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ئالھىدە رەھمەت
1

بىزگە بىرلىكتە تەرجىمە قىلىش شارائىتى يارىتىپ بەرگەن «بىلىك» كۇلۇبىغا ئالھىدە رەھمەت

2

ئېيتىمىز .يەنە «ئەل كاتىپ» ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچنى ھەقسىز تەمىنلىگەن «ئۇيغۇرسوفت» ()Uighursoft

3

شىركىتىگە ،ۋە يۇنىكود ( )Unicodeئۆلچىمىدە تەھرىرلەش ،بەت ياساش ۋە پى دى ئېف ( )PDFھۆججىتى

4

ھاسىل قىلليدىغان « »OpenOffice.org 2.2يۇمشاق دېتالىنى ھەقسىز تەمىنلىگەن «»Sun Microsystems

5

(سان مىكروسىستېمىلىرى) شىركىتىگە ئالھىدە رەھمەت ئېيتىمىز.

6

بۇ كىتاپنى تەرجىمە قىلىشقا قاتناشقان بىلىك كۇلۇبىدىكى تۆۋەندىكى ئەزالرغا ئالھىدە رەھمەت ئېيتىمىز

7

(بەزى ئەزالرنىڭ ئىسىملىرىنىڭ تەكرارلىنىپ قېلىشى ئاشۇ ئەزالرنىڭ بىر قانچە قېتىم تەرجىمە قىلىش

8

ۋەزىپىسى تاپشۇرۇپ ئېلىپ ،تەرجىمە ۋەزىپىلەرنى ئورۇندىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .ئەزالر ئىسمى ۋەزىپە تاپشۇرۇپ

9

ئېلىش رەت تەرتىپى بويىچە تىزىلدى):
-1قېتىملىق ۋەزىپە:
KokTuruk-y, hoopeelover, FinalFantasy
-2قېتىملىق ۋەزىپە:
hoopeelover, AKRAM-AHMAT, bluestar, UdunOhli, nuruz
-3قېتىملىق ۋەزىپە:
FinalFantasy, TENHA, hoopeelover, bluestar, KokTuruk-y, xamaxrap, UdunOhli

10

بۇ ئېلېكترونلۇق كىتاب «ئۇيغۇرسوفت» «ئەل كاتىپ  »5.0يۇمشاق دېتالىنىڭ ھەقسىز نۇسقىسى بىلەن

11

« »OpenOffice.org 2.2يۇمشاق دېتالى مۇھىتىدا كىرگۇزۇلدى ،تەھرىرلەندى ،بەت ياسالدى ۋە پى دى ئېف

12

( )PDFھۆججىتى ھاسىل قىلىندى.
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 .1ئىلتىماس قىلىش ھەققىدە ئومومى بايان
 1.1نىمە ئۇچۇن چەتئەلدە ئوقۇيمىز؟
1

بەزىلەر ئۆزىگە «ئالتۇن يالتىۋىلىش» ئۇچۇنل چەتئەلدە ئوقۇيدۇ ،يەنە بەزىلەر بالىلىق ۋاقتىدىكى

2

ئارزۇسى ئۇچۇن يىراق ئوكيانلردىن ھالقىپ چەتئەلدە ئوقۇشنى تالليدۇ ،يەنە بەزىلەر قارىغۇلرچە چوڭ

3

ئىقىمغا ئەگىشىپ چەتئەلدە ئوقۇش قارارىنى چىقىرىدۇ .چەتئەلدە ئوقۇش نىمىدىن دىرەك بىرىدۇ؟ سىز

4

ئەستايىدىللىق بىلەن ئويلىنىپ كۆردىڭىزمۇ يوق؟

5

توغرا ،چەتئەلدە ئوقۇساق ئۆزىمىزنىڭ نەزەر دائىرىمىزنى كىڭەيتەلەيمىز ،ئوخشاش بولمىغان

6

مەدىنيەتلەرگە بولغان چۇشىنىشىمىزنى چۇڭقۇرلشتۇراليمىز .غەرىپنىڭ مائارىپ ئەندىزىسى «يىڭىلىق

7

يارتىش» تەپەككۇرى ۋە تەتقىقات ئىقتىدارىنى تەربىيلەشكە تىخىمۇ ئەھمىيەت بىرىدۇ .سىزنىڭ تەتقىقاتىڭىز

8

مەلۇم دەرىجىگە بارغاندا ،سىز ئۇستازلرنىڭ كۆرسەتمە بىرىشىگە ئىھتىياجلىق بولىسىز.

9

دۆلەت سىرتىدىكى ئالى مەكتەپلەردە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىردىن كەلگەن ئۇستازلر ۋە ماھىرلر

10

يىغىلغان ،سىز دۇنيادىكى ئالدىنقى قاتاردا تۇردىغان تەجىربىخانلردا ئۇگۇنىش قىلليسىز ياكى تەجىربە

11

مەشغۇلتلىرى بىلەن شۇغۇللىناليسىز ،يەنە كىلىپ بۇيەردىكى تەجىربە شارائىتى دۆلەت ئىچىدىكىگە قارىغاندا

12

كۆپ ياخشى .ئۇ يەردىكى مۇئەللىملەر ،ئالىملر كەسىپنى ئىنتايىن سۆيىدۇ ،يەنە كىلىپ ناھايىتى

13

مەسئۇليەتچان ،گەرچە بەزى ۋاقىتلردا ئىنتايىن جاپالىق بولسىمۇ ،لىكىن بىلىملەرنى ئەملى ،پۇختا

14

ئىگەللىۋالغىلى بولىدۇ .ئىجتىمايى پەنلەر ياكى سودا–تىجارەت پەنلىرى تەتقىىقاتى بىلەن شۇغۇللىندىغان

15

ساۋاقداشلرغا نىسپىتەن ،ئىلمىي – تەتقىقات مۇھىتى كۆرىنەرلىك ئازادە بولىدۇ ،بۇ يەردە ھۆكىمەتنىڭ

16

چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايسىز ،ئۆزىڭىز ئىھتىياجلىق بولغان ئۇچۇر بايلىقلىرىنى (تورنى) خالىغانچە زىيارەت

17

قىلليسىز ،ھەرگىزمۇ «بۇ بەتنى كۆرسىتىشكە ئامالسىز» دىگەندەك مەسلىلەرگە يولۇقمايسىز ،يەنە كىلىپ

18

دۆلەت ئىچىدە ئىشلىتەلمەيدىغان سانلىق مەلۇماتلر ئامبىرىنى ئاسانل ئىشلىتەلەيسىز ،مانا بۇلرنىڭ ھەممىسى

19

كىشىنى تولىمۇ جەلىپ قىلىدۇ.

20
21
22
23

دەرىس ئاڭلش (ئۆتۇش) جەھەتتە ،شاڭخەي قاتناش ئۇنۋىرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى يازغان تەجىربە
ئالماشتۇرۇش ھەققىدىكى بايانلىرى تۆۋەندىكىچە:
نۇرغۇن دەرىسلەرگە دەرىسلىك ماتىريال ئىشلىتىلمەيدۇ ،دەرىس ئۆتۇلگەندە ئەڭ يىڭى ئىلمى
ماقالىلر ،ماتىرياللر ئىشلىتىلدۇ ،ئەگەر سىز ماتىريالغا ئىھتىياجلىق بولسىڭىز كۇتۇپخانغا بىرىپ
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1

ئارىيەتكە ئالسىڭىز بولىدۇ .ئادەتتە مۇئەللىم تارقاتقان لىكسىيە كونسىپىكل كۇپايە قىلدۇ،

2

شۇڭلشقا كۆپ قىسىم ساۋاقداشلر كىتاپ سىتىۋالمايدۇ.بىر تۇرلۇك ئىختىساتشۇناشلىق دەرسىنى

3

مىسالغا ئالساق ،بۇ بىرتۇرلۇك دەرىس ئاخىرلشقىچە بىز  20نەچچە پارچە ئەتراپىدا ماقالىنى

4

ئۇگىنىمىز .كۇتۇپخاندىن بىر قىتىمدا  20پارچە كىتاپ ئارىيەت ئىلىشقا بولىدۇ ،لىكىن چوڭ

5

قۇرۇغلۇقتا (جۇڭگۇدا) بىز دەرىس ئاڭلىغاندا ئىشلەتكەن ماتىرياللىرىمىز نەچچە ئون يىل

6

ئىشلىتىلگەن بولسىمۇ ،يەنىل كىلسسىك دەرىسلىك ماتىرياللىرى دەپ ئەتىۋارلىندۇ.

7

بۇ يەردە كىچىك سىنىپلرنىڭ ئوقۇتۇش كەيپىياتى ناھايىتى جانلىق ،سىز خالىغانچە ھەر قانداق

8

قارىشىڭىزنى بايان قىلسىڭىز بولىۋىرىدۇ ،يەنە كىلىپ كەيپىيات ناھايىتى جانلىق ،بۇيەردە

9

مۇئەللىم يۇقۇردا تۇرۇپ سۆزلەۋىردىغان ،ساۋاقداشلر تۆۋەندە توختىماي خاتىرلەيدىغان ئەھۋال يوق.

10

مۇئەللىملەر ئىنتايىن تەربىيە كۆرگەن ،ناھايىتىمۇ مەسئۇليەتچان ،بەزى ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئاساسى

11

ياخشى بولمىغاچقا مۇئەللىم ھەر دايىم بىر سائەت بۇرۇن كىلىپ ئۇلرغا قايتىدىن دەرىسنى تولۇقلپ

12

ئۆتۇپ بىرىدۇ ،ھەتتا ئۇلر بىلەن بىلەن باشقا ۋاقىتنى كىلشىۋىلىپ دەرىسنى تولۇقلپ ئۆتۇپ

13

بىرىدۇ .بىر قېتىم مۇئەللىم ئاغرىپ قىلىپ ،ھەممىزگە بىر پارچىدىن ئەپۇ سوراش خېتى يازغاندىن

14

سىرىت يەنە ئۇگۇنۇش ماتىرياللىرنى بىزگە تارقىتىپ بەردى .ئۇنىڭدىن باشقا ،مۇئەللىملەرنىڭ

15

دەرىس تەييارلشتىكى خىزمەت مىقدارى ئىنتايىن زور ،ئۇلرنىڭ ئۆتكەن دەرىس مەزمۇندىن سىز بۇنى

16

بايقىۋالليسىز .سىزنىڭ مۇئەللىمگە ئەۋەتكە ھەرقانداق خېتىڭىز ياكى سۇئالىڭىزغا مۇئەللىم

17

ئىككى خىزمەت كۇنى ئىچىدە تەپسىلى جاۋاپ بىرىدۇ .بىزنىڭ ئاددى بىر سۇئالىمىزغا مۇئەللىم 500

18

سۆزلۇكتىن ئارتۇق جاۋاپ يازغان.

19

لېكىن ،چەتئەلدىكى ئوقۇشمۇ ناھايىتى جاپالىق ،ھەرگىزمۇ جۇڭگۇدىكى «كۆز بوياپ ئەپلەپ-

20

سەپلەپ ئۆتكۇزىۋىتىش» كە ئوخشىمايدۇ 3 ،ئوقۇش نۇمۇرلۇق بىر دەرىس ،دۆلەت ئىچىدىكى  6ئوقۇش

21

نۇمۇرلۇق دەرىسكە قارىغندا كۆپ جاپالىق! يەنە كىلىپ سىناق بىر قەدەر قاتتىق ،ھەرگىزمۇ

22

ئاسانلىقچە «قويۇپ بەرمەيدۇ».

23

تەجىربە جەھەتتە بېيجىڭ ئۇنۋىرستىدىكى بىر تورداش تور ئېلن تاختىسغا مۇنداق دەپ يازغان:

24

«مېنىڭ تولىمۇ تەبىئى تالنتى بار بىر ساۋاقدىشىم بار ،ئۇ بىيىجىڭ ئۇنۋىرسىتىدا بىر داڭلىق

25

ئالىمغا ئەگىشىپ ئاسپىرانتىلىقتا ئوقۇۋاتىدۇ ،ئۇ دائىم ئوقۇتقۇچىسنىڭ ناھايىتى قاتتىق

26

باشقۇردىغانلىقى ،ھەر قانداق ئوخشمىغان كۆز قاراشنى سىغدۇرالمايدىغانلىغى ،ئاسپىرانىت

27

بولۇشنىڭ خۇددى «ھىساپلش ماشىنىسى» ۋە ئەسۋاپنىڭ «كونۇپكىسى» غا ئوخشاش ئىكەنلىگنى
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1

ئىيتىپ دەرت تۆكىدۇ .ئوقۇغۇچىلرنى ھۆرمەتلىمەسلىك تەرەققىقى قىلىپ مۇنداق باسقۇچقا يەتكەن

2

 :ئايرىم بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىلر ھالقىلىق تەتقىقات تەجىربىسىنى ئىشلىگەن ۋاقىتتا ،ئۆزلىرنىڭ

3

ئاسپىرانتىنى «ئىشىك سىرتى» دا تۇرغۇزۇپ قويغان .ئوقۇغۇچىلردا باراۋەر ئاساستا باشقىلر

4

تەرپىدىن ھۆرمەتلىندىغان ئىىززەت ھۆرمىتى يوق بولۇپل قالماي ،يەنە ئوقۇتقۇچىلرنىڭمۇ ئىززەت

5

ھۆرمىتى يوق .بەزىلەرنىڭ ئازىراقل نامى چىقسا باشقىلرنى كۆزگە ئىلمايدۇ ،يەنە بەزىلەر قىرىق

6

نەچچە ياشقا كىرىپ ،چاچىلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئاقىرىپ كەتكەن بولسىمۇ ،يەنىل باشقىلر

7

تەرپىدىن «شاكىچىك» سانىلىپ ،باشقىلرغا يارىدەمچى بولىدۇ ،ھەتتا مۇستەقىل دەرىس تەسىس

8

قىلشىغىمۇ يول قويۇلمايدۇ ».لىكىن شىياڭگاڭ ياكى ئامىرىكىدا بولسۇن يىتەكچى ئوقۇتقۇچى

9

بىلەن ئوقۇغۇچىلر باراۋەر ئاساستا پىكىر ئالماشتۇرىدۇ ،بۇخىل باراۋەر ئاساستا پىكىر ئالماشتۇرۇش

10

پىكىردا قارمۇ قارشىلىق بولۇپ قالسا ،ئۇستەل – ئورۇندۇقلرغا شاپاللشنى ئەمەس ،بەلكى

11

ئىلمىيلىك ۋە كىشىلىك قەدىر –قىممەتنى ئۆز ئارا ھۆرمەتلەشنى كۆرسىتىدۇ.

12

بۇنچە كۆپ ئادەمنىڭ تەسىراتىنى كۆرۇپ چىقتۇق ،ئەگەر سىز تىخىمۇ نۇرغۇن بىلىملەرنى ئۇگەنمەكچى

13

بولسىڭىز ،ھەم بىلىمىڭىزنى تىخىمۇ بىر بالداق يۇقۇرى كۆتۇرمەكچى بولسىڭىز ،بىز سىزنىڭ چەتئەلگە چىقىپ

14

كۆرۇپ بىقىشىڭىزنى تولىمۇ تەۋسىيە قىلىمىز .چەتئەلدە ئۇگۇنۇش جەرياندا سىز دۇنيانىڭ ھەرقايسى

15

جايلىردىن كەلگەن نۇرغۇن مۇنەۋەر ساۋاقداشلر بىلەن ئۇچرىشىسىز ،ئۇلر ئىمتاھان نۇمرى جەھەتتە ياكى

16

نەتىجە جەھەتتە بەلكىم جۇڭگۇنىڭ داڭلىق ئالى مەكتەپلىردىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلرغا يىتەلمەسلىگى

17

مۇمكىن ،لىكىن سىز نۇرغۇنلىغان بىز بىلەن ئوخشاش بولمىغان پىكىر قىلىش ،تەپەككۇر قىلىش ئۇسۇلى ۋە

18

ئادىتى بار كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىسىز ،بۇلردىن پايدىلنىپ نەزەر دائىرىڭىزنى كېڭەيتىۋالىسىز .ياقا

19

يۇرتلرنىڭ ئۆرۈپ–ئادەتلىرى سىزنى ئۆزىڭىز توغرىسىدا باشقىدىن ئويلىنىش ئىمكانىيتىگە ئىگە قىلىدۇ،

20

مەدىنيەتكە بولغان تونىشىڭىزنى باشقىدىن تۇرغۇزىسىز .كۆپەيگىنى چەتئەلگە بولغان تونىشىڭىزل بولماستىن

21

بەلكى ئۆزىڭىزگە ۋە ۋەتەنگە بولغان تونىشىڭىز.

22

يەنە كىلىپ چەتئەلدە دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان نۇرغۇن تەتقىقات ئورگانلىرى ۋە

23

كارخانلر بار .بۇ ئورگانلرنىڭ ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئوقۇش پۇتتۇرگەندىن كىيىنكى پىراكتىكا ،خىزمەت ياكى

24

باشقا ئىلغار كارخانلرنىڭ تەجىربىلىرى ،ئىديەلىرىنى چۇشۇنۇشتە سىزنى تىپىلغۇسىز ياخشى پۇرسەت بىلەن

25

تەمىن ئىتىدۇ .ئەگەر بۇلرنى تخىمۇ راۋانلشتۇرۇپ ،ئۇگەنگەننى ئەمىليەتتە ئىشلەتسىڭىز ،دۆلەت ئىچىدە

26

خىزمەت قىلسىڭىز چوقۇم قارشى ئىلىنسىز.

27

لېكىن ھەرگىزمۇ چەتئەلدە ئوقۇش ئۇچۇنل چەتئەلدە ئوقۇماڭ! قارغۇلرچە چەتئەلگە چوقۇنماڭ ،ھەرگىزمۇ
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1

ئالتۇن – تاۋارغا پۇركۇنۇپ دۆلەتكە قايتىمەن دەپ خام خىيال قىلماڭ .ئۇرۇق-تۇققان دوس-

2

بۇرادەرلىرىڭىزنىڭ ئالدىدا چەتئەلدە ئوقۇسا يۇز-ئابرۇيلۇق بولدىكەن دەپ سۆزلەپ يۇرمەڭ .ئەگەر

3

چەتئەلدىكى مۇھىت ئۆزىڭىزنىڭ كەلگۇسى تەرەققىياتىڭىزغا پايدىسىز ئىكەنلىگىنى ھىس قىلسىڭىز ،چوقۇم

4

ئۆز ۋاختىدا قايتىپ كىلىڭ.

5
6

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇماقچى بولغان ۋاختىڭىزدا چوقۇم تۆۋەندىكى بىر قانچە مەسلىلەرنى كۆپرەك
ئويلىنىڭ:

7

مەن نىمە ئۇچۇن چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇيمەن؟

8

مەن نىمىنى يوقىتىمەن؟

9

مەن نىمىگە ئېرىشىمەن؟

10

كەلگۇسىدىكى  5يىلدا مەن نىمە خىزمەت قىلىشىم مۇمكىن؟

11

مەن قايسى ئورۇندا ئۇزاق مۇددەتلىك تەرەققى قىلىمەن؟ نىمە ئۇچۇن؟

12

ھازىرقى جۇڭگۇ  10يىل بۇرۇنقى جۇڭگۇغا ئوخشىمايدۇ ،جۇڭگۇ ھازىر تىز سۇرئەتتە تەرەققى قىلۋاتقان،

13

ھەممە يەر پۇرسەت بىلەن تولغان ھالەتتە تۇرۋاتىدۇ .ئەگەر سىز دە پەقەت كۆپرەك دوللر تىپىپ خەجلەش

14

پىلنى بولسا ،چوقۇم ئىھتىياتچان بولۇڭ .سىزنىڭ پۇرسەتىڭىز بەلكىم زور بولىشى مۇمكىن .شاڭخەيدىكى بىر

15

قىسىم دۆلەت ھالقىغان كارخانلرنىڭ ۋە تەشكىلتلرنىڭ مائاش تەمىناتى دۆلەت سىرتىدىكىدىن ئانچە ئاز

16

ئەمەس (سىتىۋىلىش كۇچى باھاسى بىلەن ھىساپلىغاندا) ،بىريىلدا  100مىڭ يۇەن  200مىڭ يۇەن مائاش

17

بىرىدىغان ئىش ئورۇنلىرى ناھايىتى نۇرغۇن (شىنىجىندىكى دۆلەت كارخانلىرنىڭ ئوتتۇرا قاتلم كادىرلىرنىڭ

18

يىللىق مائاشى ھەممىسنىڭ  350مىڭ يۇەن) .دۆلەت ئىچىدىكى بىر قىسىم چوڭ شىركەتلەرمۇ ئىشچى

19

خىزمەتچىلەرنىڭ دۆلەت سىرتىغا چىقىپ  MBAقاتارلىق ئۇنۋانلردا ئوقۇشىغا ئىختىسادى جەھەتتىن يارىدەم

20

بىرىۋاتىدۇ .يەنە كىلىپ سىزنىڭ ساۋاقداشلىرىڭىز سىز ئوقۇۋاتقان شۇ بىر نەچچە يىل ئىچىدە تىپىلغۇسىز

21

خىزمەت تەجىربىلىرگە ئىگە بولغان بولىشى مومكىن ،سىز ئوقۇش پۇتتۇرگەندىن كىيىن بەلكىم ھەيرانلىق

22

ئىچىدە ئۇلرنىڭ سىزدىن راھەتراق ئۆتىۋاتقانلىغنى بايقىشىڭىز مۇمكىن.

23

دۆلىتىمىزدىكىلەر ھازىر "بىلىق" بىلەن " ئەجدىھا" ئارلشتۇرۇپ قويۇپ ،چەتئەلگەئۇقۇغانلرغا قارۇغۇلرچە

24

چوقۇندىغان ھالەتتىن ئويغىنىپ بولدى ،شۇڭلشقا چەتئەلدىكى بىر قىسىم نامسىز ئالى مەكتەپلەردە ئوقۇپ،

25

دىپلۇم ئىلىپ ياكى چەتئەل تەۋەلىگىگە كىرىپ دۆلەتكە قايتىسىڭىز ،ئىشقا ئورۇنلىشىش جەھەتتە

26

ئۇستۇنلىككە ئىگە بولىشڭىز ناتايىن.

27

ئۇنىڭدىن باشقا چەتئەلدە ئوقۇش بەزىدە زىرىكىشلىك ،يالغۇزلۇق تۇيۇلىشى مۇمكىن ،چەتئەلدىكى
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-4نۇسقا ()2007.6.6

-13/95بەت

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش قوللنمىسى 上海交大 留学手册

-4نۇسقا ()2007.6.6

-14/95بەت

1

نۇرغۇن ئالى مەكتەپلەر چەت-يىراق يېزا كەنتلەرگە جايلشقان ،بولۇپمۇ ئامرىكىدا .بەزىدە شۇ مەكتەپ

2

تۇرۇشلۇق بازارنىڭ نوپوسى شاڭخەي قاتناش ئۇنۋىرسىتىتىدىكى ئادەملەردىنمۇ ئاز بولىشى ،كوچىدا

3

كىتىۋاتقىنىڭىزدا پەقەت بىر قانچە ئادەمنىل كۆرەلىشىڭىز مۇمكىن .ئەگەر سىز بۇنداق يالغۇزلۇق ،زىرىكىشلىك

4

ھالەتكە كۆنەلمىسىڭىز ،پايدا زىياننى ئوبدان دەڭسەپ كۆرۇپ ،ئۆزىڭىزنىڭ بۇنداق تۇرمۇش مۇھىتىغا

5

ماسلىشاليسىغان ياكى ماسلىشالمايدىغانلىغىڭىزنى ئوبدان دەڭسەپ كۆرۇڭ.

6

 Googleدا خىزمەت قىلىدىغان دوكتۇر لى كەيفۇمۇ «چەتئەلگە چىقىشنى نورمال ئەمەلگە ئاشۇرغىلى

7

بولمايدۇ دەپ ئۆزەڭلرنى قاچۇرماڭلر» دەپ مەسلىھەت بېرىدۇ .دۆلەت ئىچىدە ھەل بولمىغان مەسىلىلەرنى

8

دۆلەت سىرتىدا ھەل بۇلىدۇ دەپ ئويلىماڭ.بەزىلەرنىڭ چەتئەلگە چىقىشى دۆلەت ئىچىدە نۇرغۇن

9

ئوڭۇشسىزلىقلرغا ئوچراش سەۋەبىدىن بولىدۇ،ئۇلر چەتئەلگە كەلگەندىن كىيىن بىر يېڭى باشلىنىش

10

بولىدۇ،چەتئەلدە تۇرمۇش،خىزمەت شارائىتلىرىبىرقەدەر ياخشى .ئەمىليەتتە ئوڭۇشسىزلىقتىن مۇۋاپىقىيەتكە

11

ئېرىشىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھەل قىلىدىغان مەسىلە يەنىل ئۆزڭىز دە .ھەممىل يەردە قازاننىڭ قۇلىقى تۆت

12

جۇڭگو جەمئىتىگە ماسلىشالمىغان ئادەم ئېھتىمال باشقا دۆلەتلەردىمۇ رىقابەت ئىڭى يېتىلدۈرەلىشى ناتايىن.

13

چەتئەلگە چىقىش ئۈچۈن ئۆزىڭىزنىڭ قىزىقىشىدىن ۋاز كەچمەڭ .بەزىلەر چەتئەلگە چىقىشنى ئاددى

14

دەپ ئويلپ ئۆزىنىڭ ئالھىدىلىكى ۋە قىزىقىشى بىلەن قىلچە مۇناسىۋىتى يوق كەسىپلەگە ئىلتىماس قىلىدۇ.

15

مەسلەن :ئىجدىمائى پەن ئوقۇغانلر ياكى ئوقۇتقۇچىلر ئامىركىدا مەجبۇرى كومپىيۇتىر كەسپىگە ئالمىشىپ

16

ئوقۇيدۇ،ئاندىن كېچە -كۈندۈز يۇمشاق دېتال شېركەتلىرىدە پىروگرامما تۈزەيدۇ ياكى سىناق قىلىدۇ .بۇنداق

17

كەسىپ ئالماشسا ئۆزى ياقتۇرسا مەيلى،ياقتۇرمىسا ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۆزىنى ئازاپلش بولىدۇ.

18

پىسخولۇگلر مۇنداق ھىكايەت قىلىدۇ :بىر ئەمانى چوڭ بولغاندىن كىيىن ساقايتىپ قويسا خوشال بولىدۇ

19

ۋە كەچتە شەھەردىكى مەيدانغا كېلىپ بىرسىدىن ئاي قانداق بۇلىدۇ؟ دەپ سورايدۇ ،ئۇ كىشى بىگىز

20

بارمىقىنى كۆتىرىدۇ ،ئەما چۈشىنىڭسىز ھېس قىلىدۇ-دە يەنە بىر كىشىدىن سورايدۇ ،ئۇ كىشىمۇ بىگىز

21

بارمىقىنى كۆتۈرىدۇ ،ئەما يەنىل چۈشەنمەيدۇ ۋە سوراشنى داۋاملىلشتۇرىدۇ ،ئەمما ئۇ سورىغان ھەممە كىشى

22

بىگىز بارمىقىنى كۆتۈرىدۇ ئاخىرى ئۇ باشقىلرنىڭ بارمىقى بىلەن كۆرسەتكەن تەرىپىگە قاراپ ئاسماندا يوغان

23

بىر كۈمۈش تەخسىنىڭ تۇرغانلىقىنى بايقايدۇ شۇندىل ئۇ ئەسلىدە باشقىلر بىگىز بارمىقىنى كۆتىرىپ

24

كۆرسەتكەن تەرەپكە قارىسا ئاينى كۆرگلى بۇلىدىغانلىقىنى،بىگىز بارمىقىغىل قارىماسلىقىنى ھېس قىپتۇ .بۇ

25

ھىكايە ئاددى بولسىمۇ مەنىسى ناھايىتى چوڭقۇر.

26

بارماق بىلەن ئاينى كۆرسىتىمىز ،ئەمما بارماق ئاي ئەمەس .شۇنىڭدەك ئاسپىرانتلىق ياكى چەتئەلگە

27

چىقىش ئارزۇ ياكى غايىنىڭ ئۆزى ئەمەس،پبقەت غايىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ۋاستە خالس .ئالىي مەكتەپتە

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-14/95بەت

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش قوللنمىسى 上海交大 留学手册

-4نۇسقا ()2007.6.6

-15/95بەت

1

نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلر ئاسپىرانتلىق ياكى چەتئەلگە چىقىش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىدۇ ،ئەمما خالىمىغان

2

ھالدا،مەجبۇرى،خامۇش ھالەتتە تەييارلىق قىلىدۇ ،بۇنىڭ ئۈنۇمى ئەلۋەتتە ياخشى بولمايدۇ.مەلۇم نوقتىدىن

3

ئېيتقاندا،بۇ ئوقۇغۇچىلر باشقىلرنىڭ بىىگىز بارمىقىنى كۆرۈپ ئاينى كۆرەلمىگەنلەر.

4

ئۆزىنىڭ كىشلىك پىلنى قانداق؟ئۆزىنىڭ كىشلىك نىشانى نىمە؟ قانداق قىلغاندا بىر-بىرلەپ ئەمەلگە

5

ئاشۇرغىلى بولىدۇ؟ بۇ مەسىلىلەر ئىنىق بۇلغاندىل ئادەم گاڭەىراپ قالمايدۇ ،باشقىلر تەرىپىدىن يىتلەپ

6

مېڭىلمايدۇ ،باشقىلرنىڭ كۆرسەتمىسى ،باشقىلرنىڭ باھاسى ئۆزىمىزنىڭ مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىشىمىزغا

7

پايدىسى بۇلىدۇ ئەمما باشقىلرنىڭ كۆرسەتمىسى مەڭگۈ باشقىلرنىڭ پىكىرى ھېساپلىندۇ،ئۆزىڭىزنىڭ

8

مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىشى ئەمەس ھەم مەڭگۈ،ئۆزىڭىزنىڭ مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىشنىڭ ئورنىنى

9

ئاللمايدۇ .ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنى تونۇشتىن باشلىشڭىز كېرەك ئۆزىڭىزنىڭ ئەمىلى ئەھۋالىغا ئاساسەن غايە

10

ۋە نىشان بىكىتىڭ ،بەك ئۇلۇغۋار بوپ كەتمىسۇن ،ئاندىن غايىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن بىرقانچە قىسقا

11

قەدەم باسقۇچلرغا بۆلۈڭ ھەربىر باسقۇچتا بىر كىچىك نىشان تىكلەڭ ،ھەر بىر بىر كىچىك نىشاننىڭ

12

ئەمەلگە ئشىشى بىز ئۈچۈن بىر مەدەت بۇلىدۇ .ئەلۋەتتە ئۆزىڭىزگە ئىشىنىشىڭىز كېرەك ،غايىنىڭ ئەمەلگە

13

ئېشىشى ئۈچۈن چۇقۇم بىر جاپا مۇشەققەتلىك جەرياننى باشتىن كەچۈرۈش كېرەك،بەزىدە مەغلۇبىيەت ۋە

14

ئۇڭۇشسىزلىق ھەمرا بولىدۇ،پەقەت بىر ئادەمدە ئىشەنچ بولسىل مەڭگۈ چۈشكۈنلىشىپ كەتمەيدۇ،مەيلى

15

ئاسپىرانتلىق ئىمتىھانى،چەتئەلگە چىقىش ياكى خىزمەت بولسىمۇ بەرىبىر.

