية
إدارة الوقت

تطبيق  :My SSPيمكن أن يساعدك
برنامج دعم الطالب في أي وقت في:

التكيف مع التحديات الجديدة

تحقيق النجاح في الدراسة

العالقات مع األصدقاء والعائلة

المشاكل العملية التي تواجهك في أثناء الدراسة

العالقات

حياة الطالب

العائلة
األصدقاء
التواصل
الثقافات الجديدة

العادات الدراسية

سري

التوازن بين الحياة الدراسية والشخصية

الضغط األكاديمي
األنشطة الالمنهجية
مجاني

الشعور بالضغط ،والحزن ،والوحدة ،والمزيد

MY

SSP

تنزيل تطبيق  My SSPالمجاني
اليوم
us.myissp.com
1.866.743.7732
إذا كنت تتصل من خارج
أمريكا الشمالية:
001.416.380.6578
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