
 

 برنامه ها و خدمات برای شاگردان
 

 ساعت های کاری در محوطه کالج
 

بعد از ظهر 6صبح الی  8ساعت دوشنبه/ سه شنبه:  

بعد از ظهر  5صبح الی  8:ساعت چارشنبه/ پنج شنبه

بعد از ظهر  1صبح الی  8: ساعت جمعه  

  

CalWORKs/NEW HORIZON  
 فراهم بودن ساعت های کمک مجازی

بعد  4صبح الی  9شنبه: ساعت دوشنبه الی پنچ

 از ظهر

(619) 644- 5527 تلیفون:  

نستاگرامیا  
Instagram @grossmont_college_calworks 

  

 خدمات برنامه ها

 ای یکمک نقد یکه دارا ینیوالد /شاگردان

، در بخش های ذیل هستند کم درآمد دارای

.حمایت میشوند  

و خصوصی مشوره های تحصیلی، شغلی. 1  

صنوف ثبت نام تیاولو . 2  

. فراهم نمودن هزینه برای مراقبت کودکان3  

. کمک در بخش کتب درسی4  

در صورت واجد فرصت کار با مطالعه ) .5

  (بودن طیشرا

  . موجودیت کارشناس های عدالت خواهی 6

 

 (A.R.C) Accessibility 

Resource Center  

 (A.R.C) مرکز دسترسی به منابع
کمک مجازی موجودیت  

بعد از ظهر 5صبح الی  8دوشنبه الی پنچشنبه: ساعت    

(619) 644- 7112تلیفون:   

Grossmont.arc@gcccd.edu :ایمیل آدرس  

Instagram @grossmontcollegearc 

  . خدمات حمایوی و اکادومی1

 برای شاگردان معلولیت

. خدمات مشوره تحصیلی، 2

  شخصی و شغلی 

 

 

 مرکزی خدمات شغلی

ورود مجدد جوانان، مرکز کاریابی و 

 شغل شاگردان
145، 140. اطاق 60ساختمان.   

 ساعت های کاری در محوطه کالج

بعد از ظهر 6الی  2از  شنبه:سه شنبه و پنچ  

 فراهم بودن ساعت های کمک از طریق مجازی

 5صبح الی  8دوشنبه الی پنجشنبه: از ساعت 

 بعد از ظهر

شماره تماس برای ورود مجدد جوانان:     

7697 -644 (619)  

شماره تماس برای کاریابی:                     

7611 -644 (619)  

 شماره تماس برای مرکزی شغلی:

7614 -644 (619)  

 اینستاگرام

Instagram @grossmont_career_center  

 ایمیل آدرس:

Career.counter@gcccd.edu 

. مشوره شغلی1  

ارزیابی و شناسایی شغل. 2  

.  ورکشاپ های مهارت های قرن بیست و یکم3  

. کمک به استخدام: خالصه سوانی، مصاحبه، 4

درخواست، کارآموزی، رویدادهای استخدام، 

استخدام پردیس، نمایشگاه شغلی و هیئت شغلی 

   آنالین

 

Admissions & Records 

 پذیرش داخله و ثبت سوابق
150 . اطاق10ساختمان.   

کمک مجازی فراهم بودن ساعت های   
بعد از ظهر 2صبح الی  10پنچشنبه: ساعت  الی دوشنبه   

(619) 644- 6817تلیفون:   

امداخله و ثبت نپذیرش . 1  

تهیه جدول نمرات. 2  

. تهیه کارت هویت شاگرد3  

 4.  بخش خدمات سربازان یا جانبازان 

. خدمات برای شاگرد بین الملی5  

. ارزیابی فارغ التحصیلی6  

  . دادخواستها / داد خواهی7

 

Financial Aid  

 بخش کمک مالی
 فراهم بودن ساعت های کمک مجازی

بعد از ظهر 3صبح الی  10دوشنبه الی پنچشنبه:   

98987329572 : مالقات زوم  مشخصه 

(619) 644- 1297 تلیفون:  

ها هیبورس /ک های مالیکم .1  

. فرصت کار با مطالعه2  

. قرضه های تحصیلی، معافیت ازفیس 3

   تحصیلی و غیره 

 

First Year Services 

 خدمات سال اول
 فراهم بودن ساعت های کمک مجازی

 بعد از ظهر 5صبح الی  8پنچشنبه: ساعت  چارشنبه الی

بعد از ظهر 6صیح الی  8و جمعه ساعت   

(619) 644- 2007تلیفون:   
 

ارزیابی/ امتحان تعین سطح. 1  

یسیانگلزبان مهارت  یابیارز. 2  

واضیع سازی پیش نیازها. 3  

و  کالج گروسمونت متعهد بودن .4

ماکایوک  

لسال او ربهتج .5   

Cashier’s Office  

 دفتر خزانداری
  110. اطاق10ساختمان. 