16

ئىشقىلىپ ئىنساننىڭ ئۆمرىدە ھەرخىل تاللش بولىدۇ ،تەغدىرىڭىز ئۆز قولىڭىزدا.

 1.2نىشان ئىلمىي ئۇنۋان ،ماگستېرلىقمۇ ياكى دوكتۇرلۇقمۇ؟
17

چەتئەلدىكى ئاسپرانتلىق ئالىي مائارىپىدىمۇ جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكىگە ئوخشاش ماگستېرلىق ۋە

18

دوكتورلۇقتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئىلمىي ئۇنۋان تاللىشى بار .ئۇلرنىڭ ھەممىسىدە تەتقىقات ۋە ئوقۇتۇش

19

دەرسلىرى تەمىنلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئومۇملشتۇرۇپ ئاسپرانتلىق مائارىپى ،دەپ ئاتاشقىمۇ بولىدۇ.

20

ئاسپرانتلىق مائارىپىدا تېخىمۇ چوڭقۇرلپ تەربىيىلىنىش پۇرسىتى تەمىنلىنىپ ،كەسپىي ئوقۇتۇش ۋە

21

بىلىمنىڭ سىجىللىقى ئاشۇرۇلىدۇ؛ تولۇق كۇرس ئۇنۋانى دەرسلىرىگە قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ئۆزلىكىدىن

22

ئۆگىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ .بۇ تەرەپلەردە تولۇق كۇرس مائارىپىغا ئوخشىمايدۇ.

23

 Wikipediaنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئاساسەن ،ماگستېر ئومۇمەن ئۆتكۈنچى خاراكتېرلىك ئىلمىي ئۇنۋان ،دەپ

24

قارىلىدۇ .ئۇ باكلۋېر ۋە دوكتورنىڭ ئارىلىقىدىكى ئىلمىي ئۇنۋان بولۇپ ،ماگستېرلىق ئۇنۋانىغا ئىگە بولۇش

25

ئادەتتە مۇستەققىل تەتقىقات ئىقتىدارى ئاساسىغا ئىگە بولغانلىقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ .ماگستېرلىقنى

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-15/95بەت

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش قوللنمىسى 上海交大 留学手册

-4نۇسقا ()2007.6.6

-16/95بەت

1

پۈتتۈرۈشكە كېتىدىغان ۋاقىت قىسقا بولۇپ ،ئامېرىكىدا تەخمىنەن ئىككى يىل ،ئەنگلىيەدە تەخمىنەن بىر

2

يىل ،شۇڭا ئۇ دەرھال ئەمگەك بازىرىغا كىرىشنى خالىمايدىغان نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلرنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا

3

ئېرىشكەن .بۇندىن باشقا ،بەزى مەكتەپلەر باكلۋېرلىق ،ماگستېرلىق ياكى دوكتورلۇقنى ئۇلپ ئوقۇشتىن

4

ئىبارەت ئۇسۇلنى قوللنغان .ئامېرىكىدا بەزى كەسپلەرنى ئىلتىماس قىلغانلر دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئوقۇش

5

داۋامىدا ئاپتوماتىك ھالدا ماگستېرلىق ئۇنىۋانىنى ئالىدۇ .ئەگەردە كەلگۈسىدە دوكتورلۇقىنى پۈتتۈرەلمىسىمۇ،

6

يەنىل ماگستېرلىق ئۇنىۋانىنى ئالليدۇ.

7

بەزى ماگستېرلىق دەرسلىرى ،مەسىلەن  MBAقاتارلىقلر ،باكلۋېرلىق ئۇنۋانىنى تەلەپ قىلىپل قالماي،

8

ئادەتتە يەنە بىر نەچچە يىللىق خىزمەت تەجرىبىسىگە ئىگە بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ .سودا-سانائەت

9

باشقۇرۇش ماگستېرى ( ،Master of Business Administrationقىسقارتىلىپ  )MBAسودا

10

ساھەسىدىكىلەرنىڭ ئومۇمىي نەزىرىدە باشقۇرۇش قەۋىتىگە ئۆرلەشتىكى پۇت تىرەيدىغان ئاساس ،دەپ

11

قارىلىدۇ .نۆۋەتتە كۆپلىگەن ئۇنىۋېرسىتېتلر ئوقۇغۇچى مەنبەسى ئېچىش ئۈچۈن ،دۇنيادىكى داڭلىق

12

ئۇنىۋېرسىتېتلرنىڭ سودا ئىنستىتۇتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ ،ئۆزلىرىنىڭ  MBAدەرسلىرىنى ساتماقتا.

13

 MBAدەرسلىرى ئىككىگە بۆلىنىدۇ :بىر تۈرى نۆۋەتتە خىزمەتتىكى شىركەت يۇقىرى قەۋەت

14

باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈن تەمنىلەنگەن بولۇپ ،مەمۇرىي سودا-سانائەت باشقۇرۇش ماگستېرى (

15

 ،Executive MBAقىسقارتىلىپ  )EMBAدەپ ئاتىلىدۇ؛ يەنە بىرى تۈرى بولسا نۆۋەتتە خىزمەتتىكى

16

باشقۇرغۇچىلرنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈن تەمنىلەنگەن بولۇپ ،ئۇلرنىڭ باشقۇرۇش بىلىمىنى چوڭقۇرلىتىشنى

17

مەقسەت قىلغان ئادەتتىكى سودا-سانائەت باشقۇرۇش ماگستېرى دەرسلىرى تەمنلىنىدۇ.

18

دوكتور بولسا مائارىپ ئورگانلىرى بەرگەن ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئىلمىي ئۇنۋان .مەسىلەن:

19

پەلسەپە دوكتورى ( ،)PhDمېدىتسىنا دوكتورى ( ،)MDئەدەبىيات دوكتورى ( ،)DLittمائارىپ دوكتورى

20
21

( )EdDقاتارلىقلر.
پەلسەپە دوكتورى ( ،Doctor of Philosophyقىسقارتىلىپ  .Ph.Dياكى  ،)D.Philئالىي ئىلمىي

22

ئۇنۋاننىڭ بىرى بولۇپ ،ئادەتتە ئوقۇش تارىخى سىستېما قۇرۇلمىسىدىكى ئەڭ ئالىي ئىلمىي ئۇنۋاندۇر.

23

ئۇنىڭغا ئىگە بولغۇچى ئادەتتە ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تولۇق كۇرس (باكلۋېر) ۋە ياكى ئاكادېميە (ماگستېر) نى

24

پۈتتۈرۈپ ،يەنە بىر نەچچە يىل تەتقىقات-ئوقۇشىنى تاماملىغاندىن كېيىن ،ئوقۇش پۈتتۈرۈش

25

دىسسېرتاتسىيىسى يېزىپ ھەمدە  答辩دىن ئۆتۈپ ،ئاندىن پەلسەپە دوكتورلىقىغا ئىگە بولىدۇ.

26

پەلسەپ دوكتورلىقىغا ئىگە كىشىنىڭ «پەلسەپە» ئوقۇشى ناتايىن .ئاتالمىش پەلسەپە دوكتورى بولسا بۇ

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-16/95بەت
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-4نۇسقا ()2007.6.6

-17/95بەت

1

ئۇنۋانغا ئىگە كىشى ئۆزىنىڭ بىلىم كاتېگورىيىسى ئىچىدىكى نەزەرىيىلەر ،مەزمۇنلر ھەمدە ئۇلرنىڭ

2

تەرەققىياتلىرىغا قارىتا مۇئەييەن دەرىجىدە تونۇشى بارلىقى ،مۇستەققىل تەتقىقات ئېلىپ باراليدىغانلىقى،

3

ھەمدە شۇ كاتېگورىيە ئىچىدە ئىلمىي ساھەگە قارىتا مەلۇم كۆز قارىشى بارلىقىنى ئىپادىلەيدۇ .شۇڭلشقا،

4

پەلسەپە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئاساسەن ھەرقانداق پەندە دوكتورلۇقنى پۈتتۈرگەنلەرگە بېرىلىدۇ .ئەمما بەزى

5

پەنلەردە دوكتورلۇقنى پۈتتۈرگەنلەرنىڭ ئادەتتە ئالھىدە ئىلمىي ئۇنۋانى بولىدۇ ،مەسىلەن ،قۇرۇلۇش

6

ئىلىمىدە دوكتورلۇقنى پۈتتۈرگەنلەر قۇرۇلۇش ئىلىمى دوكتورى ( ،).D.Engمائارىپ ئىلىمىدە دوكتورلۇقنى

7

پۈتتۈرگەنلەر مائارىپ ئىلىمى دوكتورى ( )Ed.Dدەپ ئاتىلىدۇ .بىر قەدەر ئالھىدىرەك بولغىنى قانۇن ئىلىمى

8

دوكتورى ( ،)Doctor of Jurispredence / Juris Doctor, J.Dبۇ ئادەتتە باشقا پەنلەردە باكلۋېرلىق

9

ئۇنۋانلىرى بار قانۇن ئىلىمى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاساسىي ئۇنۋانى بولۇپ ،ئالىي ئىلمىي ئۇنۋان ھېسابلنمايدۇ.

10

بۇندىن باشقا ،ئەدەبىيات ئىلىمى دوكتورى ( ،)Doctor of Letters, D.Littئادەتتە پەخرىي خاراكتېرلىك

11

بولۇپ ،ئىگە بولغان كىشى ئادەتتە ئاللىقاچان باشقا دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن بولىدۇ.

12

كۆپ قىسىم ئەھۋاللردا ،دوكتورلۇق دەرىسىنى ئۆگەنمەكچى بولغانلر چوقۇم ئالدى بىلەن ماگستېرلىق

13

ستاژىغا ئىگە بولۇشى شەرت .ھالبۇكى ،بەزى پەنلەردە نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولغان باكلۋېرلىق

14

ئۇنۋانىغا ئىگە كىشىلەر بىۋاستە دوكتورلۇق دەرسلىرىنى ئۆگەنسىمۇ بولىدۇ .يېقىنقى يىللردىن بۇيان ،ئىلمىي

15

ساھەدە «ماگستېرلىق-دوكتورلۇق ئۇلپ ئوقۇش» تەك يېڭى بىر تۈرلۈك دەرس مەيدانغا كېلىشكە باشلىدى.

16

باكلۋېرلىق ئۇنۋانىنى پۈتتۈرگەنلەر بىۋاستە بۇ تۈردىكى دەرسلەرنى ئۇلپ ئوقۇسا بولىدۇ .دەرسنىڭ

17

دەسلەپكى مەزگىلىدە لياقەتلىك بولسا ئالدى بىلەن ماگستېرلىق ئۇنۋانىنى ئېلىپ ،ئاندىن كېيىن دوكتورلۇق

18

دەرسلىرىنى ئۇلپ ئوقۇسا بولىدۇ.

19

جۇڭگولۇق ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،تەبىئىي-سانائەت پەنلىرىنىڭ تولۇق كۇرس

20

ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۆپچىلىكى ئىلتىماستا بىۋاستە دوكتورلۇقنى نىشان ئىلمىي ئۇنۋان قىلىدۇ .بۇ شۇنىڭ

21

ئۈچۈنكى ،دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئوقۇماقچى بولغان ئوقۇغۇچىلرغا زور دەرىجىدە ئوقۇش مۇكاپاتى ياردەم پۇلى

22

بار ،ھالبۇكى ماگستېرلىقتىكى ئوقۇش مۇكاپاتىنى ئىلتىماس قىلىش رىقابىتى بىر قەدەر كەسكىن بولىدۇ.

23

لېكىن ،سىزنىڭ تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ئويىڭىز بولمىسا ،ياكى تەتقىقاتقا قىزىقمىسىڭز ،سالماقلىق بىلەن

24

تاللڭ .دوكتورلۇقتا ئوقۇش ئۈچۈن كۆپ ۋاقىت كېتىدۇ .ئەگەردە سىز تولۇق كۇرستىن كېيىن بىۋاستە

25

دوكتورلۇقنى ئىلتىماس قىلسىڭىز ،ئۇنداقتا  6~5يىل ۋاقىت كېتىدۇ .ماگستېرلىقتىن كېيىن دوكتورلۇقنى

26

ئوقۇشقىمۇ تەخمىنەن  3يىل ۋاقىت كېتىدۇ.

27

(گىرافىك-14 ،بەتتىكى)
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ئادەتتىكى دوكتورلۇقىنى ئوقۇماقچى بولغانلر دەرس ئاڭلشنى باشلىغاندىن تارتىپ تاكى دوكتورلۇق
ئۇنۋانىنى ئالغىچە بولغان مەزگىلدە ،تۆۋەندىكى باسقۇچلرنى بېشىدىن ئۆتكۈزىدۇ:
 .1بەلگىلەنگەن دەرسلىكلەرنى تاماملش ،ئادەتتە مېتودولوگىيىلىك تەتقىقات ياكى ئىلمىي كاتېگورىيىگە
ئائىت ئاكادېمىيە سەۋىيىسىدىكى دەرسلىكلەر.
 .2دىسسېرتاتسىيە ياكى تەتقىقات پلنى يېزىش ،ھەمدە دىسسېرتاتسىيە يېتەكچىسىنىڭ تەتقىقات
تەستىقىنى ئېلىش.
 .3تەتقىقاتنى باشلپ دىسسېرتاتسىيە يېزىش .بۇ ۋاقىتتا ،دوكتورلۇقتا ئوقۇيدىغانلر ئۆزلىرىنى

8

دوكتورلۇق كاندىداتى ،دەپ ئاتايدۇ ،ياكى شەخسىي ئىلمىي ھوقۇقى تىزىملىكىدە ئۆزىنىڭ پۈتتۈرۈش ئىلمىي

9

ئۇنۋانىنىڭ قىسقارتىپ يېزىلىشىغا  ABDنى قوشۇپ قويىدۇ ،مەسىلەن ،)Ph.D.(ABD ،بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ

10

دوكتورلۇق ئۇنىۋانىنى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

11

 .4دىسسېرتاتسىيىنى تاپشۇرۇپ ،دىسسېرتاتسىيە ياقلشتىن ئۆتۈش.

12

 .5دوكتورلۇق ئۇنىۋانىغا ئېرىشىش.

13

تۆۋەندە ئامېرىكا كالىفورنىيە شىتاتى ئۇنىۋېرسىتېتىنى مىسال قىلىپ ،ئۇلرنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى

14

ئېلىش تەرتىپنى كۆرۈپ باقايلى:

15

* يېتەكچى تاللش

16

تېخى يېتەكچى ( )PI, Principal Investigator, Major Advisorبېكىتمىگەن ئوقۇغۇچىلرغا

17

نىسبەتەن ،يېتەكچى بېكىتىش ناھايىتى مۇھىم بىر ئىش .يېتەكچى بېكىتىش ئۈچۈن ،ئالدى

18

بىلەن ئەھۋاللرنى ياخشى ئىگەللەش كېرەك :قايسى يېتەكچىنىڭ تەتقىقات يۆلىنىشىگە

19

قىزىقىسىز ،بۇندىن كېيىن قايسى يۆلىنىشتە خىزمەت پۇرسىتى كۆپ ،يېتەكچى كۈچلۈكمۇ-ئەمەس،

20

ئىلمىي شان-شۆھرىتى قانداق ،مەبلەغ بارمۇ-يوق ،ئوقۇغۇچىغا ياخشى مۇئامىلە قىلمدۇ يوق،

21

پۈتتۈرۈش ئۈچۈن نېمە كېرەك ،قانداق تەلەپكە يېتىش كېرەك ،بۇرۇنقى ئوقۇغۇچىلر ئادەتتە قانچە

22

يىلدا پۈتتۈرىدۇ ،دېگەنگە ئوخشاش.

23
24
25

 سىز فاكۇلتېتتىكى جۇڭگولۇق ئاكا-ھەدە ئوقۇغۇچىلردىن سۈرۈشتۈرسىڭىز بولىدۇ ،بۇ بىرياخشى ئۇسۇل.
 PI -تەجرىبىخانىنىڭ تور بىتى .نورغۇنلىغان پىراپىسۇرلرنىڭ نەجرىبىخانىسىنىڭ تور بىتى

26

بۇلىدۇ  ،ھەم ئۇنىڭغا پىراپىسورلرنىڭ قىسقىچە تەرجىمالى  ، publication ،تەجرىبىخانىنىڭ ئادەم

27

سانى قاتارلىقلرنى چىقىرىپ قۇيىدۇ.
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 -بەزى فاكۇلتلر  ،مەسىلەن بىئولوگىيەنىڭ نۇرغۇن كەسىپلىرى  ،يىڭى ئۇقۇغۇچىلرغا ئىككى

2

 quarterنىڭ  fellowshipنى تەمىنلەيدۇ  .ئۇقۇغۇچىلرغا  rotationيىزىشىنى تەلەپ قىلىدۇ  ،يەنى

3

ئۇقۇغۇچىلرنىڭ شۇ تەجرىبىخانە توغۇرلۇق تۇنۇشىنى تېخمۇ چوڭقۇرلشتۇرۇش ئۈچۈن ھەم يىتەكچى

4

ئۇقۇتقۇچىسىنى تاللشقا ئاسان بۇلۇش ئۈچۈن ئۆزى قىزىقىدىغان بىر قانچە تەجرىبىخانە توغۇرلۇق

5

كىچىك ماقالە يازىدۇ  ،ۋاقتى  5ھەپتە rotation .مەزگىكىدە  ،سىز تەجرىبىخانىدىكى جوڭگولۇق

6

ئۇقۇغۇچىلردىن تەجرىبىخانىنىڭ ئەھۋالىنى ئىگەللەپل قالماستىن  ،يەنە  PIبىلەن

7

ئۇچۇرىشىياليسىز  ،ھەمدە تەجرىبىخانىدىكى باشقا دوكتۇر ئۇقۇغۇچىلردىن يىتەكچى ئۇقۇتقۇچىنىڭ

8

ئەھۋالىنىمۇ ئىگەللىيەلەيسىز  .ئەلۋەتتە سىز خىزمەتتە ئاكتىپ بۇلۇپ ئۆزىڭىزنى كۆرسىتىشىڭىز

9

ۋە ئۆزىڭىزنىڭ كۆزقارشىڭىزنى ئىپادىلەپ بېرىشىكە ماھىر بۇلىشىڭىز كېرەك  .پىراپىسۇر بىلەن

10

سۆزلەشكەندە چۇقۇم قەيسەربۇلۇش كېرەك ،يىتەكچى ئۇقۇتقۇچىڭىز سىزنىڭ پەقەت خىزمەت قىلىش

11

قابىلىيىتىڭىزغىل قارايدۇ  ،ئىنگىلىز تىلىڭىزنىڭ ئۆلچەملىك بۇلۇش بولماسلىق بىلەن كارى

12

يوق.ئۆزىڭىزنى ياخشى نامايەن قىلسىڭىزل نۇرغۇن پۇرسەتلەرگە ئېرىشەلەيسىز .

13

ئەھۋاللرنى مەلۇم دەرىجىدە ئىگەللەپ بولغاندىن كىيىن  ،يىتەكچى ئۇقۇتقۇچىڭىزنى مىھمانغا

14

چاقىرىپ يۈز تۇرانە سۆزلەشسىڭىز بۇلىدۇ  .ئەلۋەتتە قانچە بالدۇر بولسا شۇنچە ياخشى  .چۈنكى

15

ياخشى پىراپىسسۇرلرنى ھەممە ئۇقۇغۇچى تاللىشىدۇ  ،ئادەتتە قۇبۇل قىلغان ئۇقۇغۇچىنىڭ سانى

16

توشسا  ،ئارتۇق قۇبۇل قىلمايدۇ  Email .يىزىش  ،تىلفۇن بېرىش  ،ئۆيىگە بېرىش قاتارلىق

17

ئۇسۇللرنى ئەپچىللىك بىلەن ئشلەتسىڭىز بۇلىدۇ  Email .بىلەن ئاللقىلشقاندا چۈشەندۇرۇشكە

18

ئاسان بۇلىدۇ ،بىراق ئۈنىمى تۆۋەنراق بۇلىدۇ  .ئۇقۇتقۇچىنى مىھمانلىققا پۈتۇشۇپ بولغاندىن

19

كىيىن  ،يۈز تۇرانە سۆزلىشدىغان تۆۋەندىكى مەزمۇنلردىن ئالدىن تەييارلىق كۆرىشىڭىز كېرەك :

20
21

 يىتەكچى ئوقۇتقۇچىڭىز  financial supportبىلەن تەمىن ئىتەمدۇ –ئەتمەمدۇ  ،تەجرىبىغانىدابوش ئورۇن بارمۇ  -يوق.

22

 -ئۆزىڭىزنى بىر قۇل تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتۈڭ  ،مۇشۇ قىسقىغىنە ۋاقىت ئىچىدە ئۆزىڭىزنىڭ بارلىق

23

ئارتۇقچىلىقىڭىزنى تۇلۇق نامايەن قىلىڭ  ،ھەم ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇ كەسىپكە قىزىقىدىغانلىقىڭىزنى

24

تۇلۇق ئىپادىلەپ بېرىڭ  .ئەگەر سىز يىتەكچى ئوقۇتقۇچىڭىزغا ياراپ قالسىڭىز  ،سىزنى قۇبۇل

25

قىلىشى مۇمكىن .

26

* دوكتۇر لياقەتلىك ئىمتىھانى

27

دولتۇر لياقەتلىك ئىمتىھانى ( )qualify examدوكتۇرلرنىڭ ئەڭ مۇھىم بولغان ئىمتىھانى

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-19/95بەت

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش قوللنمىسى 上海交大 留学手册

-4نۇسقا ()2007.6.6

-20/95بەت

1

ھىسابلىنىدۇ  .ئادەتتە ئىككى بۆلەككە بۆلىنىدۇ .بىرىنچى بۆلەكتە ئۇقۇغۇچىلرنىڭ ئاساسىي

2

بىلىملىرىنى سىناش ئاساس قىلىدۇ  .سانائەت پەنلەر فاكولتلىرىدىن يىزىق شەكلىدە ئىمتىھان

3

ئىلىنىدۇ  preliminary ،ياكى  Phd written qualifyدەپ ئاتىلىدۇ  ،ئىمتىھان بىرىنچى يىلىنىڭ يىل

4

ئاخىرى ئىلىنىدۇ  ،ھەر بىر فاكولتلرنىڭ ئىمتىھان ۋاقتى ئوخشاش بولمايدۇ .بىئولوگىيە

5

كەسىپتىكىلەردىن ئىغىز ئىمتىھانى شەكلىدە  ،ئىككىنچى بۆلىكى بىلەن قۇشۇپ ئىلىنىدۇ .

6

ئىككىنچى بۆلىكى بولسا  Phd oral qualifyدەپ ئاتىلىدۇ  ،بۇنىڭدا سىزنىڭ كەلگۈسىدىكى تەتقىقات

7

پىلنلىرىڭىز ئاساس قىلىنىدۇ  .يەنى . proposal

8

 Qualify examنىڭ ۋاقتى ،ھەر بىر فاكولت ۋە يىتەكچى ئۇقۇتقۇچىنىڭ ئۇخشىماسلىققا قاراپ ،

9

ئوخشاش بولمايدۇ  .ئەگەر سىزنىڭ ئۇقۇش پۇلىڭىزنى يىتەكچى ئۇقۇتقۇچىڭىز ئۈستىگە ئالغان بولسا

10

 ،ئۇ چاغدا ئۇقۇتقۇچىڭىز سىزنىڭ ئىمتىھاندىن بالدۇرراق ئۆتۈپ كىتىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ ،

11

بونداق بۇلغاندا ئۇقۇتقۇچىڭىز ئاز پۇل چىقىرىدۇ  .ئىككىنچى يىلىنىڭ يىل ئاخىرلىرى بىر ئاز

12

نورمال ۋقىتلر بۇلىدۇ  ،بەزى ئۇقۇتقۇچىلر ھەتتا سىزنىڭ بىرىنچى يىلىدىل ئىمتىھاندىن ئۆتۈپ

13

كىتىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ  .ئەلۋەتتە بەزى ئۇقۇتقۇچىلرنىڭ پۇلى بار  ،ئىمتىھاندىن قاچان

14

ئۆتىشىڭىز بىلەن كارى يوق  ،ئىمتىھاننى ئۈچىنچى يىلىنىڭ يىل ئاخىرلىرى بەرسىڭىزمۇ

15

بۇلىدۇ  ،بىراق ئۈچىنچى يىلى ئەڭ ئاخىرقى چەكلىمىسى  .بىئولوگىيە كەسىپتىكىلەرگە

16

فاكولتدىن سىزگە ئىككى يىللىق شىتات پۇلىنى ئالدىن بېرىشى مۇمكىن  ،ھەمدە سىزنىڭ ئىككى

17

يىل ئىچىدە لياقەتلىك ئىمتىھاندىن ئۆتۈپ كىتىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ؛ ئۈچىنىچى يىلدىن

18

تارتىپ  ،ئۇقۇش پۇلىڭىزنى يىتەكچى ئوقۇتقۇچىڭىز ئۈستىگە ئالىدۇ  qualify .ئادەتتە سىزگە

19

ئىككى قىتىم پۇرسەت بېرىدۇ .

20

لياقەتلىك ئىمتىھاندىن ئۆتكەندىن كېيىن ،سىز دوكتۇر كاندىداتى بولىسىز .شىتات ئاتلش

21

پۇلى كېمەيتىلىپ 1/4 ،بولىدۇ (تەخمىنەن  10نىڭ دوللردىن ئارتۇقتىن  4 ،3مىڭ دوللردىن

22

ئارتۇققا كېمىيىدۇ).

23

لياقەتلىك ئىمتىھاندىن ئۆتكەندىن كىيىن ،سىز ئۆزىڭىزنىڭ  proposalغا ئاساسەن تەتقىقات ۋە

24

تەجرىبە ئىلىپ بارىسىز  .ئادەتتە ئىككى يىلدىن بەش يىلغىچە تەتقىقات ۋە تەجرىبە

25

خىزمەتلىرىڭىزنى ئورۇنداپ بۇلىسىز  .دوكتۇرلۇقنىڭ ئەڭ ئاخىرقى باسقۇچى بولسا ئىلمىي ماقالە

26

يىزىش  ،بەزى فاكولتلردا يەنە  thsis defenseمۇ بار.
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 1.3چەتئەلدە تۇرۇپ قېلىش ياكى ۋەتەنگە قايتىپ كېلىش (يوق)
 1.4قايسى دۆلەتكە بېرىپ ئوقۇش كېرەك؟
1

( 1ئابزاس مەزمۇن كام ،تەرجىمە قىلىش كېرەك).

 1.4.1ئامېرىكا
2

ئامېرىكىغا بېرىپ ئوقۇشقا ئىلتىماس قىلىدىغانلرنىڭ ئەھۋالىنى بىرقانچە تۈرلەرگە بۆلۈشكە

3

بولىدۇ،باكلۋىرلىق ئۇنۋان ئېلىش ياكى ئاسپىرانتىلىق ئۇنۋان ئېلىش ماگىستىر /دوكتۇر قاتارلىق .باكلۋىرلىق

4

ئۇنۋان ئوقۇشى يەنە تولۇق ئوتتۇرادىن بىۋاستە ئىلتىماس قىلىش ۋە ئالىي مەكتەپتە ئوقۇپ تۇرۇپ ئىلتىماس

5

قىلىش يەنى ئۆزىنىڭ ئوقۇغان نۇمۇرىنى ( )学分شۇمەكتەپنىڭ نۇمۇرىغا ئايلندۇرۇپ باكلۋىرلىق ئۇنۋانئ

6

ئوقۇش .ئەمما دىققىە قىلىشقا تىگىشلىكى ئادەتتە ئامېركا ياكى باشقا دۆلەتلەردە باكلۋىرلىق ئۇنۋان

7

ئوقۇشنىڭ ئوقۇش مۇكاپات پۇلىئىنتايىن ئاز بولىدۇ ياكى ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بولمايدۇ.

8
9

ئامېرىكىدا باكلۋىرلىق ئۇنۋان ئوقۇش ھەققى ئىنتايىن يۇقىرى ھەم جەريانىمۇ ئىنتايىن مۇرەككەپ،
مەسلەن سىز چۇقۇم ئىنگىلىز تىلىدا ئامىركىلىقلر بىلەن رىقابەتتە تۇرالىشىڭىز كېرەك.چەتئەلگە چىقىشنى

10

نىيەت قىلغان ۋاقتىڭىزدا (باكلۋىرلىق ئوقۇشنى كۆرسىتىدۇ)ئالدى بىلەن ئاتا-ئانىڭىزغا چۇقۇم نۇرغۇن ئوقۇش

11

پۇلى ھەم تۇرمۇش راسخودى چىقارغۇزىسڭىز شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ئۆزىڭىزمۇ نۇرغۇن جاپالرنى چېكىشكە

12

رازى بولسىڭىز بولىدۇ.

13

بىز جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلرغا چەتئەلدە،باكلۋىرلىق ئۇنۋان ئېلىشنى ئەمەس بەلكى ئاسپىرانتىلىق ئۇنۋان

14

ئېلىش (ماگىستىر\دوكتۇر) نى تەۋسىيە قىلىمىز .كۆپلىگەن جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلر چەتئەلدە ئاسپىرانتىلىق

15

ئۇنۋان ئېلىش (ماگىستىر\دوكتۇر) نى ئوقۇيدۇ ،چۈنكى ئوقۇش مۇكاپات پۇلى يوق تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئالىي

16

مەكتەپتە ئوقۇغۇچىلىرىغا سېلىشتۇرغاندا كۆپ سوممىلىق ئوقۇش پۇلى ۋە ياتاق پۇلى تۆلىمەيسىز ،بەلكى

17

يۇقىرى سوممىلۇق ئوقۇش مۇكاپاتىغا ئېرىشەلەيسىز.

18

جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلرغا نىسپەتەن نۇرغۇن ئىلتىماس قىلغۇچىلر ئاسپىرانتىلىق ئۇنۋان ئېلىش

19

(ماگىستىر /دوكتۇر) نى ئۆزىنىڭ ئامىركىدىكى ئوقۇشىنىڭ نىشانى قىلىدۇ .ئامىركىدىكى كۆپلىگەن جۇڭگولۇق

20

دوكتۇرئوقۇغۇچىلرنىڭ ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بار ئەمما ماگىستىرلىق ئوقۇش مۇكاپات پۇلى ئىلتىماس قىلىشنىڭ

21

رىقابىتى ئىنتايىن كەسكىن.
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خەۋەرلىك ئۇلىنىش (ئامېرىكىنىڭ ئالىي مەكتەپ ئوقۇش پۇلى يىلسېرى ئۆرلىمەكتە ،ئامېركا ئاۋازى خەۋىرى)
ئامېرىكىنىڭ ئالىي مەكتەپ ئوقۇش پۇلى يىلدىن-يىلغا ئۆرلىمەكتە ،ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن ھەر يىلى 5%
ئەتراپىدا ئۆسۈپ ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئەڭ چوڭ يۇكى بولۇپ قالماقتا.
ئامىركىدا ئالىي مەكتەپتە ئوقۇيدىغان چەتئەللىك ئوقۇغۇچىلر چوقۇم قانداق قىلىپ مائارىپ ھەققىنى

5

تۆلەيدىغانلىقىنى چۈشەندۈرەلىشى كېرەك ،ئولر ئۆزلىرىنىڭ ھەربىر ئوقۇش يىلىدىكى ئوقۇش پۇلىنى

6

تۆلىىيەلەيدىغان ئىمكانىيىتى بارلىقىنى ئىسپاتلىشى كېرەك .ئوقۇغۇچىلر پەقەت ئوقۇش پۇلىنىل ئويلىماستىن

7

يەنە ئۆزىنىڭ ياتاق تاماق راسخۇتىنىمۇ ئۆزى راسلىشى زۆرۆردۇر .ئۇلر يەنە كىتاپ ماتىريال ئوقۇش قوراللىرى

8

ئالىدىغان پۇلدىن باشقا يەنە ئىجدىمائى پائالىيەتلەرگىمۇ راسخوت ئاجرىتىشى كېرەك .مائارىپ مەسلىھەتچىسى

9

چەتئەللىك ئوقۇغۇچىلر يەرلىك بانكىلرغا ئەڭ ئاز بولغاندىمۇئىككى ئايلىق خىراجىتىنى ئامانەت قۇيۇشى

10

كېرەك دەيدۇ.

11

ئامىركىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇش ئۈچۈن ئادەتتە نۇرغۇن پۇل كېتىدۇ .تېنچ ئوكياننىڭ غەرنى شىمال

12

رايونىدىكى ۋاشىڭتۇن شىتاتلىق ئۇنۋېرستىتنى مىسالغا ئالساق بىر چەتئەللىك ئوقۇغۇچىنىڭ -2006يىلىكى

13

خىراجىتى 36مىڭ دوللردىن ئاشىدۇ.بۇ مەكتەپتە ھازىر بىر 100نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن  2600نەپەر

14

چەتئەللىك ئوقۇغۇچى بار .ئەلۋەتتە پۇل بۇنىڭدىن ئاز كېتىدىغان مەكتەپلەمۇ بار،ئەمما باشقا نۇرغۇن

15

مەكتەپلەرنىڭ خىراجىتى بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى.

16

ۋاشىڭتۇن شىتاتلىق ئۇنۋېرستىنىڭ تور بېكىتىدە بۇ مەكتەپ خەلىقئارالىق ئوقۇغۇچىلرنىڭ نورمىدىن

17

تاشقىرى ئىقتىسادى ياردەم بىلەن تەمىنلەنمەيدىغانلىقىنى يازىدۇ( .دىققەت :ئوقۇتقۇچىڭىزنىڭ ئىقتىسادى

18

ياردىمى بۇنىڭ سىرتىدا) چەتئەللىك ئوقۇغۇچىلرنىڭ بۇ مەكتەپكە ئىلتىماس قىلىش رەسىميەتلىرى ئىچىدە:

19

ئۆزىنىڭ ئىمزاسى بولغان «ئىقتىسادنى ئۈستىگە ئېلىش مەجبۇرىيەت»نى ئېلن قىلىشى كېرەك .ئوقۇغۇچى

20

چوقۇم بانكىنىڭ ئۆتكەن 6ئاي ئىچىدىكى ئاچقان ھېساۋات ئىسپاتى ياكى ھېساۋات تالۇنى بىلەن تەمىنلىشى

21

زۆرۆر،چوقۇم قانداق ئادەم ياردەم قىلىپ ئۇلرغا ھەق تۆلەيدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىشى كېرەك ،ياردەم

22

قىلىماقچى بولغان بۇكىشىلەر چوقۇم بانكىنىڭ ھېساۋات ئىسپاتى ياكى ھېساۋات تالۇنى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ

23

بۇ پۇلنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىشى كېرەك.

24

ئامېركىنىڭ تەتقىقات ئورۇنلىرى ئادەتتە ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ چوقۇم باكلۋىرلىق ئۇنۋانى بۇلۇشنى

25

تەلەپ قىلىدۇ،بۇلۇپمۇ رىقابەت كەسكىن بولغان مەكتەپلەردە ئىلتىماسقىلغۇچىلر نۇرغۇن بۇلغاچقا باكلۋىرلىق

26

ئۇنۋانى ئاساسى تەلەپ بولۇپ قالىدۇ .شۇڭا مەخسۇس كۇرس ئوقۇغۇچىلىرى ئالىي مەكتەپلەرگەبېرىپ ئوقۇش
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1

نۇمۇرىنى( )补足学分تولۇقلپ ئۇقۇپ باكلۋىرلىقنى ئالغاندىن كىيىن ئاندىن تەتقىقات ئورۇنلىرىغا ئىلتىماس

2

قىلليدۇ .بەزىلەر سىزگە بىر -ئىككى مەخسۇس كۇرس ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىۋاستە تەتقىقات ئورۇنلىرىغا

3

ئىلتىماس قىلىپ كىرگەنلىكىنى ئېيتىدۇ،بۇنىڭ سەۋەبى ئىككى خىل  :بىرى مەكتەپ مەمۇرىسىنىڭ ختالىقى

4

بۇلۇپ مەمۇرى خادىملر جۇڭگونىڭ مەخسۇس كۇرس قائىدە -تەرتىپلىرىنى تۇلۇق بىلمەيدۇ ،مەخسۇس

5

كۇرسنى ئالىي مەكتەپنىڭ باكلۋىرلىق ئۇنۋانىغا تەڭ دەپ قارايدۇ .يەنە بىرخىل ئەھۋال مەكتەپ ئىلتىماس

6

قىلغۇچىنىڭ خىزمەت تەجرىبىسى ئارقىلىق باكلۋىرلىق ئۇنۋاننى تولۇقلش تەلىپىگە قۇشۇلغان بولىدۇ.

7

خىزمەت تەجرىبىسى ئارقىلىق باكلۋىرلىق ئۇنۋاننى تولۇقلشنى مەكتەپ ئادەتتە مۇندەرىجىدە ئالھىدە

8

ئەسكەرتمەيدۇ،چۇقۇم ھەرقايسى مەكتەپلەرنىڭ ( admission officeباشقۇرۇش ئىشخانىسى) غا ياكى

9

فاكۇلتىتقا خەت يېزىپ سۈرۈشتۈرۈشى كېرەك .بەزى مەكتەپلەر مەخسۇس كۇرستىن بىۋاستە تەتقىقات

10

ئورۇنلىرىغا قۇبۇل قىلسىمۇ يەنىل ئوقۇغۇچىغا ئالىي مەكتەپ بۆلمىگە بىرىپ ئوقۇش نۇمۇرىنى ()补足学分

11

تولۇقلپ ئۇقۇتىدۇ .شۇڭا ئوقۇش مۇددىتى باشقا ئوقۇغۇچىلردىن ئۇزۇنراق بۇلىدۇ .ئەلۋەتتە بەزى مەكتەپلەر

12

ئىقتىسادى ئامىلنى كۆزدە تۇتىدۇ ،چەتئەللىك ئوقۇغۇچىلرنىڭ يۇقىرى سوممىلىق ئوقۇش پۇلى مەكتەپنىڭ

13

مۇھىم كىرىم مەنبەسى ھېساپلندۇ ،شۇڭا مەخسۇس كۇرستىن بىۋاستە تەتقىقات ئورۇنلىرىغمۇ قۇبۇل قىلىنىدۇ.

14

تۆۋەندىكسى ئامىركا ئاسپىرانتلر ئىنىستىتۇتىدىكى جۇڭگولۇق ئۇقۇغۇچىلرنىڭ ئومۇمى ئەھۋلى،

15

پايدىلنىشىڭىزغا قوليلىق بولسۇن:

16

(سانلىق مەلۇماتلر شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتتدىكى  prpۋە ھاۋالە قىلنغان سانلىق ماتىرياللردىن ئېلىندى،

17

ئىختىيارى ئەۋرىشكە ئېلىنغان ئەمەس).

18

(گىرافىك-19 ،بەت)-1 ،

19

-2006يىللىق ئامىركا ئاسپىرانتلر ئىنىستىتۇتىدىكى جۇڭگولۇق ئۇقۇغۇچىلرنىڭ  GPAئومۇمى ئەھۋلى (

20

 588ئادەم)،ھەرقايسى مەكتەپلەرنىڭ نۇمۇر سىزىقى ئۇخشىمايدۇ سېلىشتۇرغاندا ئالھىدە دىققەت قىلىڭ.

21

(گىرافىك-19 ،بەت)-2 ،

22

-2006يىللىق ئامىركا ئاسپىرانتلر ئىنىستىتۇتىدىكى جۇڭگولۇق ئۇقۇغۇچى مەنبەسى ئومۇمى ئەھۋلى (

23

 706ئادەم) دىققەت  :گۇڭشى،گۇڭدۇڭ ۋە بىرقىسىم غەربى رايونلرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ.
(گىرافىك-20 ،بەت)
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-2006يىللىق ئامىركا ئاسپىرانتلر ئىنىستىتۇتىدىكى جۇڭگولۇق ئۇقۇغۇچىلرنىڭ كەسىپلەرگە
تارقىلىشى.پىرسەنت بۇيىچە ئازدىن كۆپكە قاراپ تىزىلدى.

 1.4.2ئەنگىلىيە (يوق)
 1.4.3فرانسىيە (يوق)
 1.4.4گېرمانىيە (يوق)
 1.4.5ئاۋىستىرالىيە (يوق)
 1.4.6گوللندىيە (يوق)

 1.5ئىلتىماس قىلىش مەغلۇپ بولسا قانداق قىلىش كېرەك؟ (يوق)
 1.5.1ھۆكۈمەت راسخودى بىلەن چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش تۈرىگە ئىلتىماس قىلىش
 1.5.2خىزمەت ئىزدەش
 1.5.3ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بېىش
 1.5.4قايتا ئىلتىماس قىلىشقا تەييارلىق قىلىش

 1.6ئىلتىماس قىلىش ئىش تەرتىپى ھەققىدە ئومۇمى بايان
 1.7مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلرغا قانداق ئېرىشىش كېرەك؟
 1.7.1ئىلتىماس قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك تور بەتلىرى ۋە مۇنبەرلەر
 1.7.2مەكتەپنىڭ تور بېتى
 1.7.3چەتئەلدىكى مەكتەپداشلر ۋە چوڭلر
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 1.7.4مۇناسىۋەتلىك ئىلىم تور بەتلىرى
 1.7.5باشقا يوللر

 1.8ئۆزىنى قوغداش ۋە ئىلتىماس قىلىش ئەخلقى
 1.8.1نەتىجىلەرنى يالغاندىن ياسىماسلىق
 1.8.2ئىلتىماس ماتېرىياللىرىدا يالغاننى توقۇماسلىق
 1.8.3باشقىلرنىڭ ئىلتىماس ماتېرىياللىرىنى كۆچۈرمەسلىك
 1.8.4تونۇشتۇرغۇچىنىڭ رۇخسىتىسىز تونۇشتۇرۇش خېتىگە ئىمزا قويماسلىق
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 .2ئىلتىماس قىىلىش جەريانىدىكى پىسخولوگىيەلىك ساغلملىق (يوق)
 2.1ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ پىسخولوگىيەلىك كەچۈرمىشى
 2.2بېسىمنى كېمەيتىش
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 .3دائىم سورىلىدىغان سۇئاللر ۋە ئۇلرنىڭ جاۋاپلىرى
 3.1ئومۇمى بايان
1

(مەزمۇن كام-45 ،بەت)

 3.2ئىنگىلىزچە ئىمتىھانلر ھەققىدە سۇئال-جاۋاپلر
(مەزمۇن كام-45 ،بەت)
(-48بەت باشلندى)
2

ئاڭلىشىمچە  SUB GREدېگەن ئىمتىھان بار ئىكەن ،ئۇ قانداق بارلىققا كەلگەن؟ مېنىڭ ئىلتىماس

3

قىلىشىمغا نىسبەتەن ياردىمى بارمۇ؟

4

 GRE Subject Testدېگىنىمىز  GREكەسپىي تۈرىدىكى ئىمتىھان دېگەنلىك بولۇپ ،ئىمتىھان مەزمۇنى بولسا

5

ئىمتىھان بەرگۈچىنىڭ مەلۇم پەن ساھەسىدە ياكى كەسىپ ساھەسىدە ئېرىشكەن بىلىمى ،ئىقتىدارى ۋە

6

شۇنداقل قابىلىيەت سەۋىيىسىنىڭ يوقۇرى تۆۋەنلىكىنى سىناش ،شۇ ئارقىلىق مەكتەپنىڭ ئىلتىماس

7

قىلغۇچىنىڭ مەلۇم پەن ساھەسىدىكى قابىلىيىتىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرىش .مەزكۇر

8

ئىمتىھانغا قاتنىشىش – قاتناشماسلىق شۇ كىشىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن بېكىتىلىدۇ (ئادەتتە تۆۋەندە بايان

9

قىلىنىدىغاندىن باشقا ئەھۋاللردا ئۇ ئىمتىھانغا قاتنىشىش ھاجەتسىز):

10

 .1ئىلتىماس قىلماقچى بولغان مەكتەپ – فاكۇلتېتلر  sub GREنەتىجىسىنى ئالھىدە تەكىتلەپ تەلەپ

11

قىلسا ،ئۇ ھالدا تەبىئىيكى بۇ ئىمتىھانغا قاتنىشىش كېرەك.

12

 GPA .2نەتىجىسى ئانچە ياخشى بولمىغانلىقتىن  subنەتىجىسى ئارقىلىق تولۇقلىماقچى بولسا بۇ ئىمتىھانغا

13

قاتنىشىش كېرەك.

14

 .3كەسىپ ھالقىش ياكى كەسىپ ھالقىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسا بۇ ئىمتىھانغا قاتنىشىش كېرەك.

15

نۆۋەتتە  subئىمتىھانى تۆۋەندىكى سەككىز كەسىپكە تەسىس قىلىندى ،ئۇلر ئايرىم -ئايرىم ھالدا:

16

بىئولوگىيە  ،Biologyبىئوخىمىيە Biochemistry,خىمىيە Chemistry,كومپيۇتېر ئىلمىComputer Science,
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1

ئېنگلىز تىلى ئەدەبىياتى Leterature In English ,ماتېماتىكا Math,فىزىكا Physics ,پسىخولوگىيە

2

.Psychology

3

سىز ئىلتىماس قىلماقچى بولغان كەسىپ سىزنىڭ قايسى پەندىن ئىمتىھان بېرىشىڭىزنى بەلگىلەيدۇ،

4

تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا  subئىمتىھانىنى بېرىش بولسا موشۇ ئىككى مەزگىلدىن

5

باشقا نەرسە ئەمەس .دەرۋەقە بۇ ئالدى بىلەن سىز تۇرۇشلۇق مەكتەپتىكى پەنلەرنىڭ ئورۇنلشتۇرۇلۇشىغا

6

باغلىق ،ئەگەر سىز  -3يىللىقتا ئوقۇۋاتقان ھەم تېخى نۇرغۇنلىغان ئاساسلىق كەسپىي پەنلەرنى ئوقۇمىغان

7

بولسىڭىز ئۇنداقتا  -4يىللىقتا ئىمتىھان بېرىشنى تاللىسىڭىز بولىدۇ .كەسپىي پەنلەرنىڭ جەريانىغا يول

8

قويۇلغان ئەھۋال ئاستىدا يەنە ئۆزىڭىزنىڭ باشقا جەھەتلەردىكى ۋاقىت ئورۇنلشتۇرۇشىڭىزنى ئويلڭ.

9

مەسلەن :ۋاقىتلر ئۆزئارا توقۇنۇشۇپ قالمدۇ ،تەكرار قىلىش يېتەرلىكمۇ ،ئەگەر بىر يىل كېچىكسە نۇرغۇن

10

نەرسىلەر ئۇنتۇلۇپ كېتىلەمدۇ يوق قاتارلىقلر.ئەمما ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسبەتەن بۇ مەسىلە مەۋجۈد

11

ئەمەس.

12

 Subئىمتىھانى ئەمەلىيەتتە ئۇسلۇبى ئادەتتىكى  GREئىمتىھانىغا ئوخشاپ كېتىدىغانGRE ،

13

ئىمتىھانىنىڭ ماتىماتىكا بۆلىكى بولۇپ،ھېچقانچە مۇرەككەپ ئەمەس ،بىر قەدەر مۇجىمەل سوئاللر ھەرگىزمۇ

14

ئۇچرىمايدۇ .ئىمتىھانغا كۆپ ھاللردا ئەڭ ئاساسىي مەزمۇندىكى تېمىلر چۈشىدۇ،چېتىلىش دائىرىسىمۇ بىر

15

قەدەر كەڭ .پايدىلىنىش ماتىرىياللىرى ئىچىدىكى كۆپ چوڭقۇرلشتۇرۇلغان مەزمۇنلردىن ھېچ قىينالمايل

16

ئۆتۈپ كەتكىلى بولىدۇ .ئادەتتە كەسپىي پەنگە ئائىت مەزمۇنلرنى سېستىمىلىق ھالدا بىر قېتىم تەكرار قىلىش

17

تولىمۇ زۆرۈردۇر.

18

مەن  -11ئايدا ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كېيىنكى مەزگىللەردە ئاندىن  TOEFL/GRE Subئىمتىھانىنى

19

بەرسەم،يەنە كۈز پەسىللىك ئىلتىماس قىلىشقا ئۈلگۈرەلەمدىم؟

20

ئەگەر سىز نەتىجىڭىزنى بىلىشتىن ئىلگىرىل ماتىرىياللىرىڭىزنى ئېۋەرتمەكچى بولسىڭىز،تاپشۇرماقچى بولغان

21

ماتىرىيالدا ئەھۋالىڭىز توغرىسىدا چۈشەنچە بېرىڭ .نەتىجە چىقىشى بىلەنل دەرھال يوللشقا كاپالەتلىك

22

قىللىسىڭىز ئادەتتە يەنە ئۈلگۈرگىلى بولىدۇ.ئەگەر -1ئايدا ئاندىن TOEFLئىمتىھانىغا قاتناشماقچى

23

بولسىڭىز،ئۇنداقتا خەت يېزىپ ئەھۋالنى چۈشەندۇرۇڭ ھەم فاكولتىتنىڭ سىياسەتلىرىنى سۈرۈشتە قىلىڭ،

24

بەلكىم يول قۇيۇشىمۇ مۇمكىن.

25

بەزى ئىلتىماس قىلغۇچىلر  -10ئايدا  GRE Generalئىمتىھانىغا قاتنىشىشنى تاللىسىمۇ بولىۋېرىدۇ.
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1

شۇغىنىسى ئېمتىھان بىر ئاز كېچىكىدۇ،شۇڭا ئىلتىماس قىلىشتا چوقۇم مۇۋاپىق ۋاقىت ئۇرۇنلشتۇرۇلۇشى

2

كېرەك.چۈنكى كۆپ قىسىم ئوقۇغۇچىلر  9-8ئايلردا ئىلتىماس قىلىشقا كىرىشىشكە باشليدۇ ،سىز بەلكىم

3

ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىدىغان ۋاقىتتا مۇۋاپىق بىر ۋاقىت ئاجرىتىپ تەييارلىق قىلىشقا ئېھتىياجلىق

4

بولىسىز،ئۇنداق بولمىغاندا ئاخىرىدا بىر ئاز ئالدىراشلىق بولۇپ قالىدۇ.

5

مېنىڭ  TOEFLياكى  GMAT, GREنەتىجەم مەن ئىلتىماس قىلماقچى بولغان مەكتەپنىڭ ئەڭ تۆۋەن

6

ئۆلچىمىگە يەتمىگەن بولسا،سىزدىن سورايدىغىنىم ئەگەر مەن ئىلتىماس ئېۋەرتسەم قۇبۇل قىلىنىش ئېھتىمالى

7

بارمۇ؟ ۋەياكى ھەرگىزمۇ ئىلتىماس قىلىشنى تىلغا ئالماسلىقىم كېرەكمۇ؟

8

ئامىرىكىدىكى مەكتەپلەرگە ئىلتىماس قىلغاندا ئېنگلىز تىلى سىناق نەتىجىسى ھەرگىزمۇ ئوقۇغۇچى قۇبۇل

9

قىلىش كومىتىتىنىڭ قۇبۇل قىلىش -قىلماسلىقنى ئويلىشىشتىكى بىردىن بىر ئامىلى ئەمەس،تەكشۈرۈپ

10

بېكىتىش مەزمۇنى بولسا شەخسىنىڭ ئوقۇش تارىخى جەريانىدىكى ئىپادىسى (مەسىلەن  ،GPAئۆزىنى بايان

11

قىلىش ۋە تونۇشتۇرۇش خېتى قاتارلىقلر)،كەلگۈسىدە يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى تەرەققىي قىلدۇرالىشىدىكى

12

ئالدىن پەرەزلىرى(مەسىلەن ئۆزى ئېلن قىلغان ئىلمى ماقالىلىرى)قاتارلىقلرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ،مۇشۇلر شۇ

13

ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ قۇبۇل قىلىنىش شەرتلىرىگە ئومۇملشتۇرۇلىدۇ.ئوقۇغۇچى قۇبۇل قىلىش كومىتىتى شۇ

14

يىللىق ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى يەنىمۇ بىر قەدەم كۈچەيتكەن ھالدا باھالپ ،شۇ مەكتەپكە

15

ئوقۇشقا كىرىدىغان مۇۋاپىق ئوقۇغۇچىنى تالليدۇ.

16

 TOEFLنى مىسال قىلساق ،مەكتەپكە نىسبەتەن،ئۇ ئانا تىلى ئېنگلىز تىلى بولمىغان چەتئەللىك

17

ئوقۇغۇچىلرغا ھۆكۈم قىلىدىغان ئەڭ تېز ھەم ئۈنۈملۈك ئۇسۇل .ئەمما بۇ ھەرگىزمۇ مەكتەپنىڭ پەقەت

18

 TOEFLنەتىجىسى ئارقىلىقل ئېنگلىز تىلى سەۋىيىسىنىڭ ياخشى يامانلىقىنى بەلگىللەيدىغانلىقىغا ۋەكىل

19

بوللمايدۇ .نۇرغۇنلىغان مەكتەپلەر ئوقۇشقا كىرىش ۋاقتىدا ئۆزلىرىنىڭ ئېنگلىز تىلى سىناق ئىمتىھانلىرىنى

20

ئۆتكۈزىدۇ .ئاندىن ئوقۇغۇچىنىڭ قايسى تۈردىكى ئېنگلىز تىلى دەرسلىكىنى تولۇقلپ ئۆگىنىشى كېرەكلىكىنى

21

بەلگىلەيدۇ ،ئەگەر ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ كەسپ ئارقا كۆرۈنۈشى ناھايتى ياخشى بولسا ،ئەمما TOEFL

22

نەتىجىسى شۇ مەكتەپنىڭ تەلىپىگە يەتمىگەن بولسىمۇ بەزى ۋاقىتلردا مەكتەپ شەرت ئاساسىدا ئوقۇشقا

23

كىرىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇ ئوقۇغۇچىنى قوبۇل قىلىدۇ .بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ئوقۇشقا كىرگەن

24

ئوقۇغۇچىلر پەقەت مەكتەپنىڭ ئېنگلىز تىلى ئۈستىدىكى تەلىپىگە يەتكەندىل ئاندىن ئوقۇۋاتقان كەسپىدە

25

داۋاملىق ئوقۇياليدۇ ۋە تەتقىق قىلليدۇ.

26

بەزى رىقابەت كۈچلۈك بولغان مەكتەپلەر كۆپ ھاللردا  TOEFLياكى  GREنەتىجىسىنى باھالش ئارقىلىق
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1

قوبۇل قىلىدىغان ئوقۇغۇچىلرنى ئايرىيدۇ .شۇڭا يوقىرى  TOEFLنەتىجىسى مەكتەپنىڭ دەسلەپكى

2

تەكشۈرۈپ بېكىتىشىدىن ئۆتۈشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ .ئەمما بۇ پەقەت غەلىبە قازىنىش ئۈچۈن بېسىلغان

3

بىرىنچى قەدەم .باشقا ئىلتىماس قىلىش شەرتلىرى  :مەسلەن تونۇشتۇرۇش خېتى ۋە ئۆزىنى بايان قىلىش

4

قاتارلىقلرل تاللشقا كىرىش كىرەلمەسلىكنى بەلگىلەيدىغان ھالقىلىق مەسىلە ،شۇڭا ئىلتىماس قىلغاندا چۇقۇم

5

بۇ جەھەتلەردىكى ھۆججەتلەرنىمۇ كۆڭۈل قۇيۇپ ئەستايىدىل تەييارلش كېرەك ،شۇنداق قىلغاندىل قىلغان

6

ئەجرىڭىز بىكار كەتمەيدۇ.

7

مەن تەبىئىي پەن ئوقۇغۇچىسى ،ئەمما  GREئىمتىھانىدىكى ماقالە بۆلىكىدە ئاران  3.5نۇمۇر ئالغان،

8

مەكتەپنىڭ تەلىپىدىن تۆۋەن ،بۇ خىل ئەھۋالدا تولۇق مۇكاپاتلىق ئوقۇشنى ئىلتىماس قىلىشتىن ئۈمىد بارمۇ؟

9

يوقۇرىدا ئېيتىپ ئۆتكەنگە ئوخشاش قوبۇل قىلىش جەريانى پەقەت مەلۇم بىر جەھەتكىل باغلىنىشلىق

10

ئەمەس GRE .ماقالە نەتىجىسى پەقەت  3نۇمۇر بولغان نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىلرمۇ تولۇق مۇكاپاتلىق ئوقۇش

11

ئىمكانىيىتىگە ئېرىشكەن ،ئەمما نەتىجە يوقۇرى بولغىنى ھامىنى ياخشى ,ئەگەر نۇمۇرىڭىز بەك تۆۋەن بولسا

12

سىزگە تەكلىپىم چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش يازما خەت ماتېرىيالىڭىز ئارقىلىق تولۇقلپ قويۇڭ( .بۇ توغرىسىدا

13

بۇ كىتابنىڭ چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش يازما خەت ماتېرىيالىنى يېزىشتىن كۆرسەتمىنىڭ  -1بابىدىن

14

پايدىلىنىڭ)

15

بىرىنجى قېتىملىق سىناق نەتىجىسىگە رازى بولمىىساق ،ئەمما ئېككىنچى قېتىم سىناق ئىمتىھانغا قاتناشقاندىن

16

كېيىنكى نەتىجىنى مەكتەپنىڭ ئىلتىماس قۇبۇل قىلىشنى توختىتىش كۈنىدىن بۇرۇن ئېۋەرتىشكە ئۈلگۈرەلمىسەك،

17

بىرىنجى قېتىملىق سىناق نەتىجىسىنى ئېۋەرتىشىمىز كېرەكمۇ؟

18

ئەگەر ئىلتىماس قۇبۇل قىلىشنى توختىتىش كۈنىگە يول قويۇلسا ،ئەڭ ياخشىسى يەنىل نەتىجە چىققاندىن

19

كېيىن ئېۋەرتكەن ياخشى .ئەگەر مەكتەپنىڭ ئېلتىماس قۇبۇل قىلىش كۇنى توشقان بولۇپ ،ئەمما يېڭى

20

نەتىجە تېخى چىقمىغان بولسا ،ئۇنداقتا يەنىل ئالدى بىلەن  ETSئارقىلىق كونا نەتىجىنى ئېۋەرتىش،ئاندىن

21

يېڭى نەتىجىنىڭ چىقىشىنى ساقلپ ،ئەگەر ئىككىنجى قېتىملىق نەتىجە ياخشىراق بولسا مەكتەپكە ئېككىنجى

22

قېتىملىق نەتىجىنى يەنە ئېۋەرتىش كېرەك .مەكتەپلەرنىڭ نەتىجىڭىزگە قانداق قارىشى ھەر قايسى

23

مەكتەپلەرنىڭ قائىدە تۈزۈملىرىگە ئاساسەن بىكىتىلىدۇ.ئەمما قانداقل بولمىسۇن ئىلتىماس قۇبۇل قىلىش

24

كۈنىگە ئۈلگۈرەلمەي مەكتەپ تەرىپىدىن رەت قىلىنىشقا ئۇچرىغاندىن كۆپ ياخشى.

25

ئەسلى بار بولغان سىناق نەتىجىسى مەكتەپنىڭ ئېلتىماس قۇبۇل قىلىشنى توختىتىش كۈنىدىن بۇرۇن ئىناۋەتلىك

26

يىل چەكلىمىسىدىن ھالقىپ كەتكەن بولسا يەنە ئىشلىتىشكە بولمدۇ؟
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1

ھەر قايسى مەكتەپلەرنىڭ ئېتىراپ قىلىش ئۆلچىمى ئوخشاش بولمايدۇ ،ئەگەر ئەسلى بار بولغان سىناق

2

نەتىجىسى مەكتەپنىڭ ئىلتىماس قۇبۇل قىلىشنى توختىتىش كۈنىدىن بۇرۇن ئىناۋەتلىك ۋاقىت

3

چەكلىمىسىدىن ھلقىپ كەتكەن بولسا ،پىرىنسىپ جەھەتتىن بۇرۇنل ئىمتىھانغا قايتا قاتنىشىشنى

4

ئورۇنلشتۇرۇشقا تىگىشلىك .ئەگەر ئىككىنجى قېتىملىق نەتىجىنى ئېۋەرتىش ۋاقتى مەكتەپنىڭ ئىلتىماس

5

قۇبۇل قىلىشنى توختىتىش كۈنىدىن بۇرۇن ئېۋەرتىشكە ئۈلگۈرمىسە ،ئالدى بىلەن  ETSتىن بۇرۇنقى

6

نەتىجىنى ئېۋەرتىشنى تەلەپ قىلىشقا بولىدۇ ،ھەم ئۆزىمىزنىڭ ئىلتىماس قىلىش ھۆججەتلىرىمىزدە مەكتەپ

7

تەرەپكە قايتىدىن سىناق ئىمتىھانغا قاتناشقانلىقىمىزنى ،يېڭى نەتىجە ئېلن قىلىنغاندىن كېيىن  ETSتىن

8

يېڭى نەتىجىنى مەكتەپكە قارىتىپ ئېۋەرتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرۈشىمىز كېرەك.