 ساعت های کاری در محوطه کالج

 5صبح الی  8شنبه: از ساعت دوشنبه الی پنچ 

.بعد از ظهر  

 جمعه: به طور مجازی می باشد

(619) 644- 6607تلیفون:   

 پرداخت فیس و بلیط برای  پارکینگ

Counseling Center 

 مرکزی مشوره دهی
162. اطاق 10ساختمان.   

(619) 644- 7208 تلیفون:  

انتقالی  ی،تحصیلی، شغل . مشوره های1

 و تحصیلی

. استراتژی های موفق کالج2  

شاگردان بین المللی وره برایمش. 3  

دهی مشوره جهت دهی /. 4  

مشوره صنوف درسی.  5  

. مشوره کاراموزی6  

 UMOJIA PUENTE و  . پروگرام 7  

 

Health & Wellness Center 

 مرکز خدمات صحی و تندرستی
  031. اطاق06ساختمان. 

 ساعت های کاری در محوطه کالج

بعد از  5صبح الی  8شنبه: از ساعت دوشنبه الی پنچ 

 ظهر

بعد از ظهر 1صبح الی  8جمعه: از ساعت   

(619) 644- 1927تلیفون:   

 اینستاگرام

Instagram @health_welllness_grossmont 

 خدمات صحتی روانی

  . 1 مشاوره صحی روان محرمانه     

.  همکاری فوری در زمان بحران2  

741741ارسال پیام به شماره   

 ساعت در خدومت 24ارسال پیام رایگان است و 

 است

 خدمات صحی شاگردان

 ایمیل آدرس:

Grossmont.health@gcccd.edu  

  
 موجودیت دستیار داکتر

محل مناسب برای طبابت/ تداوی دندان/   .1

 ضرورات اولیه صحی

   یو تندرست صحیآموزش برنامه های  . 2

 

mailto:Grossmont.arc@gcccd.edu
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mailto:Grossmont.health@gcccd.edu


 

 

Student Affairs 

 امور محصالن
204، اطاق  60ساختمان.    

کاری در محوطه کالج ساعت های  

دوشنبه الی پنچشنبه: از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از 

 ظهر

 جمعه: از ساعت 8 صبح الی 1 بعد از ظهر

(619) 644- 7600تلیفون:   

 اینستاگرام
Instagram @gc_campuslife 

@as.grossmontcollege 

. رسیده گی به شاگران 1  

ها بین انجمن ی. شورا2  

مرتبط کالج گروسمونت شاگردان .3  

شاگردان یها/سازمان ها . انجمن4  

. فعالیت های در محوطه کالج5  

 

Student Activities Window  

 ویترین فعالیت های شاگرد
 ساعت های کاری در محوطه کالج

 دوشنبه الی پنچشنبه: از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر

 جمعه: از ساعت 9 صبح الی 1 بعد از ظهر

(619) 644- 6037تلیفون:   

Irene.bauza@gcccd.edu :ایمیل آدرس  

و سمستر .تهیه کردن کارت بس به شکل ماهانه1  

در داخل و خارج از  فیتخف یبرا دی)خر اعانهکارت  .2

 فیتخف نما،یس تکیت فیلماز جمله  کالجمحوطه 

   (رهیغذا و غ فیتخف ،یکتابفروش

 

Outreach 

 توسعه/ انکشاف
(619) 644- 7240تلیفون:   

 اینستاگرام
Instagram @grossmontoutreach  

. سفر های داخل محوطه کالج1  

همکاری در پر کردن درخاست ها .2  

. اطالعات عمومی  در مورد محوطه کالج3  

. گسترش انجمن4  

 

Transfer Center 

 مرکز مرحله  انتفال
173، اطاق  10ساختمان.    