9

مەن  ETSتىن پايدىلىنىپ  GTنەتىجىسىنى ئېۋەرتىشتە ئاچارىچىلىققا يولۇقتۇم ،بەلكىم پۇل

10

يېتىشمىگەندۇ،ئۇنداق بولغاندا ئېۋەرتىش مەغلۇپ بولمدۇ؟

11

ئەگەر  GREنەتىجىسىنى ئېۋەرتىش مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىسا،پۇلنى تەڭشىگەندىن كېيىن ETS ،كە تېلىگرامما

12

ئېۋەرتىپ قايتىدىن پۇل تۇتۇۋېلىشنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ .ئەگەر  TOEFLنەتىجىسىنى ئېۋەرتىش

13

مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىسا،سىز پەقەت پۇل سېلىش ئارقىلىقل ھەق تۆلىيەلەيسىز.تەپسىلىي باسقۇچلر توغرىسىدا

14

ئاخىرىدىكى تونۇشتۇرۇشىمىزغا قاراڭ.

15

ئامرىكىدا دوتسېنتلىق ئۇنۋانى ئېلىپ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن يەنە بېرىپ  Ph.Dئوقۇماقچى بولسا

16

 GRE، TOEFLقاتارلىق ئىمتىھانلرنى قايتا بېرىش كېرەكمۇ؟

17

 ETSنىڭ قائىدىسىگە ئاساسلنغاندا  TOEFLنەتىجىسىنى ئىككى يىل GRE ،نەتىجىسىنى بولسا بەش يىل

18

ساقلپ قالغىلى بولىدۇ .شۇڭا مۇشۇ مەزگىل ئىىچىدە ئوقۇغۇچىلر  ETSتىن نەتىجىسىنى قايتا ئېۋەرتىپ

19

بېرىشنى تەلەپ قىلسا بولىدۇ.ئەمما ئوخشىمىغان مەكتەپ فاكۇلتىتلرنىڭ قۇبۇل قىلىدىغان نەتىجە يىل

20

چەكلىمىسىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ،شۇڭا بۇ ھەر قايسى مەكتەپلەرنىڭ قائىدىسىگە ئاساسەن بېكىتىلىدۇ.

21

ئادەتتە ئەگەر ئامىرىكىدا ئوقۇپ باققان بولسا (رەسمىي يوسۇندىكى ئوقۇغۇچىنى كۆرسىتىدۇ) TOEFL

22

ئىمتىھانىنى قايتا بەرمىسىمۇ بولىدۇ.ئەمما يەنە بەزى مەكتەپلەر ئەگەر ئىلتىماس قىلغۇچى دۆلىتىگە قايتىپ

23

تۇرغىلى بەش يىلدىن ئاشقان بولسا ،ئۇ ھالدا چوقۇم  TOEFLئىمتىھانىنى قايتا بېرىشى كېرەك دەپ

24

بېكىتكەن.شۇڭا ھوقۇق مەنپەئەتكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ،ئەگەر دۆلىتىگە قايتىپ تۇرغىلى بەش

25

يىلدىن ئاشقان ئىلتىماس قىلغۇچىلر ئاز دىگەندىمۇ  TOEFLئىمتىھانىنى قايتا بېرىشى كېرەك،تېخىمۇ

26

ئىشەنچىلىك بولۇشى ئۈچۈن  GREئىمتىھانىنىمۇ قايتا بىر قېتىم بېرىشى كېرەك.دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك

27

يېرى شۇكى  :بەزى مەكتەپلەر بەلكىم دۆلىتىگە قايتىپ تۇرغىلى بەش يىل بولمىغان ئىلتىماس
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1

قىلغۇچىلرغىمۇ  TOEFLئىمتىھانلىرىنى قايتا بېرىشنى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن.

2

مەن بىر جۇڭگولۇق تولۇق كۇرۇس ئۇقۇغۇچىسى ،ئەمما ئالھىدە سەۋەب تۇپەيلى ئامىرىكىغا ئوقۇش

3

ئالماشتۇرۇپ بېرىپ قايتىدىن تولۇق كۇرۇس ئوقۇماقچى بولسام ،باشتىن باشلپ ئوقۇشۇم كېرەكمۇ؟ ئەگەر

4

 SATبولمىسا ،ئامىرىكىغا بېرىپ ئۇنۋىرستىتتا ئوقۇغىلى بولمدۇ؟

5

مەن جۇڭگودىكى تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىسى ،لېكىن ئالھىدە سەۋەبلەردىن ،ئامېرىكىغا بېرىپ قايتىدىن

6

تولۇق كۇرستا ئوقۇماقچى بولسام ،قايتىدىن ئوقۇشۇمغا توغرا كېلەمدۇ؟ ئەگەر  SATبولمىسا ،ئامېرىكىغا بېرىپ

7

ئالىي مەكتەپتە ئوقۇشۇمغا بولمدۇ؟

8

 SATنەتىجىسى ئامېرىكا ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئالىي مەكتەپكە كىرىشىدىكى بىر خىل ئىقتىدار سىنىقى ،شۇڭا،

9

مۇتلەق كۆپ قىسىم ئامېرىكا ئالىي مەكتەپلىرى ئالىي مەكتەپكە كىرىشنى ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ

10

سالھىيىتىدە ،مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇغۇچىلرنى باھالىغاندا پايدىلىنىش كۆرسەتكۈچى قىلىشى ئۈچۈن،

11

ئوقۇغۇچىلردىن  SATسىناق نەتىجىسىنىڭ بولۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ .شۇ سەۋەبتىن SAT ،نەتىجىسىنى

12

ھازىرلپ ئاندىن ئامېرىكا ئالىي مەكتەپلىرىدە ئوقۇش ئىلتىماس قىلىنىدۇ ،ئامېرىكىغا بېرىپ ئالىي

13

مەكتەپلەردە ئوقۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىلر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بىر قەدەر كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.

14

بىراق جۇڭگودىكى تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرى سىنىپقا قوشۇلۇپ ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچى ()transfer student

15

سۈپىتىدە ئامېرىكا ئالىي مەكتەپلىرىدە ئوقۇشنى سىناپ باقسا بولىدۇ .شۇڭا  SATنەتىجىسىنى ھازىرلىشى

16

ھاجەتسىز ،مەكتەپتىكى ئۆگىنىش نەتىجىسى قەغىزى ۋە ئادەتتىكى ئىلتىماسقا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەت-

17

ماتېرىياللر بولسىل ،ئامېرىكا ئالىي مەكتەپلىرىگە ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ ،بىرل يېرى ،ئامېرىكا ئالىي

18

مەكتەپلىرىگە كىرگەندىن كېيىن ،ئوقۇش نومۇرى توغرىلپ كەچۈرۈم قىلىنسىمۇ ،لېكىن يەنىل بەزى ئاساسىي

19

دەرسلەرنى تولۇقلىمىسا بولمايدۇ.

20

بەزى مەكتەپلەر  SATنەتىجىسى بولمىغان ئەھۋالدىمۇ چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىلر ()international students

21

نى مەكتەپتە ئوقۇشقا قوبۇل قىلسىمۇ ،لېكىن ئىلتىماس قىلىشتىن ئىلگىرى ،ياخشىسى ئالدى بىلەن

22

مەكتەپنىڭ مۇشۇنداق ئوقۇشقا كىرىدىغانلرنى قوبۇل قىلىدىغان -قىلمايدىغانلىقىنى بېكىتىش ھەمدە مەزكۇر

23

مەكتەپنىڭ مەكتەپ ئىستىلى ۋە سەۋىيىسىنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن باھالىشى كېرەك ،بۇ ئۆز ھوقۇقىغا

24

كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى.

 .3.3مەكتەپ تاللش ۋە مەكتەپكە مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيال FAQ

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-32/95بەت

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش قوللنمىسى 上海交大 留学手册

1
2
3
4

-4نۇسقا ()2007.6.6

-33/95بەت

ئۆزىگە مۇۋاپىق مەكتەپنى قانداق تاللش كېرەك؟
مەكتەپنى تاللشتا ئاساسىي جەھەتتىن كەم دېگەندە ئوقۇش بىلەن تۇرمۇشتىن ئىبارەت ئىككى تەرەپنى
ئويلىشىش كېرەك:
ئوقۇش :ماجور ( )Majorنىڭ ئىلمىي ئابرويى ( ،)Reputationمەكتەپنىڭ بىر پۈتۈن ئىلمىي ئابرويى،

5

مەكتەپنىڭ مۇئەسسەسەلىرى ( ،Facilityجۈملىدىن :كۇتۇپخانا ،تەتقىقات مەركىزى ۋە مۇناسىۋەتلىك ئوقۇتۇش

6

بايلىقى) ،ئاساسىي تېمىنى مەخسۇس تەتقىق قىلىدىغان پروفېسسورلر قوشۇنىنىڭ تەركىبى ()Facility

7

قاتارلىقلرنى ئويلىشىش.

8
9
10

تۇرمۇش :جۇڭگولۇقلر كۆپىنچىسى تەنھا بولۇش ،تۇمۇشقا قۇليلىقلىقى ،كىلىماتى ياخشى ياكى ناچار
بولسۇن ،قاتناشنىڭ قۇليلىق بولۇشى ،ئامېرىكا مادەنىيەت بايلىقىغا ئېرىشىش ،تۇرمۇش خىراجىتى
قاتارلىقلرنى ئويلىشىش.

11

بۇ ماتېرىياللرنى مەكتەپنىڭ كاتالوگى ،كەسپىي ژۇرناللىرى ،كىتابلىرىدىن بىلىشكە بولىدۇ ھەمدە شۇ

12

پەندىن دەرس بېرىدىغان ئوقۇتقۇچىدىن سۈرۈشتە قىلىشقا ۋە بېرىپ شۇ پەننى ئوقۇۋاتقانلردىن پىكىر ئېلىپ

13

بېقىشقا بولىدۇ ،ئېھتىمال ئۇلردا بىرىنچى قول سانلىق مەلۇماتلر بولۇشى مۇمكىن ،ئۇ مۇتلەق ياخشى بايلىق.

14

ئۆزىگە ليىق كېلىدىغان مەكتەپنى قانداق تاللشقا كەلسەك ،ھەممىدىن مۇھىمى چەت ئەلگە چىقىشتىكى

15

مەقسىتىنىڭ نېمىلىكىنى؟ ئامېرىكا مەدەنىيىتىنى چۈشىنىش ياكى بىلىمىنى پۇختىلش ئىكەنلىكىنى ئۆزىدىن

16

سوراپ بېقىشى كېرەك ،چۈنكى ئويلىنىشقا تېگىشلىك بارلىق ئىشلرنى بىر بىرلەپ رەتكە تىزغاندا ،ئاندىن

17

قايسىسى ئۆزىگە ئەڭ ليىق كېلىدىغان مەكتەپ ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ.

18

مەكتەپتىن ئەۋەتكەن تەشۋىقات ماتېرىياللىرىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندا ئۇنى قانداق ئوقۇش كېرەك؟

19

ئىلتىماس قىلغۇچى تاپشۇرۇپ ئالغان ھۆججەتلەرنىڭ تەڭدىن تولىسىنى ئىلتىماس قىلغان پەن-

20

فاكۇلتېت ۋە  graduate schoolياكى  under－graduateنىڭ  admission officeدىن ئەۋەتىدۇ .ئىلتىماس

21

قىلىنغان پەن -فاكۇلتېتلرنىڭ كاتالوگى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
مۇدىرنىڭ سۆزى ()the message from dean
ئۆگىنىش فاكۇلتېتىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش ،ئاساسىي ئۆگىنىش ساھەسى ( subfieldياكى
)program
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دەرس ( )curriculumنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش
مەكتەپكە كىرىش تەلىپى ( admission policies، admission requirementياكى )selection criteria
ئىلتىماس تەرتىپى ()admission procedure؛ بۇ لزىم بولىدىغان بارلىق ھۆججەتلەر  checklistۋە
ھەممىدىن مۇھىمى ــ ئىلتىماسنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى ( )deadlineغا دائىر ئۇچۇرلرنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ)
بېرىلىدىغان ئىلمىي ئۇنۋان ()degree
پۈتتۈرۈشتىكى زۆرۈر شەرت ()degree requirements
ئوقۇتقۇچى ()faculty
ئالقىلىشىش شەكلى (ئادەتتە ئالقىلىشىش تېلېفونى ،ئادرېسى ،فاكس،E-mail address ،
ئالقىلەشكۈچى قاتارلىقلر ،بەزىدە مەزكۇر ئوقۇتقۇچىنىڭ تور ئادرېسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)
1

 Financial Aidقاتارلىقلر

2

بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۆتكەن يىل ئوقۇشقا كىرگەنلەرنىڭ ئاساسىي سانلىق مەلۇماتلىرى (ئوتتۇرىچە

3

 GPA، GREياكى  GMATنومۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) ۋە مەكتەپ پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىنىڭ چىقىش

4

يولى بولۇشىمۇ مۇمكىن .ئەمما  graduate schoolنىڭ  catalogمەكتەپنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى ،چەت ئەللىك

5

ئوقۇغۇچىلر ئىلتىماس قىلىشتا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلر (جۈملىدىن غەمخورلۇق قىلىش تەلىپى) ،ياتاق (

6

 ،)housingخىراجەت  ،)cost)، expensesمەكتەپ تۇرۇشلۇق شەھەر ،تۇرمۇش ئۇچۇرلىرى قاتارلىقلرنى ئۆز

7

ئىچىگە ئالىدۇ .نەزەرىيە جەھەتتە ئىلتىماس قىلغۇچى  catalogنى پۈتۈنلەي تەپسىلىي ئوقۇپ چىقىشى

8

كېرەك ،ئەمما ئەمەلىيەتتە ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ تەڭدىن تولىسى  20دىن ئارتۇق مەكتەپنىڭ سانلىق

9

مەلۇماتلىرىنى ئېلىپ ھەممىسىنى تەپسىلىي كۆرۈپ چىقىشى ئانچە مۇمكىن ئەمەس ،شۇڭا ،تاللپ ئوقۇشنىڭ

10
11

ئۆزىمۇ ئامالسىز چارىدۇر.
ئاساسىي ئۆگىنىدىغان ساھە ۋە دەرسلىكنى تونۇشتۇرۇش ،ئىلتىماس قىلىش تەرتىپى ،مەكتەپكە كىرىش

12

تەلىپى ۋە چەت ئەللىك ئوقۇغۇچىلر ئىلتىماس قىلىشتا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلرنى كۆمەي بولمايدۇ،

13

چۈنكى ئۇلر مەكتەپ تاللش ۋە ئىلتىماس قىلىش جەريانىنىڭ مۇھىم ئۇچۇرلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ ،ئۇنىڭ

14

ئۈستىگە ئاساسىي ئۆگىنىدىغان ساھە ۋە دەرسلىكنى تونۇشتۇرۇشمۇ ئوقۇش پىلنىنى يازغاندا ياخشى ماتېرىيال

15

مەنبەسى بىلەن تەمىنلەيدۇ؛ بۇنىڭدىن باشقا ئوقۇتقۇچى ،مەكتەپنىڭ ئوقۇش فاكۇلتېتلىرى ۋە پۈتتۈرۈش

16

تەلەپلىرىمۇ مەكتەپنى چۈشىنىشكە ياردەم بېرىشتىكى ياخشى يول ھېسابلىنىدۇ ،ئەلۋەتتە ،خىراجەت

17

ئويلىشىشقا تېگىشلىك بىر نۇقتا ،شۇڭا ،مۇمكىن بولسا كۆز يۈگۈرتۈپ بېقىش زۆرۈر.
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1

ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى ( )Application Dedlineنىڭ ئەھمىيىتى نېمە؟

2

ئىلتىماس قىلغۇچى ئىلتىماس قىلىش ۋاقتى ئاخىرلىشىشتىن ئىلگىرى مەكتەپكە ئۆزىنىڭ مۇكەممەل

3

ئىلتىماس ماتېرىيالى (جۈملىدىن ئىلتىماس جەدۋىلى ،چەت ئەلدە ئوقۇش ئالقىسى ،تەۋسىيە خېتى،

4

 TOEFLۋە  GREنەتىجىسى قاتارلىق مەكتەپ تەلەپ قىلغان بارلىق ماتېرىياللر) نى ئەۋەتىپ بېرىشى ،بەزى

5

مەكتەپلەر ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىنمۇ ماتېرىياللرنى يەنىل قوبۇل قىلىدۇ ،ئەمما بارلىق ئىلتىماس

6

ماتېرىياللىرىنى پۈتۈنلەي تاپشۇرۇپ ئېلىپ بولغىچە تەكشۈرۈشنى باشلىمايدۇ ،شۇڭا ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋەتكۈچىلەر

7

 Admission Committeeبەلگىلىگەن ۋاقىتقا ئۈلگۈرەلمەي قېلىشى مۇمكىن .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر

8

قەدەر بالدۇر ئەۋەتىلگەنلىرى مەلۇم ۋاقىت تۇرۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن ،ئەگەر چۈشۈپ قالغان جايلىرى بولسا،

9

 AdmissionOfficeنىڭ سىزگە كەم قالغان جايلىرىنى تولۇقلشنى ئۇقتۇرۇش قىلىشىغا ۋاقىت چىقىدۇ،

10

شۇنداقل ئاسان خاتالىق كۆرۈلمەيدۇ.

11

قانچە مەكتەپكە ئىلتىماس قىلىش بىر قەدەر بىخەتەر بولىدۇ؟

12

ئومۇمەن ئالغاندا 15 ~8 ،كىچە بولغىنى بىر قەدەر ئومۇميۈزلۈك سان ھېسابلىنىدۇ ،بىراق يەنىل

13

ئىلتىماس قىلىدىغان ساھەنىڭ رىقابەتچانلىقى ۋە ئۆزىنىڭ شارائىتىغا قاراپ بېكىتىش كېرەك ،ئىلتىماس

14

قىلغان ساھەدە رىقابەت بىر قەدەر كەسكىن بولسا ياكى ئۆزىنىڭ شارائىتى بىر قەدەر ناچار بولسا ،كۆپرەك

15

مەكتەپنى ئىلتىماس قىلغاننىڭ زىيىنى يوق.

16
17

بەزى مەكتەپلەرنىڭ جەدۋەل ياكى تور پونكىتىدا ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ مەزكۇر مەكتەپكە ئىلتىماس
قىلغان -قىلمىغانلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشىدا قانداق مەقسىتى بولىدۇ؟
يۇقىرىدىكى مەسىلىدىن باشقا ،مەكتەپ ئادەتتە تۆۋەندىكى بىر قانچە مەسىلىنى قوشۇپ سورايدۇ ،مەسىلەن:
قاچان ئىلتىماس قىلغان؟
قايسى فاكۇلتېت-ئورۇنلرغا ئىلتىماس قىلغان؟
قايسى دەرسنى ئىلتىماس قىلغان؟
ئوقۇغانمۇ -ئوقۇمىغان؟

18

ئىلمىي ئۇنۋان ئالغانمۇ يوق؟

19

مەكتەپ يۇقىرىدىكى ماتېرىياللردىن ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ ئىلگىرىكى شارائىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ

20

چۈشىنەلەيدۇ ،ئەگەر مەزكۇر ئىلتىماس قىلغۇچى شۇ مەكتەپتە ئوقۇغان بولسا ،مەكتەپ ئوقۇغۇچىنىڭ ئوقۇغان

21

مەزگىلدىكى نەتىجىسىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىگىلەپ ،مەكتەپكە كىرىدىغانلرنى تەكشۈرۈش كومىتېتىنى
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تېخىمۇ كۆپ سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەيدۇ.
ئەگەر ئىلگىرى مەلۇم مەكتەپكە ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ ئىلتىماسى رەت قىلىنغان بولسا ،ئىككىنچى قېتىم

3

ئىلتىماس قىلغاندا تەسىرگە ئۇچرامدۇ-قانداق؟ يەنە ئىككىنچى قېتىم ئوخشاش فاكۇلتېتقا ياكى ئوخشاش

4

بولمىغان فاكۇلتېتقا ئىلتىماس قىلىشنىڭ قانداق پەرقى بار؟

5

ئىلگىرىكى ئىلتىماسىڭىزنىڭ رەت قىلىنىشى سىزنىڭ دەسلەپكى ئىلتىماس قىلغاندىكى شەرتىڭىز مەزكۇر

6

مەكتەپ ،مەزكۇر فاكۇلتېتنىڭ شۇ يىللىق قوبۇل قىلىش ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كەلمىگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .بىراق

7

ئەگەر ئىككىنچى قېتىم ئىلتىماس قىلغاندا ،ئىلمىي مۇھاكىمە ،ئىنگلىزچە ئىقتىدار ،كەچۈرمىش قاتارلىق

8

جەھەتلەردىكى يېتەرلىك ئالغا باسقان بولسىڭىز ،ئۇ ھالدا بىرىنچى قېتىملىق ئىلتىماسىڭىزنىڭ رەت قىلىنىشى

9

ئىلتىماسىڭىزغا تەسىر يەتكۈزمەيدۇ .بىز ساۋاقداشلرنىڭ بىرىنچى قېتىملىق ئىلتىماسى رەت قىلىنغاندىن

10

كېيىن ،تىرىشىش ئارقىلىق تۈرلۈك شەرتلەرنى ھازىرلپ ،ئىككىنچى يىلى ئوخشاش پەن -فاكۇلتېتنى

11

ئىلتىماس قىلغاندا ،مەزكۇر فاكۇلتېتنىڭ ئۇنى قوبۇل قىلىپل قالماي ،بەلكى ئوقۇش ياردەم پۇلى بىلەن

12

تەمىنلىگەنلىكىدەك مىساللرنىمۇ ئۇچراتقان.

13

مەكتەپلەرنى ئىلتىماس قىلغاندا ھەممىدىن مۇھىمى ئۆزىڭىزنىڭ شۇ كەسىپ ساھەسىگە

14

قىزىقىدىغانلىقىڭىزنى نامايان قىلىڭ ھەمدە كەچۈرمىشىڭىزدە مەزكۇر كەسىپ ساھەسىدە ئۆزىڭىزنىڭ يېتەرلىك

15

تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلپ بېرىڭ ،ئىككىنچى يىلىدىكى شەرتىڭىز ئوخشاش

16

فاكۇلتېتتىكى باشقا ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا قارىغاندا ھەقىقەتەن ياخشى بولسىل ،ئۇ ھالدا مەيلى سىز

17

ئوخشاش بىر پەن -فاكۇلتېتقا قايتا ئىلتىماس قىلغان ياكى قىلمىغان بولۇڭ تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ.

18

كەسىپلەرنىڭ رىقابىتى قانچىلىك؟

19

كەسىپلەرنىڭ رېقابىتى ھەر يىلى ئوخشاش بولمايدۇ،قايسى كەسىپگە ئىلتىماس قىلىش تەسكە

20

چۈشىدىغانلىقىنى،قايسى كەسىپكە ئىلتىماس قىلىش ئاسانغا چۈشىدىغانلىقىنى كىسىپ ئېيتىقىلى

21

بولمايدۇ.لىكىن تۆۋەندىكى كەسىپلەرنىڭ رىقابىتى يەنىل ناھايىتى كەسكىن دەپ ئېيتىشقا بۇلىدۇ،ئۇلر

22

سود-سانائەت باشقۇرۇش،كومپىيوتىر ئىلىمى،ئىلىكتىرون قۇرۇلىشى،ماتىرىيال ئىلىمى،ئۇچۇرئىلىمى،ئاپتۇماتىك

23

كونتىرول قىلىش،سۇنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ،باشقۇرۇش قۇرۇلىشى،پىسخولوگىيە ،تىببىي

24

ئىلىمى،ئىقتىسادشۇناسلىق،قانۇن،بازار تىجارىتى،مالىيە قاتارلىقلر

25

مىنىڭ ئىزچىل چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش نىيىتىم بار،مەن تەتقىقات تەجرىبىنىڭ ۋە  paperنىڭ ناھايىتى

26

مۇھىملىقىنى ھىس قىلدىم ،بىراق مەندە تەتقىقات تەجرىبىسى ۋە  paperيوق دىيەرلىك ،بۇ مىنىڭ چەتئەلگە
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1

چىقىپ ئوقۇشۇمدىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ بۇلۇپ قالمدۇ قانداق؟ ياخشى ئالىي مەكتەپكە ئىلتىماس

2

قىللىشىمنىڭ مۇمكىچىلىقى بارمۇ-يوق؟  offerنىمۇ ئاللمدىم؟

3

-37/95بەت

نۇرغۇنلىغان كەسىپلەرگە نىسبەتەن paper ،نىڭ بۇلماسلىقى ناھايىتى نورمال.خالىغان ماقالىنى ئەكىلىپ

4

ماقالىنىڭ ئاپتۇر بولىۋىلىشنىڭ پەقەت مەنىسى بولمايدۇ .ئەڭ ياخشىسى سىز  GPAنەتىجىڭىزنىڭ

5

ھۆدىسىدىن چىقىڭ.ئەگەر سىز نۇرغۇن ۋاقتىڭىزنى تەتقىقات ئىشلىرىغا سەرىپ قىلسىڭىز ،سىز GPA

6

نەتىجىڭىزنى يوقىرى كۆتۈرەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن .مەخسۇس كۇرۇسدىكى ئوقۇغۇچىلر ئىچىدە ،مول تەتقىقات

7

تەجرىبىسى بارلر يەنىل ناھايىتى ئاز GPA ،نى ھەقىقەتەن ئاسانل يوقىرى كۆتۈرگىلى بۇلىدۇ.يەنە

8

كىلىپ،ئامال بار سىزنىڭ ئەڭ ئەل بولغان تەرەپلىرىڭىزنى،ئۆز بايانىڭىزدا نامايەن قىلىڭ.

9
10
11
12
13
14
15
16

ئامىرىكىنىڭ مەكتەپلىرىدە قانداق ئۇقۇش مۇكاپات پۇللىرى بار؟
 : Fellowshipبۇ ئەڭ يۇقىرى ئۇقۇش ياردەم پۇلى ،بۇنى ھىچقانداق ئىش قىلماي تۇرۇپ،ئېرىشكىلى
بۇلىدۇ،بەزى ۋاقىتلردا باجمۇ ئالمايدۇ.
 :Tuition Scholarshipئوقۇش پۇلىنى كەچۈرۋىتىش مۇكاپاتى ،مەكتەپ سىزنىڭ بارلىق ياكى قسمەن
ئۇقۇش پۇلىڭىزنى كەچۈرۈم قىلىدۇ25% ،دىن  100 %گىچە كەچۈرۈم قىلىدۇ.
 : )Teaching Assistantship(TAئۇقۇتقۇچىغا ياردەملىشش پۇلى ،ئادەتتە ھەر ھەپتىدە  20سائەتتىن
ئىشلەيدۇ ،ئۇقۇتقۇچىنىڭ تاپسۇرۇق،ئىمتىھان قەغىزىنى تەكشۇرۈشىگە ياردەملىشىدۇ.
 : )Research Assistantship(RAتەتقىقاتقا ياردەملىشىش پۇلى ،بۇ يىتەكچى ئوقۇتقۇچىسى بىلەن

17

مۇناسىۋەتلىك ،ھەر ھەپتىدە تەجرىبىغانىدا مەلۇم ۋاقىت ئىشلىشى مۇمكىن ،ئەگەر يىتەكچىسىنىڭ تەلىپى

18

قاتتىق بولسا ،ئۇ چاغدا بۇ يەرنىڭ ئىشلىرى ناھايىتى جاپالىق بۇلىدۇ.

19

 TAۋە ( RAيىغىنچاقلپ  Graduate Assistantshipدەپ ئاتاشقىمۇ بۇلىدۇ) غا قارىتا ،ئامىرىكىنىڭ

20

قانۇنىدا باج تاپشۇرۇش كېرەك دەپ بەلگىلەنگەن ،بىراق ئوخشاش بولمىغان يەرنىڭ ئوخشاش بولمىغان

21

بەلگىمىلىرى بۇلىدۇ .بۇ ھەقىدىكى ئۇچۇرلرنى مەكتەپنىڭ تورىغا كىرىپ ئىزدەپ باقسىڭىز بۇلىدۇ.

 3.4ئوقۇغۇچىنىڭ نەتىجسى ھەققىدىكى مەسىلىلەر
22

 .G.P.Aدىگەن نىمە؟
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 )G.P.A.(grade point average) G.P.R. (grade point ratioدەپمۇ ئاتىلىدۇ ،يەنى بۇ ھەر بىر

2

دەرىسلىكلەرنىڭ نەتىجىسىنى شۇ خىل دەرسىنىڭ ئۇقۇش نۇمۇرىغا كۆپەيتىپ ھەم ئۆز -ئارا قۇشۇپ ،ئاندىن

3

ھەممە دەرسىلىكلەرنىڭ ئوقۇش نۇمۇرىنىڭ يىغىندىسىغا بۇلىۋەتكەنگە تەڭ .جوڭگودا دەرىسلىكلەرنىڭ

4

نەتىجىسى يۈزلۈك نۇمۇر تۈزىمىدە قۇيىلىدۇ ،شۇڭا  GPAنى ھىسابىلغاندا ئاۋال يۈزلۈك نۇمۇر تۈزىمىدىكى

5

نەتىجىنى تەڭ دەرىجىدىكى تۆتلىك نۇمۇر تۈزىمىدىكى نەتىجىگە ( )grade pointئايلندۇرىمىز.

6

.G.P.Aنى قانداق ھىساپليدۇ؟

7

ئادەتتە ئامىرىكىدىكى مەكتەپلەر توۋەندىكى ھىسابلش ئۇسۇلىنى قۇلىنىدۇ :
 A 90- 100 4نۇمۇر
 B 80-89 3نۇمۇر
 C 70- 79 2نۇمۇر
 D 60- 69 1نۇمۇر

8

 E 0-59 0نۇمۇر

9

ئامىرىكا مەكتەپلىرىدە  .G.P.Aنى ھىسابلشدا ئوموملشقان ئۆلچەملىك ئۇسۇللىرى بولمىغاچقا ،ئەگەر

10

يۇقىرقى ھىسابلش ئۆلچىمىنى ئىشلەتكەندە ،جوڭگۇدىكى ئوقۇغۇچىلر بىر ئاز زىيان تارتىدۇ ،شۇڭا مەكتەپلەر

11

ئالھىدە ئەسكەرتمىگەن ئەھۋال ئاستىدا،ئۇقۇغۇچىلر ئۆزىنىڭ ئەسىلىدىكى مەكتەپ بەلگىلىگەن ئۆلچەم بىلەن

12

ھىسابلىسا بۇلىدۇ ،يەنى ئىنگىلىزچە نەتىجە جەدۋىلىدىكى ھىسابلش ئۇسۇلىنى قۇللنسا بۇلىدۇ.

13

شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرستىتىنىڭ نەتىجە جەدۋىلىدىن مىسال :

14

شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرستىتى مەخسۇس كۇرۇس ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇشتىكى

15
16

 .G.P.Aنى ھىسابلش ئۆلچىمى :
01يىللىق ۋە 01دىن كىيىنكى يىللىق مەخسۇس كۇرۇس ئۇقۇغۇچىلىرىغا:
[A+ 4.3 ]100 95
[A 4.0 ]95 90
[A- 3.7 ]90 85
[B+ 3.3 ]85 80
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[B 3.0 ]80 75
[B- 2.7 ]75 70
[C+ 2.3 ]69 67
[C 2.0 ]67 65
[C- 1.7 ]65 62
1

[D 1.0 ]62 60

2

مەسىلەن ،شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرستىتىدىكى مەلۇم بىر ئوقۇغۇچى ئالگىبىرادا  88نۇمۇر ئالغان ،بۇ

3

دەرىسنىڭ ئۇقۇش نۇمۇرى  3؛ ئىنگىلىز تىلى  91نۇمۇر ئالغان ،ئوقۇش نۇمۇرى  ،4ئۇ چاغدا بۇ دەرىسلەرنىڭ

4

 G PAنەتىجىسى :

5

ئۈستىدىكى جەدۋەلگە ئاساسەن  3.7 ،88غا توغرا كىلىدۇ4.1 ،91،غا توغرا كىلىدۇ،ئۇ چاغد ا =( 3.93

6

 )3*3.7+4*4.1( / )4+3بۇلىدۇ( .توغرا ھىسابلش ئۇسۇلى) 3.7 ،89.71 ،)3*88+4*91(89.71=)4+3(/غا

7

توغرا كىلىدۇ(.بۇ خاتا ھىسابلش ئۇسۇلى)

8
9
10

منىڭ مەكتىپىمدە نەتىجە دەرىجە شەكلىدە يەنى  ABCDياكى ئەل ،ياخشى،ئوتتورھال،لياقەتلىك
شەكلىدە قۇيۇلىدۇ ،ئۇ چاغدا  G PAنى قانداق ھىسابليمىز؟
ئالدى بىلەن شۇ مەكتەپنىڭ ئۇقۇتۇش ئىشلىرى بۈلۈمىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىرىنى كۆرۈڭ ،ئەگەر

11

بۇ توغرىسىدا مەكتەپنىڭ ئىنىق بەلگىلىمىسى بولمىسا،تۆۋەندىكى ئۇسۇل بىلەن ھىسابلش ئىلىپ بارسىڭىز

12

بۇلىدۇ.
 A 4.0ئەل
 B 3.0ياخشى
 C 2.0ئوتتۇرھال

13

 D 1.0لياقەتلىك

14

ئەگەر  _A+، Aئەھۋاللر بولسا،مەكتەپنىڭ پىكىرىنى ئىلىپ باقسىڭىز بۇلىدۇ.

15

 GPAنى چىكىتتىن كىيىن قانچە خانىغىچە ئالىمىز؟

16

بىر ياكى ئىككى خانە ئالساق بۇلىدۇ،ھەم پۈتۈنلەشكىمۇ بۇلىدۇ.
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1

مەكتەپ تارقاتقان ئۆلچەملىك نەتىجە جەدۋىلىدا  GPAنەتىجىسى بولمىسا،قانداق قىلىش كېرەك؟

2

ئادەتتە ،مەكتەپتىن  GPAنى ھىسابلپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ھاجەتسىز .شاڭخەي قاتناش

3

ئۇنۋېرستىتىنىڭ ئۇقۇتۇش ئىشلىرى بۈلۈمىمۇ  GPAنى ھىسابلپ بەرمەيدىغانلىقىغا ئىنىق ئىپادە بىلدۇرگەن.

4

ئەمەلىيەتتە ئامىرىكىنىڭ مەكتەپلىرى تەتىجىڭىزنى ئۆزلىرى ئايرىم ھىسابليدۇ .سىز G PAنەتىجىڭىزنى پەقەت

5

توردا ئىلتىماس قىلغاندا ياكى ئۆزىڭىزنىڭ قسقىچە تۇنۇشتۇرۇشڭىزدا قىستۇرۇپ قويسىڭىزل بولىدى.

6

مىنىڭ مەكتىپىمدە  GPAنى ھىسابلش ئۆلچىمى يوق ،ئۇنداقتا قانداق قىلىمەن؟

7

ئامىرىكىنىڭ نۇرغۇن مەكتەپلىرى  convert it into US standardقىلماسلىقنى تەكىتلەيدۇ .ئۇلر

8

جۇڭگونىڭ نەتىجىنى يوزلۈك نۇمۇر تۈزىمىدە قۇيىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ،ھەم ئۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ ،سىز پەقەت

9

شۇ نۇمۇرنى تولدۇرۇپ قويسىڭىزل بولىدۇ.مەسىلەن  88/100قىلىپ يازىسىز،ئەگەر مەكتەپ سىزنى نەتىجىنى

10

تۆتلىك نۇمۇر  G PAتۈزىمىدە تولدۇرۇش كېرەك دەپ قارىسا،تەكلىۋىم ئەڭ ياخشى ئامىرىكىنىڭ G PA

11

ھىسابلش ئۆلچىمىنى ئىشلىتىڭ.

12

G PAنى ھىسابلىغاندا،بەزى دەرسلىكلەرنى چىقىرىۋىتىشقا بۇلمدۇ؟

13

ئىشقىلىپ نەتىجە جەدۋىلىگە يىزىلغان بارلىق دەرسلىكلەرنى ھىسابلش كېرەك،ماۋزىدۇڭ

14

ئىدىيىسى،دىڭ شاۋپىڭ نەزىرىيىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

15

ئامىرىكىنىڭ ئالىي مەكتەپلىرىدە  GPAنەتىجىسى قانچىگە يىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ؟

16

ئادەتتە ماگىىستىرلىققا ئىمتىھان بەرگۈچىلەرنىڭ  GPAنەتىجىسى  3.0گە يىتىشىنى ،دوكتۇرلۇققا

17

ئىمتىھان بەرگۈچىلەرنىڭ  3.5گە يىتىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ؛ دىققەت قىلىشقا تىگىشلىكى ،ئامىرىكىنىڭ

18

داڭلىق مەكتەپلىرىگە ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ  G PAنەتىجىسى  3.7دىن  4.0غىچە بۇلۇش كېرەك.

19
20

مەن تۇلۇق كۇرۇس ئوقۇغۇچىسى ،مىنىڭ پەقەت ئالدىنقى ئۈچ يىللىق نەتىجەم بار ،ئىلتىماس قىلغانداق
قانداق قىلىشىم كېرەك؟

21

نۇرغۇن مەكتەپلەرنىڭ ئىلتىماس قىلىش ۋاقتى-3 ،ئۇقۇش يىلىنىڭ يىل ئاخىرى ياكى يىل بىشىدا

22

بۇلىدۇ،مەخسۇس كۇرۇس ئوقۇغۇچىلىرى ئىلتىماس قىلغاندا -4ئۇقۇش يىلىنىڭ نەتىجىسى بولمايدۇ.شۇڭا بۇ

23

خىل ئەھۋال ئىلتىماس قىلىشقا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ.
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1

بەزى مەكتەپلەر last 40/60 hours GPAنى تولدۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ،بۇ نىمىنى بىلدۈرىدۇ؟

2

بۇ مەكتەپتىكى ئاخىرقى ئۇقۇش يىللىرىدىكى (ئادەتتە مەخسۇس كۇرۇس ئۇقۇغۇچىلىرىنى كۆرسىتىدۇ)

3

دەرىسلىكلەرنىڭ ئۇقۇش نۇمۇرىنىڭ ئومۇمىي يىغىندىسى  40دىن  60غىچە بولغان دەرسلىكلەرنىڭ GPA

4

نەتىجىسىنى كۆرسىتىدۇ .سىز ئادەتتە ئالىي مەكتەپ  -3ئۇقۇش يىلىدىكى  GPAنەتىجىنى دەرىسلىكلەرنىڭ

5

ئۇقۇش نۇمۇرى  40بولغاندىكى نەتىجە-3 ،-2 ،ئۇقۇش يىلىدىكى  GPAنەتىجىنى دەرىسلىكلەرنىڭ ئۇقۇش

6

نۇمۇرى  60بولغاندىكى نەتىجە دەپ ئالسىڭىز بۇلىدۇ.

7

 GPA of upper division workنى قانداق تولدىرىمىز؟

8

بۇ سىزنىڭ ئالىي مەكتەپ  - 2ۋە  - 3ئۇقۇش يىلىدىكى  GPAنەتىجىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.

9

بىزنىڭ بەزى دەرسىلىكلەرنىڭ نەتىجىسنى P=pass,F=failدەپ قۇيىدۇ ،بۇنى قانداق ھىسابليمىز؟

10

بۇ دەرسىلىكلەرنى ھىسابلىمىسىمۇ بۇلىدۇ.

11

مەن ئاسپىرات ئۇقۇغۇچىسىGPA ،نى قانداق ھىسابليمەن؟

12

تۇلۇق كۇرۇس ئۇقۇغان مەزگىلدىكى  GPAنەتىجىنى شەرت – شۆھبىسىز ھەمممىنى ھىسابليسىز،

13

ئاسپىراتلىق ئۇقۇغان مەزگىلدىكى -1ئۇقۇش يىلىنىڭ ياكى  -1ھەم -2ئۇقۇش يىلىنىڭ  GPAنەتىجىسىنى

14

ھىسابليسىز( .بۇ سىزنىڭ ئۇمۇمىي ئۇقۇش يىلىڭىزغا ئاساسەن بۇلىدۇ) .بۇ چاغدا GPA of upper division

15

 workياكى  last 40/60 hours GPAنى تولدۇرغاندا باشقا مەكتەپلەرنىڭ بۇ توغرىسىدىكى تەلەپلىرىنى كۆرۈپ

16

ئەپچىللىك بىلەن تولدۇرۇڭ.

17

ئامىرىكىدىكى مەكتەپلەر بىزنىڭ  GPAنەتىجىمىزنى قايتىدىن تەكشۈرۈپ كۆرەمدۇ؟

18

تەكشۇرۈپ كۆرىدۇ.سىزنىڭ GPAنى قانداق ھىسابلىشىڭىزدىن قەتئىي نەزەر ،ئۇلر سىزنىڭ نەتىجە

19

جەدۋىلىڭىزنىڭ ئەسلى نوسخسىغا قاراپ ھەم مۇھىم دەپ قارىغان دەرىسلىكنىڭ نەتىجىسىنى ئىلىپ GPA

20

نى ھىسابلپ كۆرىدۇ.شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىڭىز ھىسابلپ چىققان  GPAگە بەك دىققەت قىلىپ كىتىشنىڭ

21

ھاجىتى يوق.

22

نەتىجىنى ئويدۇرۇپ چىققانلر قانداق ئاقىۋەتگە قالىدۇ؟
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ئەگەر نەتىجىڭىزنىڭ بىر ئويدۇرما ئىكەنلىكى ئاشكارلىنىپ قالسا ،ئالدى بىلەن جوڭگو ئالىي مەكتەپنىڭ

2

ئۈنۋانىدىن قۇرۇق قالىسىز.ئاندىن ئامىرىكىغا كىرىشىڭىزنى مەڭگۈلۈك چەكلىشى مۇمكىن ،ماتىرىيالنى

3

ئويدۇرۇپ چىقىش ،ئېغىر جىنايى قىلمىش بۇلۇپ ھىسابلىنىدۇ.

 3.5ئىلتىماس ماتېرىياللىرى ۋە ئىلتىماس جەدۋەللىرىنى تولدۇرۇش
3.6
3.7
3.8
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 .4ئىلتىماستىن بۇرۇنقى تەييارلىق
 4.1پۈتۈن ئىلتىماس قىلىش جەريانىدىكى خىراجەتلەرنى ئالدىن مۆلچەرلەش
1

ساۋاقداشلر ئىلتىماس قىلىشتىن بۇرۇن ،بۇندىن كېيىنكى بىر مەزگىل ئىچىدە لزىم بولىدىغان

2

خىراجەتلەرگە نسبەتەن كۆڭلىدە سان بولۇشى كېرەك .ھەركىمنىڭ ئىلتىماس قىلىش جەريانى ۋە قوللنغان

3

تەدبىر ئوخشاش بولمىغاچقا ،خىراجەت پەرقىمۇ بىر قەدەر چوڭ بولىدۇ.

4

بىز بۇرۇن مۇنداق بىر تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ،يەنى ئىلتىماس قىلغۇچىلر پۈتكۈل ئىلتىماس قىلىش

5

جەريانىدا قانچىلىك پۇل خەجلىگەنلىكى توغرىسىدا  257قاتناشقۇچىلرغا قارىتا تۆۋەندىكى خىراجەتلەرنى

6

ھېسابلشنى تەلەپ قىلغان:

7

 مۇناسىۋەتلىك ئېنگلىز تىلى ئىمتىھان خىراجتى ،ماتېرىيال-يېتەكلەش خىراجىتى

8

 ئىمتىھان ئورگانلىرىنىڭ نومۇر ئەۋەتىش خىراجىتى

9

 مەكتەپلەرگە ئىلتىماس قىلىش خىراجىتى

10
11

 ماتېرىيال تۈزۈپ تەييارلش خىراجىتى ۋە چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرىنى تەھرىرلەش
خىراجىتى (باشقا تەھرىرلەرنى ئىزدەش)

12

 تور خىراجىتى ،تېلېفون خىراجىتى ياكى خەت ساندۇقى خىراجىتى

13

( بىر قىسىم ساۋاقداشلرنىڭ) ۋاسىتىچى خىراجىتى

14

 ماتېرىياللرنى پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتىش خىراجىتى

15

 باشقا مۇناسىۋەتلىك خىراجەتلەر

16

لېكىن ئېھتىماللىقى بار ئايروپىلن بېلىتى خىراجىتى ،ھەرخىل پۇرسەت تەننەرخى ۋە روھىي زىيان

17
18

خىراجەتلىرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ.
خەلق پۇلى ئارقىلىق ھېسابلىغاندا ،نەتىجىسى تۆۋەندىكىدەك بولغان:
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[رەسىم :ئىلتىماس قىلغۇچىلر پۈتكۈل ئىلتىماس قىلىش جەريانىدا قانچىلىك پۇل خەجلىگەن (257
ئۈلگە)]

3

بىز تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل كۆپ ئۇچرايدىغان خىراجەتلەرنى تونۇشتۇرۇمىز:

4

 نەتىجە جەدۋىلى ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك ئىسپات ھۆججەتلىرىنى بېجىرىش خىراجەتلىرى

5

 مەكتەپ ئىلتىماس قىلىش خىراجىتى

6

 ئىمتىھان ئورگانلرىنىڭ مەكتەپكە نومۇر ئەۋەتىشى ئۈچۈن كېتىدىغان خىراجەتلەر

7

 ئىلتىماس ماتېرىياللىرىنى پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتىش خىراجەتلىرى

8

 بىر قىسىم پارچە-پۇرات خىراجەتلەر

 4.1.1نەتىجە جەدۋىلى ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك ئىسپات ھۆججەتلىرىنى بېجىرىش خىراجەتلىرى
9

 .1شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىسى نەتىجە جەدۋىلى :بىرىنچى خەنزۇچە ئەسلى نۇسخىسى

10

 20يۈەن ،ئېنگلىزچە ئەسلى نۇسخىسى  40يۈەن ،ئۇندىن كېيىن بىر نۇسخا خەنزۇچە ياكى ئېنگلىزچە

11

كۆپەيتمە نۇسخىسى  5يۈەن ،خالتا ئاغىزىنى ئېتىش تامغىسىنىڭ ھەر بىرى  1يۈەن ،نەق مەيداندا ئالسا

12

باھاسى ھەسسىلەيدۇ.

13

 .2ئوقۇتۇش ئىشلىرى باشقارمىسىنىڭ ئوقۇۋاتقانلىق ئىسپاتى (ئوقۇغۇچىلر رويخېتى) :خەنزۇچە ۋە

14

ئېنگلىزچە بىر يۈرۈشىنىڭ باھاسى  10يۈەن .ساۋاقداشلر ئۆزى قېلىپ ياساپ ،ئۆزى تەۋە ئىنستىتۇت ياكى

15

فاكۇلتىت تامغىسىنى ئۇرسا بولىدۇ ،ھەقسىز جۇمۇ~ (كۆپ قىسىم مەكتەپلەرگە بۇنى تاپشۇرۇش ھاجەتسىز،

16

ئەگەر تاپشۇرۇش تەلەپ قىلىنمىغان بولسا تاپشۇرماڭ).

 4.1.2مەكتەپ ئىلتىماس قىلىش خىراجىتى
17

مەكتەپ ئىلتىماس قىلىش خىراجىتىنىڭ ئىككى خىل رولى بار:

18

 .1ھەددىدىن زىيادە كۆپ ئوقۇغۇچىلرنىڭ نىشانسىز زور كۆلەمدە ئىلتىماس قىلىشىنى چەكلەش.

19

 .2ساندىن سىرت كىشىلەرنى ياللپ ھۆججەت بىر تەرەپ قىلىش ،بەزى مەكتەپلەرنىڭ ئىلتىماس
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قىلىش تارماقلىرى ئوقۇغۇچىلرنى قوشۇمچە خىزمەت قىلىدىغان كاتىپ سۈپىتىدە ياللپ ئىلتىماس

2

قىلغۇچىلرنىڭ ماتېرىياللرىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ.

-45/95بەت

3

ھەرقايسى مەكتەپلەرنىڭ ئىلتىماس قىلىش خىراجىتى ئوخشىشىپ كەتمەيدۇ ،ئامېرىكىدا تەخمىنەن ~40

4

 70ئامېرىكا دوللىرى ئەتراپىدا ،بەزىلىرىنىڭ ھەقسىز بولۇشى ياكى  100ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كېتىشى

5

مۇمكىن .كانادادا تەخمىنەن  100دىن ئارتۇق كانادا پۇلى؛ شياڭگاڭدا  200~100شياڭگاڭ پۇلى .دىققەت

6

قىلىشقا ئەرزىدىغىنى شۇكى ،سودا ئىنىستىتۇتلىرىنىڭ ئىلتىماس قىلىش خىراجىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ،

7

شۇڭا ئىلتىماس قىلغۇچىلر دىققەت قىلىش كېرەك.

8

بۇنىڭدىن باشقا ،قوش ئىلمىي ئۇنۋانلىق دەرس تۈرلىرىگە ئىلتىماس قىلغاندا ،كۆپ ھاللردا بىرل

9

مەكتەپكە ئىلتىماس ھەققى تاپشۇرسىڭىزل بولىدۇ ،ئىككى قېتىم تاپشۇرۇشنىڭ كېرىكى يوق .بەزى مەكتەپلەر

10

ئىلتىماس قىلغۇچىلرنى بالدۇر ئىلتىماس قىلىشىقا رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ،بالدۇر ئىلتىماس قىلسا ئىلتىماس

11

ھەققىنى كەچۈرۈۋېتىش سىياسىتىنى تەمىنلەيدۇ ،بۇنىڭ بىلەن ئىلتىماس قىلغۇچىلر ئاز بولمىغان

12

خىراجەتلەرنى تېجەپ قالليدۇ.

13
14
15
16

تۆۋەندىكىسى ئەڭ يېڭى تاشقى پېرېۋوت نسىبىتى ،ئىلتىماس قىلغۇچىلر ئۆزىنىڭ ئىلتىماس قىلىش
خىراجىتىنى مۆلچەرلەپ باقسا بولىدۇ.
[رەسىم :خەلق پۇلى -تاشقى پېرېۋوت نىسبىتى](ئوقۇرمەنلەر
 http://www.icbc.com.cn/other/quatation.jspغا بېرىپ ئەڭ يېڭى تاشقى پېرېۋوت نىسبىتىغا ئېرىشەلەيدۇ)

 4.1.3ئىمتىھان ئورگانلرىنىڭ مەكتەپكە نومۇر ئەۋەتىشى ئۈچۈن كېتىدىغان خىراجەتلەر
17

ئادەتتە ،ئىمتىھان ئورگانلىرى ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ئۈچۈن تېلېفون ،فاكس ۋە ئادەتتىكى خەتتىن

18

ئىبارەك ئۈچ خىل نومۇر ئەۋەتىش ئۇسۇلىنى تەمنىلەيدۇ .تېلېفون ئۇسۇلى بىر قەدەر ئاددىي ،سۈرئىتىمۇ

19

تېزى ،باھاسىمۇ يۇقىرى TOEFL .نومۇرى تېلېفون ئارقىلىق ئەۋەتىلىدۇ ،ھەربىر نومۇر ئەۋەتىش تېلېفونىدا

20

ئەڭ كۆپ بولغاندا ئالتە مەكتەپكە ئەۋەتكىلى بولىدۇ ،ھەربىر مەكتەپ ئۈچۈن  17USDئېلىنىدۇ ،ئۇندىن

21

باشقا تېلېفون رەسمىيەت ھەققى ئۈچۈن  12USDئېلىنىدۇ ،ئەگەر بىر قېتىمدا ئالتە مەكتەپكە ئەۋەتىلسە،

22

جەمئىي  114USD = 12 + 6*17بولىدۇ GRE .نومۇر ئەۋەتىش تېلېفونىدا ھەربىر تېلېفوندا سەككىز

23

مەكتەپكە نومۇر ئەۋەتكىلى بولىدۇ ،ھەربىر مەكتەپ ئۈچۈن  15USDئېلېنىدۇ ،بۇندىن باشقا  6USDتېلېفون

24

رەسمىيەت ھەققى ئېلېنىدۇ ،ئەگەردە بىر قېتىمدا سەككىز مەكتەپكە ئەۋەتىشكە توغرا كەلسە ،جەمئىي 8*15
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1

 126USD = 6 +بولىدۇ .فاكس ئۇسۇلى ئارقىلىق ياكى ئادەتتىكى خەت ئۇسۇلى ئارقىلىق ئەۋەتىلسە،

2

رەسمىيەت ھەققى ئېلىنمايدۇ ،يۇقىرىدىكى  TOEFLۋە  GREنومۇر ئەۋەتىش خىراجەتلىرى بولسا ئايرىم-

3

ئايرىم ھالدا  102USDۋە  120USDبولىدۇ.

4

ئەمما ،بەزى مەكتەپلەر غەيرى رەسمىي  TOEFLۋە  GREنەتىجىلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ ،يەنى نەتىجە

5

جەدۋىلىنىڭ كۆپەيتمە نۇسخىسى ،بۇنى  emailئارقىلىق فاكۇلتىتتىكى خىزمەتچىلەردىن سۈرۈشتۈرسە بولىدۇ.

6

ئەسكەرتىشكە ئەرزىدىغىنى ،كۆپەيتمە نۇسخىسىدا ھەرقانداق ئۆزگەرتىلگەن ياكى ئوچۇق ئەمەس يەرلەر

7

بولماسلىقى كېرەك.

8
9
10

بۇنداق بولغاندا زور بىر قىسىم چىقىمدىن ساقلىنىپ قالغىلى بولىدۇ .چۈنكى بۇ خىراجەتلەر ئىمتىھان
ئورگانلىرىغا (مەسىلەن )ETS ،تۆلىنىدۇ ،مەكتەپ بىلەن فاكۇلتىتقا نىسبەتەن ھېچقانداق پايدىسى يوق.
شۇڭا ئادەتتە قارىشى تەرەپمۇ جۇڭگولۇق ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ ئەھۋالىنى توغرا چۈشىنىدۇ.

 4.1.4ئىلتىماس ماتېرىياللىرىنى پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتىش خىراجەتلىرى
11
12

ئالدى بىلەن ،ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ قايسى خىل ئىلتىماس قىلىش ئۇسۇلىنى ئىشلىتىش
توغرىسىدىكى تەكشۈرۈشكە قاراپ باقايلى:

13

[رەسىم :ماتېرىياللرنى كۆپ قىسىم كىشىلەر پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتەمدۇ؟] (ئۈلگە 449 :ئادەم)

14

تەكىتلەشكە ئەرزىدىغىنى ،ساۋاقداشلر دائىم ئادەتتىكى خەت بىخەتەرمۇ ،دەپ سورايدۇ .جاۋابى:

15
16

ئەلۋەتتە .بۇ جەھەتتە كۆپچىلىك خاتىرجەم بولسا بولىدۇ.
ئەگەردە ئادەتتىكى خەتنى ئىشلەتسىڭىز ،بىر بولقنىڭ باھاسى تەخمىنەن  40~20يۈەن بولىدۇ.

17

ئەگەردە باھاسى سۇندۇرۇلغان پوچتا ماركىسى سېتىۋالغان بولسىڭىز ،خىراجەتنىڭ يېرىمنى تېجەپ قالليسىز.

18

 www.taobao.comدىن “ ”打折邮票نى ئاچقۇچ سۆز قىلىپ ئىزدىسىڭىز خېلى يامان ئەمەس نەتىجىگە

19

ئېرىشەلەيسىز( .تەخمىنەن  %60~%50ئەتراپىدا سۇندۇرۇلىدۇ)

20

ئەگەر تېز يوللنما شىركىتىنىڭ مۇلزىمېتىنى ئىشلەتسىڭىز ،ئادەتتە  500گرامى  200يۈەن ئەتراپىدا

21

بولىدۇ .بىراق ،بۇ چېگرا بېجى باھاسى ( ،)tariff priceبىر قىسم ۋەكالەتچىلەرمۇ يۇقرىقى تېز يوللنما

22

شىركەتلىرىنىڭ ئېتبار باھادىكى مۇلزىمەتلىرنى تەمنىلەيدۇ ،بۇ ئارقىلىق  %50~%40كىچە سۇندۇرۇلغان

23

باھاغا ئېرىشىسىز .باشقا ئىلتىماس قىلغۇچىلر بىلەن بىرلىكتە ئەۋەتىش ئارقىلىقمۇ تېز يوللنما خىراجىتىنى
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تېجەپ قالليسىز.

 4.1.5خۇلسە
2

بۇ يەردە بىز  10ئامېرىكا مەكتەپلىرىگە ئىلتىماس قىلىشنى مىسال ئېلىپ ھېسابلپ باقايلى .بۇنىڭ

3

ئىچىدە ھەربىر مەكتەپكە  50USDئىلتىماس ھەققى دەپ ئاليلى GRE, TOEFL ،ھەرقايسىنىڭ نومۇرىنى

4

تېلېفون ئارقىلىق  10مەكتەپكە ئەۋەتەيلى 10 ،نۇسخا خەنزۇچە ۋە ئېنگلىزچە نەتىجە جەدۋىلى ئەۋەتەيلى،

5

ھەممىسنى ئادەتتىكى خەت بويىچە پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتەيلى.

6

بۇنىڭ بىلەن جەمئىي خىراجەت:

7

ئىلتىماس قىلىش ھەققى:

8

500USD = 50 * 10

9

 GRE, TOEFLھەرقايسىنىڭ نومۇرىنى تېلېفون ئارقىلىق  10مەكتەپكە ئەۋەتىش:

10

TOEFL: 17 * 10 + 12 * 2 = 194USD

11

GRE: 15 * 10 + 6 * 2 = 162USD

12

نەتىجە جەدۋىلى:

13

160RMB = 10 + 9 * 10 + 60

14

ھەممىسىنى ئادەتتىكى خەت بىلەن پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتىش:

15

200RMB = 10 * 20

4.2
16

(مەزمۇن كام ،تەرجىمە قىلىش لزىم-67 .بەتنىڭ ئۈستى)
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4.3.1
4.3.2

4.4
4.4.1
4.4.2

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

 4.6مەكتەپ تاللپ ئىلتىماس قىلىش (يوق)
[]polat1971, 85, 86
1

مەكتەپ تاللش جەريانى بىر قەدەر مۇرەككەپ ھەم بەك مۇھىم بولۇپ  ،كىچىك بولغاندا مەكتەپتە

2

ئۇقۇش راسخودىغا تەسىر كۆرسەتسە ،چوڭ بولغاندا  OFFERنىڭ نەتىجىسىگە  ،مەكتەپ پۇتتۇرگەندىن

3

كىيىنكى خىزمەت قىلىش مەسىلىسىگە بېرىپ تاقىلىدۇ  .بىز تۆۋەندە مەكتەپ تاللشتىكى بىرنەچچە مۇھىم

4

ئىشلر ھەم دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەر ئۇستىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتمەكچىمىز .

5

مەكتەپ تاللش جەريانى ئاساسەن تۆۋەندىكى  3باسقۇچ بويىچە بولىدۇ .

 4.6.1مەكتەپ ھەققىدىكى ئۇچۇرلرنى ئىگەللەش
6

مەكتەپ ھەققىدىكى ئۇچۇرلرغا ئېرىشىش ئۇچۇن تۆۋەندىكى باسقۇچ  ،ئۇسسۇللر نى تۇنۇشتۇرىمىز :

7

 )1مەكتەپ تور بېكىتى
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ئىلتىماس قىلىش ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىش دىگەن باسقۇچتا بىز  ،مەكتەپ تور بېكىتىنىڭ ئاساسلىق

2

ئۇسلۇبى توغىرلىق توختىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق  ،كۆپ ساندىكى ئۇچۇرلرنى مەكتەپ تور بېكىتىدىن

3

ئىگەللەشكە بولىدۇ .

4

تور بىكەتنىڭ باش بېتى ياكى بىكەت سېستىمىسىدىن "  "Admissionدىگەن خەتنى چېكىپ

5

كىرگەندىن كىيىن " "requirementsۋە " "financial aidدىگەن تاللش تۇرىنى كۆرەلەيمىز  .كۆپلىگەن

6

مەكتەپ تور بىكەتلىرىدە ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئۇسۇلى  ،قەدەم باسقۇچلىرى  ،دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك

7

ئىشلر تەپسىلى تۇنۇشتۇرۇلغان بولىدۇ  .بۇلر بىز ئۇچۇن ئەڭ مۇھىم بولغان ئۇچۇرلردۇر .

8
9
10
11
12

كوپ سانلىق مەكتەپلەردىكى ئاسپىرانتلر ئىنىستىتوتى ئاساسلىق " "requirementsنى تور بىكەتلىرىگە
چىقىرىپ قويىدۇ .
 GRE. TOEFLلرنىڭ نەتىجىسى  GPA ،ياكى  TSEلرغا بولغان تەلەپ قاتارلىقلرمۇ تەپسىلى
يېزىلغان بولىدۇ .
كۆپىنچە ھاللردا مەكتەپ بىكىتكەن  minimum requirementنىڭ ئۆلچىمىگە توشمىغان ئەھۋالدا

13

ئالدىراپل مەكتەپكە ئىلتىماس سۇنماڭ  ،بىراق بۇ ئىلتىماس قىلىش شەرتىڭىز ھازىرلنمىدى دىگەنلىك

14

ئەمەس .

15

قانداق قىلىش كېرەكلىكى تور بىكەتنىڭ  Admissionتۇرىدە تەپسىلى يېزىلغان بولىدۇ .