 فراهم بودن ساعت های کمک مجازی
 دوشنبه الی پنچشنبه: از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر

 جمعه: از ساعت 8 صبح الی 1 بعد از ظهر

(619) 644- 2157تلیفون:   

 اینستاگرام
Instagram @grossmont.transfercenter 

همکاری کردن برای انتقال به برنامه چهار ساله کالج یا . 1

 پوهنتون

انتقال میابد و  پوهنتون که به . مشوره رو به رو برای شاگردان2

  مسلکی رشته های همچنان در مورد

و خصوصی شغلی انتقالی، مشوره های تحصیلی،. 3  

UC/CSU   درخاست پرکردن همکاری در مورد  .4

روسه انتقالپ. ترتیب نمودن ورکشاپ ها مربوط به 5  

 

Bookstore 

 کتابفروشی
600 ، اطاق 62ساختمان.    

 ساعت های کاری در محوطه کالج

 8شنبه: از ساعت الی پنچ دوشنبه

.بعد از ظهر 4صبح الی   

(619) 644- 7476تلیفون:   

. کتب درسی1  

. لوازم مختلف و خوراکه ها2  

 Supplies/snacks 

 Book rentals  

EOPS/CARE 

  
251، اطاق  60ساختمان.   

(619) 644- 6177تلیفون:   
 

که از نظر شاگردان برنامه بودجه دولتی برای 

تحصیل محروم هستند از اقتصادی  
 

برای شان ثبت نام تیاولو .1  

و خصوصی شغلی ،تحصیلیمشوره های . 2  

کوپن های کتاب  / EOPS . کمک مالی 3  

. تاسیس کردن برنامه های تابستانی4  
 

برنامه مراقبت از شاگردان انفرادی والدین به  

صورن نقدی و همچنان حمایت پولی اضافی در 

 ورگشاپ های تخصصی که ارایه می شود

 

 

Public Safety 
 محفوظیت عمومی

5نمبرساختمان پارکینگ،    

ساعت باز است 24  

 شماره تماس اضطراری: 911 

اضطراری  ،یکننده زندگ دیتهد یها تیموقع

اختالل در حال /تیجنا ،یآتش سوزصحی، 

ییایمیانجام، نشت مواد ش  

 شماره تماس غیر اضطراری

(619) 644- 7800تلیفون:   

گزارش جرم )در حال انجام نیست(، فعالیت 

حضور برای  مشکوک به مواد مخدر، درخواست

 حفظ صلح

 خدمات محوطه کالج و پارکینگ

(619) 644- 6547تلیفون:   

 و پیدا جستجو کردن ،وسیله حمل نقلکمک 

و  ، اسکورت ایمنی، استناد به پارکینگ،کردن

آن. انجام  

Learning & Technology 

Resource Center  

 مرکز منابع یادگیری و فناوری
بخش فناوری: شماره تمای  

7487 -644 (619)  

:شماره تماس کتابخانه  

3557 -644 (619)  
 

فناوری. مرکزی حمایوی 1  

لسان زبان انگلیسی/ مطالعات مستقل .2  

. مرکزی تحریر انگلیسی3  

. مرکزی مطالعه ریاضی4  

آموزکاران خصوصی. مرکزی 5  

رهبری کامیاب .6  

 

Veterans Resource Center 

 مرکز منابع سربازان یا جانبازان

  تلیفون: 2237 -644) 619(
 یاطالعات کمک مال ارایه ،ییراهنما ، تاهم یبانیپشت .1

  و کمک به درخواست

کالج یخارج ی/ منابعبه منابع داخل دسترس .2  

و خصوصی شغلی ،مشوره های تحصیلی. 3  

 نیلپ تاپ و ماش ،یکتاب درس قرضه . مهیا کردن4

 حساب

 

Next up For Foster Youth 

آینده سازی برای جوانان پرورش 

 دهنده
(619) 644- 1776تلیفون:   

 

برنامه ای که توسط دولت تامین می 

که تحت سرپرستی  شاگرداناز  وشود 

بوده اند حمایت بیشتری می کند، از 

تخصصی تحصیلی،  ورهجمله مش

شغلی، شخصی و بحران، پول کتاب 

اضافی، کارت حمل و نقل یا گاز، و 

هم صورت میگرد. کمک مالی  

Gizmo’s Kitchen 
Bldg. 60, Room 206 
On-Campus Hours:  

Mon-Thurs: 10am-5pm 
Phone: (619) 644-7600 

Instagram 
@grossmont_college_basic_ne

eds 

 Basic needs 
resources 

 Food pantry 

 CalFresh 
application 
assistance 

mailto:Irene.bauza@gcccd.edu