16

بۇنىڭدىن باشقا بەزى مەكتەپلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا بىكىتكەن ئۆزگىچە تەلەپلىرى بولىدۇ  .مەسىلەن :

17

تۇلۇق كۇرۇستىكىلەر بىۋاستە دوكتۇرلۇققا ئىلتىماس قىلسا بولمايدۇ ،،،،مەكتەپ دوكتۇر ئۇقۇغۇچىلرغا ئۇقۇش

18

مۇكاپات پۇلى بەرمەيدۇ ،،،،

19

يەنە بەزى مەكتەپلەر  TSEنەتىجىسى  55نۇمۇردىن يۇقىرى بولغانلرغا ) (Teaching Assistantپۇرسەت

20

بار  ،،،،،يەنە بەزى مەكتەپلەر بىرىنجى ئۇقۇش يىلىدا ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بەرمەيدۇ  ....دىگەندەك

21

بەلگىلىمىلەر ..بۇلر ھەممىسى مەكتەپ تاللىغاندا تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىللردۇر .

22

 Caltechنىڭ  Biologyسى بولسا  Caltech ،تورىنىڭ چۇشەندۇرلىشىدە :

23

Appilication Fee waivers will be granted to students who can demonstrate financial need. To

24

request a fee waiver, please complete notified via amail if the fee waiver has been granted
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-49/95بەت
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1

-4نۇسقا ()2007.6.6

-50/95بەت

()http://www.gradoffice.caltech.edu/adimissionFees.htm

2

يۇقىرقىلر ئىلتىماس قىلغۇچىغا بۇ  programدىن  fee waiverنى ئىلتىماس قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى ،

3

ئۇمىتسىزلىك ئىچىدىكى ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا نىسبەتەن ئۇلرنى ئۇمىتسىزلىكتىن قۇتۇلدۇردىغان بىر ياخشى

4

ئۇچۇرغا ئىرىشتۇردىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ .

5

 )2مەكتەپنىڭ كەسپى دەرىجە تىزىلىشى ھەم ئۇنۋېرسال دەرىجە تىزىلىشى .

6

ئامىركىدىكى كۆپ سانلىق ئاپاراتلر مەلۇم ۋاقىىتتا ئۆزلىرىنىڭ رەت تىزىلىش تەرتىپ ئۇچۇرىنى ئېلن

7

قىلىپ تۇرىدىغان بولۇپ  ،داڭلىق ئېلن قىلىدىغان تور بىكەتلىرىدىن www.usnews.com www.phds.org

8

 www.gradschools.comقاتارلىقلردا مەلۇم ۋاقىتتا يىڭىلىنىپ ئېلن قىلىپ تۇرىدۇ  .بۇ رەت تەرتىپلەردىن

9

پايدىلىنىشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلردىن ئاساسەن  ،بۇ رەت تەرتىپ بەلگىلەنگەن كۆرسەتكۇچلەرگە ماس

10

كىلەمدۇ – يوق  ،سانلىق مەلۇماتلرغا ئاساسەن ئانالىز قىلىغانمۇ يوق ،،،،،،دىگەنلەر بولۇپ ھەر بىر

11

ئادەمنىڭ كۆرسەتكۇچكە نىسبەتەن كۆز قارىشى ئوخشاش بولماسلىق سەۋەبىدىن رەتكە تىزىلغان ئۇچۇرلرنى

12

تەكشۇرۇش بىلەن بىرگە شۇ ئۇچۇرلرنىڭ كىلىش مەنبەسىنىمۇ تەكشۇرۇپ كۆرىشى ھەمدە ئانالىز قىلىپ ئۆز

13

كوڭلىدىمۇ بىر قېتىم رەتكە تىزىپ بېقىشى زۇرۇر  .قەلەم تەۋرەتكۇچى سىزگە شۇنىمۇ ئەسكەرتىدۇكى 2006 :

14

– يىلى  -8ئاينىڭ  -21كۇنى ئامىركا رادىئو شىركىتى ( )ABSدۇنيا خەۋەرلىرى پوروگىراممىسىدا USnews

15

نىڭ رەت تەرتىۋى مەسىلىسىدە توختىلىپ ئۇنىڭ رەت تەرتىپ مەسىلىسىگە گۇمانى كۆز قاراشتا ئىكەنلىگىدىن

16

خەۋەر بەردى  ( ..تەپسىلتىنى  http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=2339688:بۇ يەردىن

17

كۆرۇشكە بولىدۇ ) يەنە ئامىركا ھەپتىلىك ژورنىلىمۇ بىر ماقالىسىدا توختىلىپ ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ رەت

18

تەرتىپكە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلرغا تولىمۇ دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى ئەسكەرىتتى:

19

يېقىنقى يىللردىن بۇيان چەتئەلگە چىقىپ ئۇقۇماقچى بولغان ئۇقۇغۇچىلر ئاساسەن مەكتەپلەرنىڭ رەت

20

تەرتىۋىدىن پايدىلىنىۋاتىدۇ  ،يېقىنقى  10يىلدىن بۇيان بولۇپمۇ – 1983يىلدىن باشلپ ئامىركا ئاخبارات

21

ۋاستىلىرى ھەم بۇگۇنكى دۇنيا پوروگىراممىسى قاتارلىق ئورۇنلر پۇتۇن ئامىركىدىكى ئالى مەكتەپلەرنى رەتكە

22

تىزىپ ئېلن قىلىۋاتىدۇ  ،ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم ئەڭ داڭلىق مەكتەپلەر تىزىملىگىنى ئېلن قىلىۋاتىدۇ .

23

بۇ رەتكە تىزىش  -1987يىلىدىن باشلپ يىلدا بىر قېتىم ئېلن قىلىىنىشقا ئۆزگەرتىلىپ ،چەتئەلگە چىقىپ

24

ئۇقۇماقچى بولغانلرغا نىسبەتەن پايدىلىنىشتا كەم بولسا بولمايدىغان ماتىرياللر بولۇپ قالدى  .بىز بۇ رەت

25

تەرتىۋى توغىرلىق تالش تارتىش قىلىشنى قويۇپ تۇرۇپ ئۇنىڭ بىزگە يەتكۇزگەن مۇھىم يوليۇرۇقلىرىنى

26

كۆرىشىمىز كېرەك  .بىراق ئۇقۇغۇچىلر ئۇنىڭ نەتىجىسىگە بەكرەك ئەھمىيەت بېرىپ  ،ئۇنىڭ ماناپول

27

قىلىۋېلىشىنى كەلتۇرۇپ چىقىرىپ كۆپلىگەن مەكتەپلەرنىڭ مەۋجۇتلىقىغىمۇ كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-50/95بەت
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1

-4نۇسقا ()2007.6.6

-51/95بەت

.

2

بۇمەسىلىنىڭ ئاقىۋىتى  ،كۆپلىگەن ئۇقۇغۇچىلرنىڭ مەكتەپ تاللىشىدىكى بىردىن بىر تاللىشىنى

3

كەلتۇرۇپ چىقارسا  ،يەنە نۇرغۇن مەكتەپلەر ئۇقۇغۇچىلرنىڭ "ياردەم"گە ئېرىىشىش توغىرلىق تەكلىپلىرىنى

4

تاپشۇرۇپ ئاللماسلىق دوكىلتىنى كەلتۇرۇپ چىقىرىدۇ .

5

(قايتىلندى).

6

يەنە بەزى مەكتەپلەردە بىرىنجى ئۇقۇش يىلىدا يىڭى ئۇقۇغۇچىلرغا ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بەرمەيدۇ،

7

بۇلرنىڭ ھەممىسى مەكتەپ تاللىشىدا تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىللردۇر .

8

 Caltechنىڭ  Biologyدىن مىسال Caltech ،تورىنىڭ چۇشەندۇرلىشىدە :

9
10

Appilication Fee waivers will be granted to students who can demonstrate financial need. To
request a fee waiver, please complete notified via amail if the fee waiver has been granted

11

)(http://www.gradoffice.caltech.edu/adimissionFees.htm

12

بۇ مىسال ئىلتىماس قىلغۇچىغا بۇ  programنىڭ  fee waiver ،غا ئىلتىماس قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى

13

چۈشەندۇرۈپ بېرىدۇ  ،بۇ مۈشكۈل ئەھۋالدا قالغان ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا نىسبەتەن بىر ياخشى خەۋەر

14

ھىسابلىنىدۇ.

15

 )2مەكتەپلەرنىڭ كەسپىلىرىنىڭ دەرىجە تىزىلىشى ھەم ئۇنۋېرسال دەرىجە تىزىلىشى .

16

ئامىرىكىدىكى كۆپ سانلىق ئاپپاراتلر قەررەلىك ھالدا مەكتەپلەرنىڭ رەتكە تىزىلىش تەرتىپ ئۇچۇرلىرىنى

17

ئېلن قىلىپ تۇرىدۇ  ،ئېلن قىلىدىغان داڭلىق تور بىكەتلىرىدىن www.usnews.com www.phds.org

18

 www.gradschools.comقاتارلىقلر بار  .بۇ رەت تەرتىپلەردىن پايدىلىنىشتا دىققەت قىلىشقا تىگىشلىكى  ،بۇ

19

رەت -تەرتىپلەر ھەر بىر ئىندىكىس ،ئانالىز ،سىتاتىسىتكا غا ئاساسەن چىقىرىلغان يەكۈن بۇلۇپ ،ھەر بىر

20

ئادەمنىڭ ھەر بىر ئىندىكىسقا بولغان كۆزقاراشلىرى ئوخشاش بولمايدۇ  ،شۇڭا بۇ رەت –تەرتىپلەردىن

21

پايدىلىنىشتىن باشقا يەنە ،شۇ رەت-تەرتىپلەرنىڭ نىمىگە ئاساسلىنىپ چىقىرىلغانلىقىنى كۆرۈپ بىقىش

22

كېرەك ھەمدە ئۆز كۆڭلىدە قايتىدىن تىزىپ بىقىش كېرەك  .قەلەم تەۋرەتكۇچى سىزگە شۇنىمۇ

23

ئەسكەرتىدۇكى 2006 –،يىلى  -8ئاينىڭ  -21كۇنى ئامىرىكا رادىئو شىركىتى ( )ABCدۇنيا خەۋەرلىرى

24

پوروگىراممىسىدا Usnews ،نىڭ رەت تەرتىۋى مەسىلىسى ئۈستىدە توختىلىپ ،ئۇنىڭ بۇ رەت تەرتىپ

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،

-4نۇسقا ()2007.6.6

-51/95بەت
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-4نۇسقا ()2007.6.6

-52/95بەت

1

مەسىلىسىگە قارشى كۆز قاراشتا ئىكەنلىگىدىن خەۋەر بەردى  ( ..تەپسىلتىنى :

2

 http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=2339688بۇ يەردىن كۆرۇشكە بولىدۇ ) يەنە ئامىرىكا

3

ھەپتىلىك ژورنىلىمۇ بىر ماقالىسىدا بۇ توغرىسىدا توختىلىپ ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ رەت تەرتىپكە

4

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلرغا چۇقۇم دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەن :

5

يېقىنقى يىللردىن بۇيان چەتئەلگە چىقىپ ئۇقۇماقچى بولغان ئۇقۇغۇچىلر ئاساسەن مەكتەپلەرنىڭ رەت

6

تەرتىۋىدىن پايدىلىنىۋاتىدۇ  ،يېقىنقى  10يىلدىن بۇيان بولۇپمۇ – 1983يىلدىن باشلپ ئامىرىكا خەۋەرلىرى

7

ۋە دۇنيا خەۋىرى پىروگىراممىسىدا بېرىدىغان ھەر ئىككى يىلدا بىر قىتىم يىڭىلىنىپ تۇرىدىغان پۇتۇن

8

ئامىرىكىدىكى ئالى مەكتەپلەرنىڭ رەت-تەرتىپ ئېلنى ئەڭ داڭلىق ھىسابلىنىدۇ  ،بۇ  -1987يىلىدىن

9

باشلپ يىلدا بىر قېتىم يىڭىلىنىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىلگەندىن كىيىن  ،چەتئەلگە چىقىپ ئۇقۇماقچى

10

بولغانلرغا نىسبەتەن پايدىلىنىشتا كەم بولسا بولمايدىغان ماتىرىياللر بولۇپ قالدى  .بىز ئاۋال بۇ رەت-

11

تەرتىۋىنىڭ كىلىش مەنبەسىنىڭ ئىشەنچىلىك ياكى ئىشەنچىلىك ئەمەسلىك توغرىسىدىكى تالش-تارتىشنى

12

قۇيۇپ تۇرۇپ قاراپ باقساق  ،بۇ ماتىرىيال بىزگە ھەقىقەتەن مۇھىم بولغان ئۇچۇرلر بىلەن تەمىن ئەتكەن .

13

بىراق ئۇقۇغۇچىلر مەكتەپلەرنىڭ رەت-تەرتىپىگە بەكرەك ئەھمىيەت بەرگەچكە  ،بۇ رەت –تەرتىپ

14

ئۇقۇغۇچىلرنىڭ مەكتەپ تاللىشىدا مۇنۇپوللۇق رولىنى ئوينىغان ،ھەم كۆپلىگەن مەكتەپلەرمۇ بۇ رەت –تەرتىپ

15

نەتىجىسىگە ئامالسىز ئەھمىيەت بېرىشقا باشلىغان .

16

بۇ مەسىلە ئاخىرى  ،مەكتەپلەر رەت –تەرتىپنىڭ كۆپلىگەن ئۇقۇغۇچىلرنىڭ مەكتەپ تاللىشىدىكى

17

بىردىن بىر پايدىلىنىش ماتىرىيالى بۇلۇپ قىلىشتەك ئاقىۋىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .ھەم نۇرغۇن مەكتەپلەر

18

ئۇقۇغۇچىلرنىڭ كەلمەسلىكىدىن قورقۇپ  ،بۇ ئېلنغا "مەبلەغ سىلىش" تەك ئەھۋاللرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

19

 .ئاۋال بىز بۇ رەت-تەرتىپنىڭ ئوبىيكتىپلىقىغا قارىساق ،بۇ رەت-تەرتىپ ئاساسەن

20

ھەممە ئامما ئومۇميۈزلۇك بىلىدىغان داڭلىقراق مەكتەپلەرنى ئالدىغا تىزىپ قويغان  ،ئەڭ مۇھىمى ئۇلر

21

ئاۋال مەكتەپلەرنىڭ رەت-تەرتىپىنى تىزىپ بۇلۇپ  ،ئاندىن بۇ رەت-تەرتىپىنىڭ مۇنداق تىزىلىشىنىڭ

22

سەۋەبىنى تاپقان  .شۇڭا بۇ توغرىسىدىكى ھازىرغىچە چوڭ تالش-تارتىش بۇلىۋاتىدۇ.

23
24
25
26

مەكتەپ دەرىجىسىنى قانداق تىزىشتىن قەتئىي نەزەر ،پەقەت ئادەم ئۇنى تىزىپ چىقىدىكەن چۇقۇم شۇ
ئادەمنىڭ سۇبىكتىپ ھىسىياتى ئارلشقان بۇلىدۇ  .ئۇ چاغدا ئۇ ئوبىكتىپلىققا ئىگە بولمايدۇ.
شۇڭا ھەرقانداق مەكتەپ رەت-تەرتىپىنى پەقەت پايلىدىشقىل بۇلىدۇ  ،بولمىسا ئەكىسچە سىز تەرتىپكە
تىزىلىپ ،مەكتەپنىڭ پايلىنىشى ماتىرىيالى بۇلۇپ قالىسىز .

بىلىك كۇلۇبى ،ئۇيغۇرسوفت شىركىتىSun Microsystems ،
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-4نۇسقا ()2007.6.6
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1

مەكتەپنىڭ رەت –تەرتىپى  ،ئالىي مەكتەپ رەت-تەرتىپى ۋە تەتقىقات ئورۇن رەت -تەرتىپى دەپ ئىككىگە

2

بۈلىنىدۇ  ،ئەگەر  50نى ئۆلچەم قىلساق ،ئالىي مەكتەپ رەت-تەرتىپى ئىچىدە ئاساسەن كىچىك ھەم تارىخى

3

بىر قەدەر ئۇزۇن بۇلغان شەخسى مەكتەپلەر كۆپ قىسىمىنى ئىگەللەيدۇ  .ھۆكۈمەت قارىمىقىدىكى مەكتەپلەر

4

ئەكىسچە ئاز قسمىنى ئىگەللەيدۇ  .يەنە بىر جەھەتتىن ،تەتقىقات ئورۇن رەت -تەرتىپى ئىچىدە ھۆكۈمەت

5

قارىمىقىدىكى مەكتەپلەر ئالدىنقى ئوننىڭ ئىچىدە ياكى بىرىنچى ئورۇننى ئىگەللەيدۇ .شۇڭا بۇ رەت

6

-تەرتىپنىڭ ئەڭ ئالھىدە تەرىپى ھىسابلىنىدۇ ،نۇرغۇن چەتئەلگە چىقىپ تەتقىقات ئورۇنلىرىدا ئۇقۇيدىغان

7

ئۇقۇغۇچىلرنىڭ ھەممىسى ،تەتقىقات ئورۇن رەت -تەرتىپىدىن پايدىلىنىدۇ  .ئەمەلىيەتتە يوقىرىدا دەپ

8

ئۆتكەندەك بۇ تەرتىپنى ئادەم تىزىپ چىققان بولغاچقا  ،ئۇ چۇقۇم كۆپچىلىكنىڭ كۆڭلىدىكى مەكتەپلەرنى

9

چىقىش قىلىپ تىزىدۇ  .مۇشۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ رەت-تەرتىپ نام –ئاتاققىل ئاساسەن تىزىلغان دەپ

10

قاراشقا بۇلىدۇ .

11

كۆپچىكىلىك ئويلپ كۆرۈڭلر  30،40 ،يىل ئالدىدا چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇغاندا نەدە بىر مەكتەپنىڭ

12

رەت-تەرتىپلىرى بولسۇن  ،ئۇ چاغدا ئۇلر مەكتەپنىڭ نام ئاتاققا قاراپ مەكتەپ تاللپ ئۇقۇيتتى  .بىراق ئۇلر

13

مەكتەپنىڭ نام-ئاتىقىنىڭ ياخشى-يامانلىقىغا قانداق ھۆكۈم قىلغان ؟ ئومۇمىي جەھەتتىن ئېتقاندا ،

14

مەكتەپنىڭ تارىخىي ياكى نوبىل مۇكاپىتى قاتارلىقلر ئۇلرنىڭ مەكتەپ تاللىشىدىكى ئاساسىي بولغان  ،يەنە

15

سىز مەكتەپنىڭ رەت-تەرتىپىنى كۆرگەندە  ،مەيلى قايسى خىل دەرىجىگە تىزىش بۇلۇشىدىن قەتئىي نەزەر ،

16

سىز ئالدىنقى 15نىڭ ئىچىدىكى مەكتەپلەرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ نام-ئاتاققا ئىگە ئىكەنلىكىنى ھىس قىلليسىز

17

 .ھارىز ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكىنى بولسا ئامىرىكا خەۋەرلىرى  ،دۇنيا خەۋرلىرى  ،دۇنيا ئالىي مەكتەپ

18

رەت-تەرتىپى ،گۇمەن ئالىي مەكتەپ رەت-تەرتىپى ۋە  NRCئالىي مەكتەپ رەت-تەرتىپى قاتارلىقلر تۈزگەن

19

مەكتەپ تەرتىپىدۇر .ئەمەلىيەتتە ئۇلرتۈزگەن رەت-تەرتىپلەر ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاش  ،بىردىن-بىر

20

ئوخشىمايدىغان يېرى شۈكى ،ئامىرىكا خەۋەرلىرى ۋە دۇنيا خەۋرلىرى تۈزگەن مەكتەپ تەرتىپى ئىچىدىكى

21

ئالدىنقى  50نىڭ ئىچىدىكى بەزى ئادەتتىكى شەخسي مەكتەپلەر  ،باشقىلر تۈزگەن مەكتەپ رەت-

22

تەرتىپىنىڭ ئالدىنقى 50نىڭ ئىچىدە بولمايدۇ .
[(]hawaskar(, 87, 88
[]uaarif, 89
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 4.7ئالقە ئۇسۇلىنى تاللش
1

شەخىسلەرنىڭ ئالقىلىشىىش شەكلى مۇھىم بولغان ماتىرىياللرنىڭ بىرى ،ئۇ ئادەتتە مۇقىم پوچتا

2

ئادرىسى،ئېلخەت ۋە تېلفون نومۇرلىرى قاتارلىقلرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .مەكتەپ لزىملىق ماتىرىياللردا مۇقىم

3

ئادرىسىڭىز ياكى ئېلخەت قاتارلىق ئالقە ۋاستىلىرىڭىزدىن پايدىلىنىپ سىز گە ئۇچۇر يەتكۈزىدۇ.ئادەتتە

4

تېلفوندا بىۋاستە ئالقىلىشش ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدۇ،پەقەت يۈزمۇ – يۈز كۆرۈشۈشكە توغراكەلگەندىل بۇخىل

5

ئالقە ئۇسۇلىنى قوللىنىش مۇمكىن ،شۇنداقتىمۇ مۇقىم تېلفون ياكى يانفون نومرىڭىزنى قالدۇرۇپ قويىشىڭىز

6

كېرەك.

 4.7.1پوچتا ئادرىسى
ئالقە ئادرىسلىرىدىن مەكتەپ ئادرىسى ياكى باشقا ئالقە ئادرىسلىرىنى قالدۇرۇپ قويساقمۇ بولىدۇ.
تەجرىبىلەردىن قارىغاندا مەكتەپ ئادرىسىنى قالدۇرۇپ قويۇش ئەڭ ئىشەنچلىك بولىدۇ .چۈنكى پوچتا
تارماقلىرىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا پوچتا يوللنمىلىرىدىكى ئېنگىلىزچە ئاتالغۇلرنى پەرىقلەندۈرۈش قولي ھەم
خاتالىق ئاز بولىدۇ .ئەگەر سىزنىڭ ئورنىڭىز كىچىك كوچىلردا بولسا يەنىل مەكتەپ ئادرىسىڭىزنى
ئىشلىتىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز ،بۇ ئېنىق ھەم بىخەتەر بولىدۇ.
مەكتەپ ئادرىسى ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك ئۆلچەم بويىچە يېزىلسا بولىدۇ.
Name
班箱，Shanghai Jiao Tong University
No.800,Dongchuan Rd,Shanghai,200240
China
ئەگەر سىزنىڭ باشقا ئالقە ئادېرىسلىرىڭىزنى قالدۇرۇپ قويۇشقا توغرا كەلسە ،ئالقە ئادرىسلىرىڭىزنى
ئېنگىلىزچىغا تەرجىمە قىلماي ،خەنزۇچە ئاتىلىشىنى بىۋاستە پىنيىن ئارقىلىق ئىپادىلىسىڭىزمۇ بولىدۇ،
(كۆپلىگەن كىشىلەر نىڭ نەزىرىدە بۇخىل ئۇسۇل توغرا دەپ قارالمىسىمۇ،ئەمما بۇ ئەڭ ئۇنۈملۈك ئۇسۇل).
ئاليلۇق  Google :نى ئۆزئىچىگە ئالغان نۇرغۇن خەلىقئارالىق شىركەتلەرنىڭ دۆلىتىمىزدىكى ئابونت
(خېرىدار)لىرى تىزىملتقاندا جۇڭگودىكى ئادرىسلىرىنى يەرلىك تىلدا ئاتىلىشىنى بىۋاستە خەنزۇچە پىنيىن
بىلەن يېزىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
مەسىلەن  :سىزنىڭ ئادرىسىڭىز(101，：200035

 )上海家路 1200 号方小区 8 栋شاڭخەي شەھىرى

لۇجيابىڭ يولى  1200نومۇر شەرقى ئولتۇراق رايون  -8بىنا،پوچتا نومىرى  20035:بولسا ،سىز تۆۋەندىكى
جەدىۋەلدىكىدەك يازسىڭىز بولىدۇ
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Name
Lu Jiang Lu 1200# Dongfang Xiaoqu 8Dong-101
( Zip codeبۇ يەرنى ئېنگىلىزچە يازىمىز) :
0035
Shanghai, China
1

جۇڭگو پوچتا تارماقلىرى پوچتا يوللنمىلىرىنى بىر تەرەپ قىلغاندا پوچتا نومىرى بويىچە تۈرگە ئايرىيدۇ،

2

تارقىتىشقا مەسئۇل پوچتا خادىملىرى چەتئەل پوچتا يوللنمىلىرىدىكى پىنيىن خەتلەرنى كۆرۈپ

3

چۈشىنەلەيدۇ،بۇنداق بولغاندا پوچتا يولنمىڭىزنى تاپشۇرىۋېلىشتا خاتىرجەم بولسىىز(،ئەگەر يەنىل خاتىرجەم

4

بوللمىسىڭىز شۇ رايوندىكى پوچتا تارماقلىرىدىن سۈرۈشتۈرۈڭ) .ئادرىسىدىكى خەنزۇچە خەتلەرنى پىنيىن

5

ئارقىلىق ئىپادىلەشنى ئوتتۇرا –كىچىك شەھەرلەردىكى ئادەملەرنىڭ ئىشلىتىشىنى ئالھىدە تەۋسىيە قىلىمىز،

6

بولۇپمۇ ئالقە ئادرىسى قاليمىقان ،مۇرەككەپ كىشىلەر بۇخىل ئالقە شەكلىنى قوللنغاندا خاتالىق نىسبىتى

7

تۆۋەن بولىدۇ.

8

ئويلپ بېقىڭ ،ئەگەر سىز پىنين شەكىلدە ئىپادىلىمەي نۇرغۇن زېھنىي كۈچىڭىزنى سەرىپ

9

قىلىپ،ئېنگىلىزچە تەرجىمە قىلىپ چىقسىڭىز،ئەكسىچە تولىمۇ ئاۋارىچىلىق كېلىپ چىقىدۇ.مەسىلەن :

10

يوقىرىقى جەدىۋەلدىكى شەرىق( )东方دېگەن خەتنى ئوخشىمىغان كىشىلەر ( )Easternۋە ()Oriental

11

شەكىلدە تەرجىمە قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.
سىنىپ ياكى يىللىقلرنىڭ پۇچتا ساندۇقىنىڭ ئاچقۇچىنى كۆپ ئادەم ئىشلەتسە بىخەتەر بولمايدۇ ،شۇڭلشقا
كۆپچىلىك ئورتاق پايدىلىنىدىغان پوچتا ساندۇقلىرىنىڭ ئاچقۇچى سىنىپ ھەيئىتى ياكى ئىشەنچلىك،
مەسئۇلىيەتچان بىر ساۋاغداشنىڭ باشقۇرۇشىدا بولۇشى كېرەك.
ئەگەر ئاسپىرانتلر مۇددەتتىن بالدۇر مەكتەپتىن ئايرىلسا ياكى تۇرۇشلۇق ئورنى مۇقىم بولمىسا ،تۆۋەندىكدەك
بىرقانچە تەكلىپ بېرىمىز.
* بىۋاستە تۇرۇشلۇق فاكۇلتىت ئادرىسىنى يېزىش ،ئالدىنئال فاكۇلتىتتىكى مەسئۇل ئوقۇتقۇچىنى
خەۋەرلەندۈرۈپ قويۇش ھەم ئالقىلىشىش شەكلىنى قالدۇرۇپ قويۇش كېرەك.
* ئۆزىدىن كىچىك مەكتەپداش ئۇكا – سىڭىللرنىڭ پوچتا ساندۇقلىرىنى ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ ،بىراق
ئۇلرنى چوقۇم ۋاقىپلندۇرۇش كېرەك ،بولۇپمۇ بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرگە تولۇق چۈشەنچە
بېرىپ،پوچتا يوللنمىلىرىنىڭ يوقاپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
* مەكتەپنىڭ پوچتا ساندۇقلىرىنى ئىجارىگە ئېلىپ ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ،گەرچە ئىلگىرى شاڭخەي قاتناش
ئىنىستىتۇتىنىڭ پوچتا ساندۇقلىرىنى باشقىلرنىڭ ئىجارىگە ئېلىپ ئىشلىتىشىگە يول قويۇلمىغان بولسىمۇ،
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ھازىر مەكتەپنىڭ ئورنى يۆتكۈلۈپ كۆلىمى چوڭايغاندىن كېيىن يېڭىچە مۇلزىمەت كەسىپلىرى يولغا قويۇلۇپ،
پوچتا ساندۇقلىرىنى ئىجارىگە بىرىش مۇلزىمىتى يولغا قويۇلدى .ئۆز-ئارا ئىشىنىدىغان بىر قانچەيلەن بىر
خەت ساندۇقىنى ئىجارىگە ئېلىپ ئورتاق پايدىلنسىمۇ بولىدۇ(،بىراق مەكتەپ قائىدە -تۈزۈم،
سىياسەتلىرىنىڭ بېكىتىشىدىن ئۆتكۈزۈش كېرەك).
* ئۇنىڭدىن سىرىت شاڭخەي شەھىرىدىكى پوچتا تارماقلىرى پوچتا ساندۇقلىرىنى ئىجارىگە بېرىش
مۇلزىمىتىنى يولغا قويغان ،ئىجارە ھەققى بىردەك ئەمەس ،بۇنى بىۋاستە جۇڭگو پوچتىسىنىڭ بىرلىككە
كەلگەن مۇلزىمەت قىزىق لىنىيە تېلفونى  11185دىن سورىسا بولىدۇ( .رايون نومىرىنى بېسىش ھاجەتسىز).

 4.7.2ئېلخەت ئارقىلىق ئالقىلىشىش
1

ئېلخەت توغرىسىدا،بىز جۇڭگونىڭ  EDUئېلخەت ساندۇقلىرىنى ئىشلىتىشنى ئانچە تەشەببۇس قىلىپ

2

كەتمەيمىز ،ئاساسىي مەسىلە سۈرئەت ئاستىلىقى ۋە مۇقىملىقى مەسىلىسىدۇر .مۇمكىنقەدەر خەلىقئارالىق

3

تونۇلغان ئىشەنچىلىك تور مۇلزىمەت شىركەتلىرىنىڭ ئېلخەتدانلىرىنى ئىشلىتىش كېرەك .ئىشەنچىلىكلىرىدىن

4

 Googleشىركىتى تەمىنلىگەن  Gmailخەت ساندۇقىدىن پايدىلىنىپ ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش .بۇنىڭ ئۈچۈن

5

سىزگە  Gmailخەت ساندۇقى بار بىرى تەكلىپ ئەۋەتىشى كېرەك ،شۇندىل سىز بىردانە  Gmailئېلخەتدانىغا

6

ئىگە بولليسىز Gmail .دىن ئېلخەتدان ئىلتىماس قىلىشنى تۆۋەندىكى بۇ ئۇلنمىلردىن تەپسىلىي كۆرۈڭ :

7

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=2534&extra=page%3D5

8

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=7538&extra=page%3D9

9

ئۇنىڭدىن باشقا Yahoo, hotmailقاتارلىق ئېلخەت شىركەتلىرىنىڭمۇ ئىشەنچلىك.

10
11

مەكتەپنىڭ ئېلخەتدىننى  gmailئېلخەتدانغا ئۇلش(.ئاساسى ئۇسۇلىنى بۇ ئۇلنمىدىن كۆرۈڭ :
)http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=20616

12

Gmailياكى Yahoo, hotmailقاتارلىق ئېلخەتدانلرنىڭ پوچتا يوللنمىلىرىنى سۈزۈش ئىقتىدارى

13

باربولۇپ،ئادەتتە نورمال بولمىغان ياكى ئىلخەتداننىڭ ئالقە تىزىملىكىدە يوق بولغان ئادرىستىن كەلگەن

14

ئۇچۇرلرنى ئەخلەت يوللنمىلر دەپ قاراپ نەچچە كۈن ئىچىدە ئاپتۇماتىك ئۆچۈرۈپ تاشليدۇ،بۇنىڭ ئۈچۈن

15

ئېھتىيات قىلىشىڭىز كېرەك .شۇڭا قەرەللىك ھالدا خەت ساندۇقىڭىزنى تەكشۈرۈپ تۇرىشىڭىز كېرەك ،ناۋادا

16

Hotmailئېلخەتدانىڭىزنى ئاچالمىغاندا ،بۇ ئۇلنمىدىن تىزىملىتىڭ :

17

http://mobile.msn.com/hm/folder.aspx
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ئەگەر بەزى ۋاقىتلردا ئېلخەتدان تەمىنىلىگەن مەلۇم تور بەتلەرگە ئۇلىنالمايدىغان ياكى نورمال زىيارەت

2

قىلغىلى بولمايدىغان ئەھۋاللر كۆرۈلىشى مۇمكىن ،بۇ شۇ تور بەت تۇرۇشلۇق بەزى مۇلزىمىتىرلرنىڭ

3

تورمۇداپىئە سېستىمىسىنڭ سەۋەبىدىن بولىدۇ ،تور مۇداپىئە سېستىمىسىنىڭ سۈزۈش ئىقتىدارى نومال

4

بولمىغان ياكى خاتالىق كۆرۈلگەن تور بەتلەرنى سۈزىۋالغان بولىدۇ .ئىشەنچلىك مۇلزىمىتىرلردىكى

5
6

توربەتلەرنىڭ ئېچىلىشى تېزبولۇپ ( )该 网无法示ۋە (404

 )错误دېگەندەك ئۇچۇرلر كۆرۈلمەيدۇ.

ئەگەر يانفونىڭىزنىڭ تورغىا چىقىش ئىقتىدارى بولسا ،سىز Gmailياكى  Yahoo, hotmailقاتارلىق تور

7

بەتلەر تەمىنلىگەن ھەقسىزتور پوچتا مۇلزىمەتلىرىنى ئىشلىتەلەيسىز Gmail .نى مىسالغا ئالساق،

8

يانفونىڭىزنىڭ تور كۆرگۈچىسدا  /http://m.gmail.comنى كۆرەلەيسىز .شۇنىڭدەك يانفون ياكى باشقا

9

يۆتكىلىشچان ئالقە ئۈسكۈنىلىرىدىن پايدىلىنىپ  Gmailدىكى ئېلخەتدانىڭىزنى زىيارەت قىلليسىز.ئەمما

10

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ھەرقانداق يانفوننىڭ تورغا چىقىش ئىقتىدارى بولىۋەرمەيدۇ .ئەگەر يانفونىڭىزنىڭ

11

 GPRSئىقتىدارى ئوچۇق بولۇپ ،يانفونىڭزنىڭ تور-پوچتا يوللنمىلىرى ئىقتىدارى بولمىسا،يەنىل نورمال

12

ئۇلىنىشى ناتايىن.

 4.8باشقا ئىسپات (يوق)
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 .5چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرىنى تەييارلش
 5.1ئومۇمىي بايان
1

چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرى سىزنىڭ شەخسىي بايانىڭىز ( ،Personal Statementبەزى

2

مەكتەپلەر  Statement of Intent or Statement of Purposeنى تەلەپ قىلىدۇ) ،قىسقىچە تەرجىمىھالىڭىز (

3

 ،)Curriculum vitae or résuméشۇنداقل بىر نەچچە نۇسخا تەۋسىيە خەتلىرى (Recommendation

4

 )Lettersنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بۇ ئۈچ تۈرلۈك ھۆججەتلەر كەم بولسا بولمايدىغان يادرولۇق ماتېرىياللر

5

بولۇپ ،ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ ھەرقايسى جەھەتلەردىكى ئىقتىدارى ۋە يوشۇرۇن كۈچىنى ئىنكاس ئېتىدۇ.

6

بۇلردىن باشقا ،بەزى مەكتەپلەر (مەسىلەن Princeton ،ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بەزى كەسپلىرى) ئىلتىماس

7

قىلغۇچىلرنىڭ ئىلمىي ماقالە ئەۋرىشكىسىنى ئەۋەتىپ ،ئۆزىنىڭ تەتقىقات ۋە ئېنگلىز تىلى يېزىق ئىقتىدارىنى

8

ئىسپاتلىشىنىمۇ تەلەپ قىلىدۇ؛ سىنگاپور ۋە كانادادىكى مەكتەپلەرگە ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا نىسبەتەن،

9

بەزىدە تەتقىقات پلنىنى ( )Study Plan or Research Planتاپشۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ.

10

بەزى مەكتەپلەردە ،ئوقۇغۇچى قۇبۇل قىلىش كومىتېتى يۈز-تۇرانە كۆرۈشۈشنىڭ ئورنىغا چەتئەلگە

11

چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرىنى تەكشۈرۈشنى مەلۇم دەرىجىدە ئوقۇغۇچىلرغا باھا بېرىشتىكى ئاساس قىلىدۇ.

12

شۇڭلشقا ،ماتېرىيالىڭىزدا چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ ئالھىدە تەرەپلىرىنى شۇنداقل كەلگۈسىدىكى يوشۇرۇن

13

كۈچىڭىزنى ئىسپاتلپ ،نەتىجىلىرى سىزنىڭكى بىلەن ئانچە پەرقلىنىپ كەتمەيدىغان يۈزلىگەن جۇڭگولۇق ۋە

14

ھىندىستانلىق ئوقۇغۇچىلر ئارىسىدىن ئۇتۇپ چىقىشىڭىز كېرەك.

15

ئىنچىكە جايلر غەلبە قىلىش ياكى مەغلۇپ بولۇشنى بەلگىلەيدۇ .ئەستايىدىل تەييارلنغان چەتئەلگە

16

چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرى سىزنىڭ ياقتۇرغان مەكتىبىڭىز تەرىپىدىن قوبۇل قىلنىشىڭىزغا ياردىمى بولۇپل

17

قالماستىن يەنە يۇقىرى ئوقۇش مۇكاپاتىغا ئېرىشىشىڭىزگىمۇ پايدىسى بار .قېلىپلرغا تايىنىپ قۇراشتۇرۇلغان

18

ياكى يېزىق ماھارىتى تۆۋەن ماتېرىياللر شەك-شۈبىھىسىزكى سىزنى رىقابەتتە پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈرۈپ

19

قويىدۇ.

20

ئىجتىمائىي پەننى ئوقۇشقا بارىدىغان ساۋاقداشلرغا نىسبەتەن ئېلىپ ئېيتقاندا ،چەتئەلگە چىقىپ

21

ئوقۇش ھۆججەتلىرى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ« .جۇڭگو كۈندىلىك گېزىتى» نىڭ مۇخبىرى ئۆزىنىڭ

22

كەچۈرمىشلىرىنى مۇنداق بايان قىلغان:
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1

«مېنىڭ چەتئەلدە تارقىلىش ئىلىمى ئاسپرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقىنىمنىڭ ئىككىنچى يىلى ،سىنىپىمىزغا

2

خۇنەنلىك بىر قىزچاق كەلگەن ئىدى ،ئۇ قىزچاق خۇنەندىكى تازا كۆزگە كۆرۈنمىگەن بىر ئىنستىتۇتنى

3

پۈتتۈرۈپتىكەن ،ئاساسىي جەھەتتىن خىزمەت تەجرىبىسى يوق دېيەرلىك .ئۇنىڭ كېلىشى سىنىپتىكى ئالدىن

4

كەلگەن بىر نەچچەيلەنگە كۈچلۈك تەسىر بەردى .بىز ھەممىمىز دۆلىتىمىزدىكى ئاتالمىش داڭلىق مەكتەپلەرنى

5

پۈتتۈرگەن ،دۆلەت دەرىجىلىك ئورگانلردا خىزمەت قىلغان .مەسىلەن ،ئۆزۈمنى ئېلىپ ئېيتسام ،مەن بېيجىڭ

6

چەتئەل تىلى ئۇنىۋېرستېتىدا تولۇق كۇرس ۋە ئاسپرانتلىقنى ئوقۇغان »China Daily« ،دا مۇخبىرلىقمۇ

7

قىلغان .بىز تەبىئىي ئەۋزەللىك ۋە ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىغا ئىگە ئىدۇق ،توساتتىنل دۆلىتىمىزدىكى زىيادە

8

ئادەتتىكى مەكتەپتە تولۇق كۇرسنى پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچى بىلەن تەڭ ئولتۇرۇپ ،تەڭ تۇرغىنىمىزدەك بۇنداق

9

رىئاللىق ئىچىمىزگە سىغمىدى .شۇنداق قىلىپ يېڭى ئوقۇغۇچىلرنى قوبۇل قىلىش كومىتېتىدىكى قوبۇل

10

قىلىش ئىشىغا ناھايىتى پىششىق بىر پروفېسسور بىلەن بۇ توغرىلىق پاراڭلىشىپ قالدۇق .مەن ئۇنىڭدىن سىز

11

نېمىشقا بۇ خۇنەنلىك قىزچاقنى قوبۇل قىلىدىڭىز ،دەپ سورىسام ،ئۇ بىز ئويلىمىغان يەردىن چىقىپShe :

12

 !has a strong background! Good school and everythingدېگەن ئىدى.

13

خېلى ۋاقىتلردىن كېيىن ،فاكۇلتېتتىكى كاتىپ ئارخىپلرنى تازىلۋاتقاندا مەنمۇ نەق مەيداندا ئىدىم،

14

مەن ياردەملىشىپ نەرسە-كېرەكلەرنى يۆتكەۋاتقاندا ،ئۇ خۇنەنلىك قىزچاقنىڭ ئارخىپىغا كۆزۈم چۈشۈپ

15

قالدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ بىر نۇسخا ھۆججىتىنى  ---Personal Statement---ئېلىپ كۆرۈپ باقتىم.

16

بۇ ھۆججەتتە باشقا غەيرى ھەقىقەتلەرمۇ ئويدۇرۇلۇپ چىقىلمىغانىكەن ،لېكىن ئوقۇپ بولۇپ ئۇ قىزچاقنىڭ

17

ھەقىقەتەن قالتىس ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم ،بولۇپمۇ چەمبەر سىزىپ قويۇلغان بىر جۈملىسىنى كۆرۈپ.

18

ئۇنىڭ ئانا مەكتىپى خۇنەندىكى ۋىليەت دەرىجىدىكى بىر شەھەردە بولۇپ ،شەھەر نوپۇسى ئون مىليوندىن

19

ئاشىدىكەن ،ئۇ شۇ يىلى مەكتەپكە كىرگەن ۋاقتىدىكى نەتىجىسى يېڭى ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئىچىدىكى

20

ئۈچىنچىسى ئىكەن ،شۇڭلشقا ئۇ:

21
22

“I was one of the top three students accepted by the university, which is the only higher-
”education institution in an area with a population the size of Ontario’s

23

بۇ ئۇنىڭ ئانا مەكتىپىنىڭ ئۇ تۇرۇشلۇق جايدىكى بىردىنبىر ئۇنىۋېرسىتېت ئىكەنلىكى ،ئۇ جايدىكى

24

نوپۇسنىڭ كانادادىكى ئەڭ چوڭ ئۆلكىنىڭ نوپۇسى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكى ،بۇنداق "كەمدىن كەم"

25

ئۇچرايدىغان ئۇنىۋېرسىتېتتا ،ئۇنىڭ شۇ يىلى قوبۇل قىلىنغان ئەڭ ياخشى يېڭى ئوقۇغۇچىلرنىڭ بىرى

26

ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيتتى .سىز ئۇنى پو ئېتىپتۇ ،دېسىڭىز خاتالشمايسىز؛ لېكىن سىز ئۇنى يالغان

27

سۆزلىدى ،دېسىڭىز ھېچقانداق ئاساسىڭىز يوق».
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1

بېيجىڭ ،شاڭخەيلەردىكى داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلرنى پۈتتۈرگەنلەرگە نىسبەتەن ،خۇنەندىكى ۋىليەت

2

دەرىجىلىك شەھەر ھېچنىمىگە ئەرزىمەسلىكى مۇمكىن .لېكىن ،كانادادىكى ئونتارىئو ئۆلكىسى نوپۇسى ئەڭ

3

كۆپ شۇنداقل ئەڭ تەرەققىي قىلغان ئۆلكە ،ئۇنىڭ ئۈستىگە نۇرغۇن داڭلىق ئالىي مەكتەپلەرمۇ بار .ئويلپ

4

بېقىڭ ،ئەگەردە ئونتارىئودا بىرل مەكتەپ بولغان بولسا ،سىز مەلۇم يىلى شۇ مەكتەپكە قوبۇل قىلىنغان يېڭى

5

ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياخشىسىنىڭ بىرى بولسىڭىز ،بۇ كانادادىكى ئۇنۋېرسىتېت پروفېسسورى

6

ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ئەلۋەتتە ئەڭ ئالھىدە ۋە ئەڭ قالتىس كەچۈرمىش ھېسابلىنىدۇ! ئەمەلىيەتتە ،نۇرغۇن

7

چەتئەللىك پروفېسسورلرنىڭ جۇڭگوغا بولغان چۈشەنچىسى چوڭقۇر ئەمەس ،ئۇلر چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى،

8

بېيجىڭ ئۇنۋېرسىتېتىنى بىلگەن بىلەن ،زور كۆپچىلكى شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى ،جېجياڭ

9

ئۇنىۋېرستېتى دېگەندەكلەرنى بىلىپ كەتمەيدۇ .سەۋەبى ناھايىتى ئاددىي ،ئۇنىڭ ئىلمىي ساھەسى

10

جۇڭگودىكى بارلىق ئۇنىۋېرسىتېتلردا مۇنەۋۋەر بولۇشى ناتايىن ،بولۇپمۇ چەتئەلدىكى ئىجتىمائىي پەن

11

كەسپىدىكى پروفېسسورلرغا نىسبەتەن ،شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى چوقۇم بىر ناتونۇش ئىسىم.

12

چەتئەلدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلر پۈتۈنلەي دېگىدەك ھەرخىل ئىلتىماس قىلىش ھۆججەتلىرىنى تەكشۈرۈشكە

13

تايىنىپ سىزنىڭ كەسپىي جەھەتتىكى سالھىتىڭىز ھەققىدە چۈشەنچىگە ئىگە بولىدۇ .بۇ ھۆججەتلەر

14

سىزنىڭ ھەرخىل نەتىجە جەدۋەللىرىڭىز ،شۇنداقل سىزنىڭ personal statement، reference letters

15

دېگەندەكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چەتئەلدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلرنىڭ ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش كومىتېتى بۇ

16

ھۆججەتلەرنى تەكشۈرۈش ئاساسىدا ،سىزنىڭ كەسپىي سەۋىيىڭىز ،مۇۋەپپەقىيىتىڭىز ،غايىڭىز ۋە شەخسىي

17

ئەخلقىڭىزغا باھا بېرىدۇ ،شۇ ئارقىلىق سىزنى قوبۇل قىلىش-قىلماسلقىنى ياكى سىزگە ئىقتىسادىي ياردەم

18

بېرىش-بەرمەسلكىنى بېكىتىدۇ .ئەگەر سىز ھەرخىل ھۆججەتلەرنى ياخشى تەييارلىمىغان بولسىڭىز ،ئۇنداقتا

19

ئۆزىڭىزنىڭ ئىلغار تەرەپلىرىنى تولۇق ئىپادىلەلمەيسىز ،چەتئەلدىكى ئۇنىۋېرستېتلرمۇ سىزنى تولۇق

20

چۈشۈنەلمەيدۇ ،ئاخىرىدا قولغا كەلگەن پۇرسەتتىنمۇ قۇرۇق قالىسىز .بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،

21

سىزنىڭ ئىلتىماس قىلىش ھۆججەتلىرىڭىزنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى سىزنىڭ  TOEFLۋە GRE

22

نەتىجىلىرىڭىزدىن قېلىشمايدۇ .جۇڭگولۇق چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇشقا ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا نىسبەتەن،

23

ئىلتىماس ھۆججەتلىرىنى يېزىش چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش مۇساپىڭىزدىكى ئەڭ كۈچلۈك خىرس ،شۇنداقل

24

ھايات سەپىرىڭىزدىكى ئەڭ چوڭ پۇرسەت ،مۇھىمى سىزنىڭ ئۇنى قانداق قەدىرلىشىڭىزدە.

25

تەكىتلەشكە ئەرزىيدىغىنى ،بىر يۈرۈش ياخشى يېزىلغان چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرى سىزنىڭ

26

ھەقىقەتنى توقۇپ چىقىرىشڭىز ،كەچۈرمىشىڭىزنى بۇرمىلىشىڭىز بولماستىن ،بەلكى ئىخچام ،ئاددىي-ساددا

27

تىللر بىلەن ئۆزىڭىزنى ئوراپ ،كومىتېتنى تەسىرلەندۈرۈپ ،ئۇلرنى سىزنىڭ مۇنەۋۋەر ئىكەنلىكىڭىزگە

28

ئىشەندۈرۈشىڭىزدۇر .ئەلۋەتتە ،توقۇلما قىلغاندا چوقۇم چېكىگە دىققەت قىلىش كېرەك ،چەكتىن ئېشىپ
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كېتىپ ،ھەممىدىن قۇرۇق قالسىڭىز قاملشمايدۇ.
مەزكۇر كىتاپ ئۈچۈن چەتئەلگە چىقىپ ئوقۇش ھۆججەتلىرى ھەققىدە مەسلىھەت بەرگەن

3

 ShineWrite.comنىڭ نوپۇزلۇق مۇھەررىرى  Januaryنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە ئاساسلنغاندا ،بەزى جۇڭگو

4

چوڭ قۇرۇقلۇق ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سۆز ئىشلىتىشى بەك "جۇڭگوچە" بولۇپ( ،پروفېسسورنىڭ ئورنىدا

5

تۈزۈلگەن) تەۋسىيە خەتلىرىدە « »…I have a relationship withغا ئوخشاش جۈملىلەر (مەنىسى ،مېنىڭ...

6

بىلەن مۇناسىۋىتىم بار) چىققان .مۇھەررىرنىڭ دېيىشىچە :ئۇلر جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇق ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ

7

تاپشۇرغان تەۋسىيە خەتلىرىدە ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ  20يەردە تۈزۈتۈش ئېلىپ بارىدىكەن .نۇقسانلر بىلەن

8

تولغان خەت-چەكلەر سىزنىڭ ئىلتىماسىڭزغا بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

 5.2شەخسىي (يوق)
 5.3تارىخى (يوق)
 5.4تونۇشتۇرۇش خېتى (يوق)
[]amdulla, 115, 116, 117
[]TENHA, 118, 119, 120, 121
9

شاڭخەي قاتناش ئۇنۋىرسىتىتىنىڭ مىخاينىكا ئىنىستېتوتى ،دېھقانچىلىق ئىشلەپچىقىرىش

10

ئىنىستېتوتى ۋە ئامرىكا كالفورنىيە ئۇنۋېرسىتىتى  10+10پەن تەتقىقات ھەمكارلىقى قانات

11

يايدۇرۇلۇۋاتقان بولۇپ ،مىخاينىكا ئىنىستېتوتى ۋە 卡内基梅隆كانوگمىيلون ئۇنۋېرسىتىتى يۇقېرى

12

قاتلم ئىقتىساس ئىگىلىرىنى تەربىيلەش ھەمكارلىقىنى ئاللىبۇرۇن ئىشقا ئاشۇرغان ؛ ھاياتلىق

13

ئىلىمى ئىنىستېتوتى بىلەن ئەنگىلىيە ئىمپىرىيە تەبىئىي پەنلەر ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ ھەمكارلىقى

14

تېخىمۇ چۇڭقۇرلشماقتا ؛ ماتىرىيال ئىنىستېتوتى بىلەن ئەنگىلىيە مانچېستېر ئۇنۋېرسىتىتى

15

سانائەت پەنلىرى ئىنىستېتوتىنىڭ ھەمكارلىقى باشلندى؛ (جۇڭگو فىرانسىيە دوكتور ئوقوغۇچىلر

16

ئىنىستېتوتى)中法博士生学院ۋە (جۇڭگو فىرانسىيە ئىنژېنىر ئىنىستېتوتى) 中法工程师学院

17

قۇرۇلۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ؛ گىرمانىيە بېرلىن سانائەت ئۇنۋېرسىتىتى بىلەن بىرلىكتە

18

تەربىيلىگەن بىرىنجى قارار كومپىيۇتېر ساھەسىدىكى ماگىستېر ئوقوغۇچىلر ئوقۇش پۈتتۈردى .ھال

19

بۈگۈنكى كۈندە ،قاتناش ئۇنۋېرسىتىتى ئامرىكا ،ئەنگىلىيە ،گىرمانىيە ،ياپونىيە قاتارلىق 20نەچچە
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1

دۆلەت ۋە رايۇندىكى  100نەچچە ئۇنۋېرسىتىت بىلەن مەكتەپ خەلقئارا ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى

2

قۇردى.

3

-2007يىلى ،شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتىتى بىلەن ماسسا چۇسېتىس شىتاتى تەبئىي پەن

4

ئىنسىتېتوتى ھەمكارلشقان يەنە بىر تۈر «ئىشلەپچىقىرىش كەسپىدىكى داھىي» جۇڭگو تۈرى

5

شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتىتىدا باشلندى .بۇ تۈر ماسسا چۇسېتىس شىتاتى تەبئىي پەن

6

ئىنسىتېتوتىنىڭ «ئىشلەپچىقىرىش كەسپىدىكى داھىي» تۈرىگە تەقلىد قىلىنىپ ،بارلىق

7

دەرسلىكلەرگە ئىلغار ئىشلەپچىقىرىش كەسپىدىكى ئىدىيە ۋە ئەمەلىيەت يىتەكچى قىلىنغان ،قوش

8

ماگىستېر ئۇنۋانىغا ئىگە ئىشلەپچىقىرىش كەسپىدىكى كەلگۈسى داھىيلرنى تەربىيلەش تۈرى.

9

ئۇندىن باشقا ）耶鲁大学（،يالې ئۇنۋېرسىتىتى بىلەن شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتىتى بىرلىكتە

10

تەسىس قىلغان «رەھبەرلىك كۈچى ۋە داۋاملىشىدىغان تەرەققىيات» دوكتور پەنلىرى سىنىپى

11

يېقىنقى كۈنلەردە ئېچىلىدۇ.

12

شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ بارلىق ئىنىستېتوتى دۇنيادىكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەر

13

بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقان بولۇپ ،شاڭخەي قاتناش ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ باشقا

14

ئىنىستېتوتلىرىمۇ ئايرىم-ئايرىم ھالدا فىرانسىيە مەركىزىي سانائەت ئۇنۋېرسىتىتى ،ئاۋىستىرالىيە

15

سىدنىي ئۇنۋېرسىتىتى ،كانادا  UBCئۇنۋېرسىتىتى ،سىنگاپور ماليا تاقىم ئاراللىرى سانائەت

16

ئۇنۋېرسىتىتى ،ئەنگىلىيە لوندون ئۇنۋېرسىتېتى خان جەمەتى مادرىت ئىنىستېتوتى ،گوللندىيە TV

17

 Delftئۇنۋېرسىتىتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەر بىلەن ئوقۇش نۇمۇرى ئىجازىتى ،ئوقۇتقۇچى-

18

ئوقوغۇچى ئالماشتۇرۇش ،بىرلەشمە ئۇنۋان بېرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئەمەلىي ھەمكارلشتى.

 5.4.4تونۇشتۇرۇش خېتىنىڭ ئەندىزىسى
19

تونۇشتۇرۇش خېتىنى بەك ئۇزۇن يېزىۋەتمەڭ ،ئادەتتە  500-300خەتكىچە بولسا مۇۋاپىق .بىر ۋاراق A4

20

قەغەزگە تىزغاندا تۆپى ۋە تېگىگە قۇر بىشى ،ئادرىس ۋە ئىمزا پاتقۇدەك يىتەرلىك ئارىلىق قويۇپ قويۇش

21

كىرەك .تۆۋەندە بىر قەدەر  nativeيېزىلغان تونۇشتۇرۇش خېتىنىڭ نۇسخىسىنى پايدىلنىشقا سۇندۇق.

22

(ئىنگىلىزچە مەزمۇن قىستۇرۇلىدۇ)

 5.4.5يوللنما بېسىپ چىقىرىش \ ئىلىكتېرونلۇق تاپشۇرۇش
23

ئەڭ ياخشىسى تونۇشتۇرۇش خېتىنى تونۇشتۇرغۇچىنىڭ ئىدارىسى (مەكتەپ ،شىركەت) نىڭ ئىسمى بار
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1

بولغان كونۋىرت ۋە خەت قەغىزىگە لزىرلىق پىرىنتنىردا بىسىپ چىقىرىش كىرەك .كونۋىرتنىڭ يەملەش

2

ئېغىزىغا تونۇشتۇرغۇچى ئىمزا قويىدۇ .تونۇشتۇرۇش خېتىنى ئىلتىماس قىلىش جەدىۋىلى بىلەن بىللە

3

يوللشقا بولىدۇ .ئەمما ،كونۋىرت يۈزىگە تونۇشتۇرغۇچى ۋە قارشى تەرەپ مەكتەپنىڭ ئالقىلىش ئادىرىسىنى

4

چوقۇم يېزىش كېرەك.

5

ئۇندىن باشقا ئالھىدە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك يەر شۇكى :ھەرگىزمۇ ئوخشىمىغان ئادەمنىڭ تونۇشتۇرۇش

6

خېتىنى ئوخشاش بىر پىرىنتنىردا بىسىپ چىقارماڭ ھەم ئوخشاش بىر قەغەز ھەتتا كونۋىرتنى ۋاستە قىلىپ

7

ئىشلەتمەڭ.

8

 )CSI (Crime Scene Investigationنىڭ تېلۋىزىيە تىياتېرىنى كۆرگەن ھەممە ئادەم بىلىدۇ ،دۇنيادا

9

پۈتۈنلەي ئوپمۇ-ئوخشاش پىرىنتنىر يوق ،ئۇلرنىڭ بىسىپ چىقىرىش سۈپىتىدە چوقۇم پەرق بار .گەرچە

10

ئوقوغۇچى قوبۇل قىلىش كومتىتىنىڭ ئەزالىرى ئۈسكىنە بىلەن سىزنىڭ يازغان خېتىڭىزنىڭ خەت شەكلى ۋە

11

سىياھنى تەكشۈرسۇن-تەكشۈرمىسۇن ،ئەڭ ياخشىسى بارلىق تونۇشتۇرۇش خېتىنى قارىماققا بىرل ئادەمنىڭ

12

قولىدىن چىققاندەك يازماڭ.

13

ئويلپ بېقىڭ :ئوخشاش قەغەز ،ئوخشاش خەت شەكلى ھەتتا ئوخشاش كونۋىرت ،خەتنى قوبۇل قىلغۇچى

14

كۆرگەندىن كىيىن نېمە دەپ ئويلر؟ ئۇندىن باشقا بەزى مەكتەپلەر ئېلخەت ئارقىلىق تونۇشتۇرۇش خېتىنى

15

ئەۋەتىشكە رۇخسەت قىلغان بولۇپ ،پەقەت تونۇشتۇرغۇچى بەلگىلەنگەن تور بېتىگە تىزىملتسىل بولىدۇ.

16

بەزى مەكتەپلەر مەخسۇس (مەسىلەن  )EEتونۇشتۇرۇش خېتىنى توردا ئېلىكتېرونلۇق تاپشۇرۇشنى بەلگىلىگەن

17

بولۇپ ،ئادەتتىكى خەت شەكلىدىكى تونۇشتۇرۇش خېتىنى قوبۇل قىلمايدۇ .سىز چوقۇم تونۇشتۇرغۇچىغا

18

ۋاقتىدا تورغا چىقىپ تونۇشتۇرۇش خېتىنى تاپشۇرۇشنى ،بىكاردىن ئاقسىتىپ قويماسلىقنى ئەسكەرتىشىڭىز

19

كىرەك.

20

مەسىلەن:

21

جۇڭگودا ،بەزى ئىلتىماس قىلغۇچى تونۇشتۇرغۇچىغا ۋاكالىتەن توردا تاپشۇرۇش ۋەزىپىسىنى تامامليدۇ .ئەڭ

22

ياخشىسى ماقۇللىقىنى ئىلىپ مەشغۇلت قىلىڭ .ئۇنىڭدىن باشقا دىققەت قىلىڭكى :توردىكى سېستىما سىزنىڭ

23

 IPئادرىسىڭىزنى خاتىرلىۋىلىشى مۇمكىن ،شۇڭا بىرل  IPئادرىسى بىلەن بارلىق تونۇشتۇرۇش خېتىنى

24

تاپشۇرۇشقا ئۇرۇنماڭ .بولۇپمۇ سىزنىڭ تونۇشتۇرغۇچىڭىز سىز بار مەكتەپتە ئىشلىمىسە ياكى تۇرمىسا ،تېخىمۇ

25

دىققەت قىلىڭ.
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 5.4.6تونۇشتۇرۇش خېتىنى تەكشۈرۈپ ئەمەلىيلەشتۈرۈش
1

بەزى مەكتەپلەر سىزنىڭ تونۇشتۇرغۇچىڭىزغا ئېلخەت يوللپ مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللرنى تەكشۈرۈپ

2

ئەمەلىيلەشتۈرۈشى ياكى تونۇشتۇرغۇچىغا تونۇشتۇرۇش خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى ئاددىيل ئۇقتۇرۇشى

3

مۇمكىن .مەسىلەن ،تۆۋەندىكى بىر پارچە ئېلخەت تونۇشتۇرغۇچىغا ئېۋەتكەن تونۇشتۇرۇش خېتىنى تاپشۇرۇپ

4

ئالغانلىق ئۇقتۇرۇشى.

5

(ئىنگىلىزچە مەزمۇن)

6

پۇل تېجەش ئۈچۈن ،ھازىر ناھايىتى ئاز مەكتەپ ئادەتتىكى خەت ئەۋەتىپ تونۇشتۇرۇش خېتىنى

7

تەكشۈرۈپ ئەمەلىيلەشتۈرۈشتۈرىدۇ .سىزنىڭ تونۇشتۇغۇچىڭىز تونۇشتۇرۇش خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن

8

كىيىن ،جاۋاپ قايتۇرمىسىمۇ بولىدۇ.

9
10

لىكىن ،بارلىق مەكتەپلەر تونۇشتۇرۇش خېتىنى تەكشۈرۈپ ئەمەلىيلەشتۈرۈشتۈرۈپ كەتمەيدۇ .شۇڭا
سىزنىڭ تونۇشتۇرغۇچىڭىز ئۇنداق ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇپ ئالمىسا ئەندىشە قىلمىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

( 5.4.7يوق)
[]seyid, 121, 122, 123

( 5.5يوق)
( 5.6يوق)
( 5.7يوق)
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 .6توردا ئىلتىماس قىلىش (يوق)
[]pam1, 130, 131, 132

6.1
6.2
6.3
[]kaxkari, 133, 134, 135, 136
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 .7ماتىريالنى يوللش
 7.1ئۇمۇنى بايان
توردا ئىلتىماس قىلىش ئاياقلشقاندىن كىيىن ،ماتىرياللرنى ئەۋەتىشكە تەييارلىق قىلىش ھەمدە ئىمتىھان
مەركىزى بىلەن ئالقە قىلىپ نۇمۇرنى ئەۋەتىشنى تەلەپ قىلش كېرەك .نۇرغۇن ئۇقۇغۇچىلرغا نىسپەتەن
ئېيتقاندا توردا ئىلتىماس قىلىش جەريانىدا ئۆزىڭىزنىڭ شەخسى ماتىريالىنى ياكى تەۋسىيە خېتىنى تاپشۇرۇپ
بولغان بولىسىز،ئۇنداق بولغاندا قەغەز نۇسخىسىدىكى ماتىرياللىرىڭىزنى ئەۋەتكەندە بۇلرنى قايتا ئەۋەتىشنىڭ
ئورنى يوق.
بەزى ئۇقۇغۇچىلر شەخسى ماتىريالىنى ئازراق ئۆزگەرتىشكە توغراكېلىدۇ ،بۇنداق ئەھۋالدا يەنە بىرقېتىم قەغەز
نۇسىخسنى يوللىسىڭىزمۇ بولىدۇ.لىكىن بەزى مەكتەپلەر تور نۇسىخسى بىلەن قەغەز نۇسخسىدىكى شەخسى
ماتىريالىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرىدۇ ،سىز مۇقاۋىدىكى ئىزاھتا ( )cover letterشەخسى ماتىريالىنىڭ يېڭى
نۇسىخىسىغا دىققەت قىلىشىنى ئەسكەرتىپ قويسىڭىز بولىدۇcover letter(.نى تۆۋەندە تىلغا ئالىمىز).
ئىمتىھان نۇمۇرىنى ئەۋەتىشتە بەزى مەكتەپلەر ئىمتىھان نەتىجىسنىڭ كوپىيە نۇسىخسىنى(ئېتىراپ قىلىدۇ)
قۇبۇل قىلىدۇ ،شۇڭا مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇشقا مۇناسىېەتلىك كاتىپلىرى بىلەن ئالقىلىپ بېقىش توغرىلىق پىكىر
بېرىمىز،بۇنداق بولغاندا خېلى كۆپ پۇلنى تېجىگىلى بۇلىدۇ.

 7.2ماتىريالنى ئەۋەتىش
ئەۋەتىدىغان نۇسخا سانى ۋە مەكتەپ تەمىنلىگەن تىزىملىك
ماتىريالنى ئەۋەتكەندە چۇقۇم دىققەت قىلىشىڭىز كېرەككى سىز ئىلتىماس قىلغان فاكۇلتىتقا بىۋاستە
ئەۋەتىشىڭىز كېرەك،ئەمما بەزى مەكتەپلەر يەنىل بىر پارچە ئەگەشمە نۇسخىسىنى مەكتەپنىڭ مۇناسىۋەتلىق
ئورۇنلىرىغا ئەۋەتىپ ئارخىپ قىلىش ئۈچۈن مەكتەپكىمۇ يوللىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ .مەسىلەن :مىچىگان
ئۇنۋىرستىتىنىڭ ئاسپىرانتلر ئىنىستىتۇتغا ئىلتىماس قىلماقچى بولسىڭىز،مەكتەپنىڭ باش بېتىدە ئىنىق قىلىپ
:
(بۇيەردە ئىككى قۇر تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان)
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[ ئىلتىماسنى چۇقۇم ئىككى ئوخشىمىغان ئورۇنغا -راخمان(بۇ تەرجىمە قىلغاندىكى ئىسمى) ئىشخانىسىغا ۋە
بەلگىلەنگەن فاكۇلتىتقا ئەۋەتىڭ ]
ئىككى نۇسخا ئەۋەتكەن تەقدىردىمۇ ئىچىدىكى مەزمۇننىڭ ئوخشاش بۇلۇشى ناتايىن يەنىل مىچىگان
ئۇنۋىرستىتىنىڭ مىسالى ئىنىستىتۇت بىلەن فاكۇلتىتنىڭ تەلەپ قىلدىغان ماتىريال ئوخشىمايدۇ،ئىلتىماس
قىلغۇچى چوقۇم مۇناسىۋەتلىك ماتىرياللرنى ئەستايىدىل كۆرۈشى كېرەك تۆۋەندىكىسى مەكتەپ تەلەپ قىلغان
تىزىملىك (ئەۋەتىدىغان ماتىرياللرنىڭ تىزىملىكى)
(بۇيەردە  14قۇرئىنگىلىزچە تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان)
ناۋادا سىز بەزى ماتىرياللرنى تەمىنلەشكە ئامالسىز بۇلسىڭىز
بىرقىسىم ئىلتىماس قىلغۇچىلر ھەرخىل سەۋەپلەر تۈپەيلى ،ماتىريالنى ئەۋەتدىغان چاغدىمۇ ئىنگىلز تىلى
نەتىجىسنى تاپشۇرۇپ ئاللمايدۇ ،بۇ ۋاقىتتا ئەنسىرەشنىڭ ياكى ساقلۋېرىشنىڭ ھاجىتى يوق،سىز مۇقاۋىدىكى
ئىزاھتا ( )cover letterنەتىجە چىقىشى ھامان ئىمتىھان مەركىزى بىۋاستە ئەۋەتىپ بېرىدۇ دەپ ئىزاھلپ
قويسىڭىزل كۇپايە ،ھەمدە ئۆزىڭىزنىڭ ئىمتىھان كىنىشكا نۇمۇرىنى قالدۇرسىڭىز خىزمەتچىلەرنىڭ سېلىشتۇرۇپ
تەكشۇرىشىەە قۇليلىق بۇلىدۇ.
مۇقاۋىدىكى ئىزاھ ( )cover letterھەققىدە:
 cover letterئەسلىدە خىزمەت تەلەپ قىلغۇچى شېركەتكە ماتىريال ئەۋەتكەندە ئىشلىتىدىغان ياللىنىش
ھەققىدىكى ماتىريال بۇلۇپ،
مۇقاۋىدىكى ئىزاھ ( )cover letterھەققىدە:
 cover letterئەسلىدە خىزمەت تەلەپ قىلغۇچى شېركەتكە ماتىريال ئەۋەتكەندە ئىشلىتىدىغان ياللىنىش
ھەققىدىكى ماتىريال بۇلۇپ ،ئۇنىڭدا ئاددى قىلىپ خىزمەت تەپ قىلغۇچىنىڭ خىزمەت تەلەپ قىلىش ()动 机
غەرىزى ۋە ()提مۇددىئاسنى مەزمۇن قىلغان بۇلىدۇ .ھازىر بەزى ئىلتىماس قىلغۇچىلر ئىلتىماس قىلدىغان
ماتىرياللنىڭ قۇشۇمچە بېتىگە قۇشۇپ قۇيىدۇ .ئاساسلىق مەخسىدى يەنىل ماتىريال مۇندەرىجىسىنىڭ رولىنى
ئۆتەيدۇ.
تۆۋەندىكىسى بىر ئىلتىماس قىلغۇچىنىڭ ماتىريالىنى ئەۋەتكەندە تەمىنلىگەن مۇقاۋىدىكى ئىزاھ (cover
 )letterتى ،پايدىلنىشىڭىزغا سۇندۇق.
( بۇيەردە  26قۇرئىنگىلىزچە تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان )
 7.3مۇۋاپىق بولغان ئەۋەتىش ئۇسسۇلىنى تاللش
تېزلىكىنى ئويلىشىش
@ ئادەتتىكى خەت :شاڭخەيدىن ئامېركىغا ئەۋەتىش ئۈچۈن تەخمىنەن 20~15كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ
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@خەلىقئارالىق ئېتىۋار قىلىش مۇلزىمىتى :پوچتىخانا تەخمىنەن 7~10كۈن ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ دەيدۇ،
ئەمما ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئىنكاسىغا قارىغاندا ئادەتتكى خەت بىلەن قېلىشمايدۇ
@جوڭگو پوچتىسى EMSمۇلزىمىتى :ئادەتتتە 3~5كۈن ئەتراپىدا ئامېركىغا بارىدۇ ،ب د ت نىڭ مىڭ دۆلەت
پوچتا بىرلەشمە تورىنى ئىشلىتىدۇ
@باشقا خەلىقئارالىق تېز يوللنمىلر :مەسلەن  FedExقاتارلىق شېركەتلەر ئادەتتتە 3~2كۈندە ئامىكىغا
ئاپىراليدۇ .ئەمما تامۇزنىنىڭ سىناق ئېلىق
تەكشۇرىشى ياكى باشقا دەم ئېلىش سەۋەپلىق ئازراق كېچىكشى مومكىن .
باھاسىنى ئويلىشىش
@ ئادەتتىكى خەت :باھاسى ئەڭ ئەرزان،ئەگەر سىزدە باھاسىنى چۈشۈرگەن ماركا بولسا 10يۇەن ئەتراپىدا
خەجلەپل ئايرۇپىلن يوللنمىسى قىلليسىز
@خەلىقئارالىق ئېتىۋار قىلىش مۇلزىمىتى :ئادەتتىكى ماركىنى ئىشلەتسىڭىز بۇلىدۇ (ئەمما پوچتىخانىدىكىلەر
ئانچە رازى بولمايدۇ ) پوچتا يولليدىغان دۆلەتكە قاراپ ئالىدىغان ھەقمۇ ئوخشاش بولمايدۇ ،ئامېركىغا
ئەۋەتىش ئۈچۈن 500ە گىرامدىن ئاز بولسا 40يۇەن 1000گىرامدىن ئاز بولسا 70يۇەن بولىدۇ.
باھاسىنى چۈشۈرگەن ماركا بولسا 35~20يۇەن ئەتراپىدىل بولىدۇ.
@جوڭگو پوچتىسى EMSمۇلزىمىتى :تاختاي باھاسى بىرقەدەر قىممەت بۇلۇپ ناۋادا سىز ۋاكالەتەن
بىجىرىدىغان ئورۇنلردا بۇنى بىجىرسىڭىز خېلى كۆپ پۇلنى تىجەپ قالليسىز  .تۆۋەندىكسى
Taobaoتوربىكىتى تەمىلىگەن ۋاكالەتەن بىجىرىدىغان ئورۇنلرنىڭ تەمىنلىگەن باھاسى:
( (.جەدۋەل -رەسىم تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان )
@باشقا خەلىقئارالىق تېز يوللنمىلر :باھاسىنى چۈشۇرمىگەن بولسا بۇمۇ بىرئاز قىممەت  FedExنى مىسالغا
ئالساق ماي پۇلىنى قوشقاندا تەخمىنەن 200يۇەن ئەتراپىدا بولىدۇ (.جەدۋەل -رەسىم تەرجىمە تەلەپ
قىلىنمىغان )
خوشاللىنارلىقى شۇكى بىر قىسىم ۋاكالەتەن بىجىرىدىغان ئورۇنلر باھادا ئىنتايىن ئېتىۋار قىلىدۇ ،يېرىم باھا
ئەتراپىدا بولسىل بولىدۇ .بۇنداق ئەرزان بۇلۇشىدىكى سەۋەپ  FedExشېركىتى شېركەت ۋە شەخسىلەرگە
ئوخشىمىغان باھا قۇيىدۇ ،شېركەتلەرگە باھادا ئىنتايىن جىق ئېتىۋار قىلىدۇ.
-141بەت
بىخەتەرلىكىنى ئويلىشىش
@ ئادەتتىكى خەت :بىخەتەرلىكى ياخشى ،ھەرقانداق ئادرىسقا ئەۋەتەلەيدۇ ،ھەتتا چوڭ خەلىقئارالىق تېز
يوللنما شېركەتلىرى ئەۋەتمەيدىغان
PO.BOXئادرىسلىرىغىمۇ يەتكۈزەلەيدۇ ()
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@خەلىقئارالىق ئېتىۋار قىلىش مۇلزىمىتى :ئادەتتىكى خەتنىڭ بىخەتەرلىكىدىن قېلىشمايدۇ.
@جوڭگو پوچتىسى EMSمۇلزىمىتى :مەخسۇس ئادەم ئىمزاقۇيۇپ تاپشۇرۋالىدۇ  ،بىخەتەرلىكى خېلى ياخشى
 .تورغا چىقىپ Tracking numberغا ئاساسەن ئىز قوغلپ تەكشۈرۈشكە بۇلىدۇ،ۋاختىدا مالنىڭ ئۇرنىنى
بىلەلەيسىز.
@باشقا خەلىقئارالىق تېز يوللنمىلر :مەخسۇس ئادەم ئىمزاقۇيۇپ تاپشۇرۋالىدۇ  ،بىخەتەرلىكى خېلى ياخشى .
تورغا چىقىپ Tracking numberغا ئاساسەن ئىز قوغلپ تەكشۈرۈشكە بۇلىدۇ،ۋاختىدا مالنىڭ ئۇرنىنى
بىلەلەيسىز .ئەمما بۇ شېركەتلەر ئەۋەتكەن ۋاختىدا تاپشۇرۋالغۇچى دائىم خەت تاپشۇرۋالغۇچىنىڭ ئۆزى
ئەمەس .ئىشىك قاراۋۇلى ياكى كاتىپ قاتارلىق خىزمەتچى خىادىملر بولىدۇ ،شۇڭا بەزىدە خاتالىقتىن
ساقلنغىلى بولمايدۇ .بۇنەڭدىن باشقا  FedExشېركىتى  PO.BOXئادرىسلىرىنى قۇبۇل قىلمايدۇ،چۈنكى بۇ
پەقەت خەت ساندۇقى خالس مەخسۇس ئادەم ئىمزاقۇيۇپ تاپشۇرۋالمايدۇ .
بۇنداق ئادرىسلرنى بىرتەرەپ قىلش ئۇسۇلى مەكتەپ تەمنىلەگەن ئىنىق ئادرسنىڭ ئۇرنىغا دەسسىتىش
كېرەك،ھەمدە مەكتەپنىڭ تېلفۇننۇمۇرىنى ھەر ئېھتىمالغا قارشى يېزىپ قۇيۇش كېرەك.
پوچتىنىڭ ئىزىدىن قۇغلش ھەققىدە:
 FedExۋە EMSمۇلزىمىتىدە پوچتىنىڭ ئىزىدىن قۇغلش نۇمۇرىنى كىرگۈزسىڭىزل ،پوچتىڭىزنىڭ ھالىتىنى
تەكشۇرەلەيسز ئەمما دىققەت قىلىدىغان ئىشلر:
@ بارلىق ئۇچۇرلر نەقمەيدان ئەمەس ،ھامان كېچىكەن بۇلىدۇ.
@شۇ ھالەتتكى ۋاقىت يەرلىق ۋاقىت (.سىز تۇرۇشلۇق ئورۇننىڭ ۋاقتى ئەمەس)
@ئادرس خاتالىقى ياكى تىرانسىپورت جەريانىدىكى باشقا تاساددبى ھادىسلەر كۆرۈلسە ھەرگىز ئەنسىرمەڭ ،
بىر كۈندىن كىيىن تەكشۇرسىڭىز ئادەتتە ھەل بۇلۇپ كېتىدۇ.
@ئىمزاقۇيۇپ تاپشۇرۋالغۇچى خەت تاپشۇرۋالغۇچىنىڭ ئۆزى بۇلۇشى ناتايىن  .ئىشىك قاراۋۇلى ياكى كاتىپ
قاتارلىق خىزمەتچى خادىملر بۇلۇشى مۇمكىن
@خەتنى ئىمزاقۇيۇپ تاپشۇرۋالغۇچى قولىدىن ھەقىقى خەت تاپشۇرۋالغۇچى تاپشۇرۇپ ئالغۇچە بەزىدە يەنە ~2
5كۈنگىچەكېچىكىشى مومكىن.
( (.جەدۋەل -رەسىم تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان )
-142بەت
فاكۇلتىت كاتىبىنىڭ ماتىريالنى تاپشۇرۇپ ئالغان-ئالمىغانلىقنى سۈرۈشتۈرۈش:
( بۇيەردە  14قۇرئىنگىلىزچە تەرجىمە تەلەپ قىلىنمىغان )
[]yigane886, 143, 145, 146, 147
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[]bluestar, 148, 149, 150
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 .8ئىىمتىھانغان مەركىزى بىلەن ئالقە قىلىش (يوق)
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 .9كاتىپ ۋە پىروفېسسور بىلەن ئالقە قىلىش
 9.1ئومۇمىي بايان
1

ئىلتىماس قىلىش جەريانىدا كاتىپ ۋە ئوقۇتقۇچى بىلەن ئالقىلىشىش ئاساسلىقى ئىككى تەرەپنى ئۆز

2

ئىچىگە ئالىدۇ :بىرى ،قوبۇل قىلىش پىلنىنىڭ بار -يوقلۇقىنى ياكى فاكۇلتېتتىكى ئەھۋاللرنى

3

سۈرۈشتۈرۈش ،يەنە بىرى ،ئۆزىنىڭ تەتقىقات قىزىقىشىڭىزنى ئوقۇتقۇچىغا يوللپ بېرىش ،ئوقۇتقۇچىنىڭ

4

پوچتا يوللنمىسى ئارقىلىق ئۆگىنىش ياكى تەتقىقات ئاساسىنى ئېتىراپ قىلىشىنى ھەمدە ياردەم بېرىشىنى

5

بىۋاسىتە ئۈمىد قىلىش( .بەزىلەر يەنە ئىككىنچى خىلىنى تاۋسى « »套磁ياكى « »陶瓷دېيىشىدۇ) [بۇ

6

يەردىكى تاۋسى ئاساسلىقى ئالقىلىشىش ،كېڭىشىش ،مەسلىھەت سوراپ ئىش قىلىش ،دېگەن مەنىلەردە

7

بولۇپ« ،ئالقە قىلىش» ياكى «ئالقە» گە تەڭداش كېلىدۇ ــــ  KokTuruk-yئەپەندىممۇ شۇنداق ئاپتۇ]

8

تۆۋەندىكى كىچىك تەرەپلەردە ،بۇ ئىككى خىل ئالقە جەريانىدىكى تەپسىلتلر ۋە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك

9

جايلرنى تولۇق شەرھلەپ ئۆتۈمىز.

 9.2تۈرگە ئايرىپ بايان قىلىش
 9.2.1ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش پىلنىنى ياكى فاكۇلتېتنىڭ ئەھۋالىنى سۈرۈشتۈرۈش
10

پوچتا يوللنمىسى ئارقىلىق پروفېسسوردىن سوراشقا ياكى كاتىپتىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ .ئەگەر

11

سۈرۈشتۈرۈش جەريانىدا ئالقىلەشمەكچى بولسىڭىز (ئالقىلىشىش ھەققىدە تۆۋەندە تەپسىلىي توختىلىمىز)،

12

ئۇنداقتا ئارىلىقتا ئوقۇتقۇچىدىن يەنە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىدىغان -قىلمايدىغانلىقىنى ئېنىق سورىۋېلىشىڭىز

13

كېرەك .چۈنكى ئوقۇتقۇچىنىڭ ھەر يىلى قوبۇل قىلىدىغان ئوقۇغۇچىسىنىڭ سانى ئېنىق بولمايدۇ ،تۈر

14

كۆپرەك بولغان چاغلردا كۆپرەك ئوقۇغۇچىغا ئېھتىياجلىق بولۇشى مۇمكىن ،بۇنداق ئەھۋالدا ،كۆپرەك مەبلەغ

15

بولسا ،ئاندىن ( offerپۇرسەت) بولىدۇ؛ لېكىن ئىزدەش جەريانىدا بەزى پروفېسسورلرنىڭ تۈر تەتقىق

16

قىلمىغىنىغا بىر قانچە يىل بولغانلىقىنى بايقايسىز ،بۇنداق ئوقۇتقۇچىلرنىڭ ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش

17

مۇمكىنچىلىكىمۇ خېلىل ئاز بولىدۇ؛ يەنە بەزى ئوقۇتقۇچىلر ناھايىتى كۆپ  PhDئوقۇغۇچىغا يېتەكچىلىك

18

قىلغان بولۇپ ،ئۇلر ئاشقان مەبلىغىنى داۋاملىق ئەسلىدىكى ئوقۇغۇچىلىرىغا ياردەم قىلىدۇ ،شۇڭا ئوقۇغۇچى

19

قوبۇل قىلغان تەقدىردىمۇ  fundingنى كۆرگىلى بولمايدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ تەرەپلەردىكى مەسىلىلەرنى

20

ئېنىق سورىۋېلىش كېرەك.
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ئەگەر فاكۇلتېتنىڭ ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىدىغان -قىلمايدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى بولسىڭىز،

2

پروفېسسوردىن ئەمەس ،بەلكى كاتىپتىن سورىسىڭىز بولىدۇ .مۇتلەق كۆپ قىسىم مەكتەپلەرنىڭ ھەر بىر

3

كەسپىگە ئاز بولسۇن ،كۆپ بولسۇن مەلۇم ساندا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنىدۇ ،لېكىن كۈتۈلمىگەن ئەھۋاللرنى

4

نەزەردى ساقىت قىلىشقىمۇ بولمايدۇ .شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ئاممىۋى مۇھىت قۇرۇلۇشىغا

5

ئىلتىماس قىلغان بىر ئوقۇغۇچى مۇنداق بىر پارچە خەتنى تاپشۇرۇپ ئالغان:
Letter Sample
Dear XXX:
Thank you for your interest in the Department of Civil & Environmental
Engineering at the University of Missouri! In order to complete your
(بەزى ئىلتىماس .ماتېرىياللىرى)application, I will need you to ...
Also, for Fall 2007, our department is unfortunately not accepting
Transportation Engineering applications. However, you are still eligible to
apply for any of the following areas: Environmental, Geotechnical, or
Structural. Please tell me if you are interested in any of the three areas. I am
sorry for any inconvenience.
Please let me know if you have any questions about the application

6

بۇ مەلۇم ئوقۇغۇچى ئىلتىماس قىلغاندىن كېيىن تاپشۇرۇپ ئالغان پوچتا يوللنمىسى ،سىز بۇنداق

7

ئەھۋالغا دۇچ كەلگەندە ،مەزكۇر مەكتەپنىڭ باشقا كەسىپلىرىنى تاللپ ئىلتىماس قىلسىڭىز بولىدۇ ،ئەمما

8

كۆپ ساندىكى ئوقۇغۇچىلر ئۇنداق قىلىشنى ئويلشماسلىقى مۇمكىن ،شۇڭا ،كۆپچىلىكنىڭ مەزكۇر مەكتەپكە

9

ئىلتىماس قىلىشنى بىكار قىلىشىنى ھەمدە ئىلتىماس خىراجىتىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشىنى تەشەببۇس

10

قىلىمەن .ئەمەلىيەت بۇنىڭ ئاقىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى.

 9.2.2ئىلتىماس ئەھۋالىنى قايتا سۈرۈشتۈرۈش
11

بۇنىڭدىن باشقا ،ئىلتىماس قىلىش ئاخىرلشقاندىن كېيىن ،قارشى تەرەپنىڭ كاتىپى بىلەن ھەر ۋاقىت
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1

ئالقىلىشىپ،ماتېرىيالنىڭ تولۇق – تولۇق ئەمەسلىكى ۋە قاچان تەكشۈرۈپ تەستىقلشقا يولليدىغانلىقى

2

قاتارلىقلرنى سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىللە ،نۇرغۇن مەكتەپلەر سۈرۈشتۈرۈش ھالىتىنىڭ

3

ئۇلىنىشى بىلەن تەمىنلەيدۇ ،بەزى ھالەتلىك سۈرۈشتۈرۈش بىلەن تەمىنلەيدىغان مەكتەپلەر:

UMass-Amherst, UIC, UCI, TAMU. VT, IIT, Penn State, OSU, Michigen, Wisconsin
Madison, Suny Buffalo, U of George, U of cincinati, Minnesota, U of Kentucky, u of
Hawaii at monoa, Maryland University, Rutgers, Uinv ofNebanska Lichon, Florida State,
Columbia, USC, North Carolina State U, U of North Carolina, U of Texas-Austin, Purdue,
 U.of Washington, UIUC, Upenn, UMCP, WUSTLقاتارلىقلر
4

ئەگەر مەكتەپنىڭ سۈرۈشتۈرۈشنى تەمىن ئېتىدىغان تور بېكىتى بولمىسا ،پوچتا يوللنمىسى ئەۋەتىش

5

ياكى تېلېفون بېرىش ئۇسۇلى ئارقىلىق كاتىپتىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ .تۆۋەندە پايدىلىنىش ئۈچۈن

6

سۈرۈشتۈرۈش ھالىتىدىكى بىر پارچە  Emailئۈلگىسى بېرىلدى:

7

Letter Sample

8

,Dear XXX

9
10

Hello, my name is XXX, I am an applicant to your department. I sent all my maerials to you on
XXX, I want to know whether you have received them? If so, when will my documents be

11

.reviewed? My ID is XXX

12

,Thank you. Best

13

XXX

14

ئەگەر كاتىپ جاۋاب قايتۇرمىسا ،سىز ماتېرىيال كەم قالغانمىدۇ ،يىتىپ كەتكەنمىدۇ دەپ ئەنسىرىسىڭىز،

15

بىۋاسىتە تېلېفون بېرىپ كاتىپتىن سۈرۈشتۈرسىڭىزمۇ بولىدۇ IP ،كارتىسى سېتىۋېلىپ ،تور بېتىدىن

16

كاتىپنىڭ تېلېفونىنى تېپىپ بىۋاسىتە تېلېفون بېرىپ ،تېلېفون ئۇلنغاندىن كېيىن ،ئالدى بىلەن مۇنداق

17

دېسىڭىز بولىدۇ:

18

Hello, this is a student from China. I have applied to your department. Now, I would like to inquire

19

?my application status, could you please help me

20

ئارقىدىن كاتىپ سىزدىن " "?LastName?" "Application Noقاتارلىق ئۇچۇرلرنى سورىشى مۇمكىن ،ئۇ

21

سىزگە" " oh, let me transfer you to XXX, hold on pleaseدېگەندەك گەپلەرنى قىلىشىمۇ مۇمكىن .كاتىپ

22

سىزگە نەتىجىنى ئېيتىپ بەرگەندىن كېيىن ،ئەگەر تېخى خەۋەر يوق دەپ قالسا ،نەتىجىسى قاچان چىقىدۇ،

23

قانداق ئۇسۇلدا ئەۋەتىپ بېرىسىلەر ،دەپ سورىسىڭىز بولىدۇ .يەنە  financial aidنى ئەۋەتىپ بېرەمسىلەر
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دەپ سورىسىڭىزمۇ بولىدۇ .ئاخىرىدا كاتىپقا رەھمەت ئېيتىپ ،ئۇنىڭ بىلەن خەيرلەشسىڭىز بولىدۇ.

）套磁
 9.3ئالقە （
2

ئالقە قىلىشنىڭ ئۆزى بىر ماھارەت .سىز مۇۋاپىق ۋاقىت ،مۇۋاپىق ئوبيېكتنى تاللىشىڭىزغا توغرا كېلىپل

3

قالماي ،يەنە مۇۋاپىق سۆز ئىبارىلەرنى ئىشلىتىشكە ،خەتنى مۇۋاپىق ئوزۇنلۇقتا يېزىشقا دىققەت قىلىشىڭىزغا

4

توغرا كېلىدۇ .جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلرئالقىلىشىشتا كۆپ ئۇچرايدىغان مەسىلە ياكى توختىماي سۆزلەيدۇ -يۇ،

5

گېپىنىڭ مەزمۇنىنىڭ باش -ئايىغى چىقمايدۇ ،ياكى خېتىنىڭ ئۆزگىچىلىكى يوق ،كۆرۈپ نېمە

6

دەۋاتقانلىقىنى بىلگىلى بولمايدۇ.

7

ئەگەر ئوقۇتقۇچى پوچتا يوللنمىسىدا سىزگە قىزىقىپ قالغانلىقىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئىپادىلىسە ،سىزگە بىر

8

ماركا قوشۇلغان بولىدۇ.

 9.3.1ئالقىلىشىش جەريانىدا كۆپ كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەر
9

سىز تۆۋەندىكى مەسىلىلەرگە يولۇقىشىڭىز مۇمكىن:

10

بىز ئالقىلىشەلەيدىغان پروفېسسورنى نەدىن تاپقىلى بولىدىغانلىقىنى دەپ بېرەرسىزمۇ؟

11

ئاڭلىسام جۇڭگولۇق ياكى ھىندىستانلىقلر بىلەن ئالقىلەشمەيدىكەن ،شۇنداقمۇ؟

12

زادى قانداق چاغدا ئالقىلىشىش كېرەك؟ ھەر قايسى مەكتەپلەرنى ئانچە پەرقلەنمەيدىكەن دەپ قارىغاندىن

13

كېيىن ،ھەتتا ماتېرىيالنى ئەۋەتىپ بولغاندىن كېيىن بەزى پروفېسسورلرنىڭ ئىلمىي ماقالىسىنى مەخسۇس

14

قايتىدىن كۆرۈپ چىقىپ ئاندىن ئالقىلىشىش كېرەكمۇ ياكى ھازىر ئالقىلىشىش كېرەكمۇ ،ئالقىنىڭ

15

نەتىجىسىگە قاراپ مەكتەپ تاللىغاندا قانداق بولر ،بۇ سۆزلەرنىڭ ئەھمىيىتى بولرمۇ؟

16

ئانچە كۈچلۈك بولمىغان ئالقىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىنى تەتقىق قىلىش ئىلتىماسقا سەلبىي تەسىر كۆرسىتەمدۇ-

17

قانداق؟

18

مەن ئىجتىمائىي پەن ئوقۇغۇچىسى ،ئالقە قىلىشىمنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار؟ قانداق ئالقە قىلىشىم كېرەك؟

19

ئەگەر بىر فاكۇلتېتنىڭ ئوخشاش بىر قانچە تەرەپلىرىدە بىر قانچە پروفېسسور بولسا ،ھەممىسى بىلەن ئالقە

20

قىلىشىم كېرەكمۇ؟ بەزى پروفېسسورلرنىڭ پۇلى بار ،بەزىلىرىنىڭ يوق بولۇپمۇ قالرمۇ؟ ،يەنە ئوخشاش بىر

21

يۆنىلىشتىكى پروفېسسورلرنىڭ ئاساسى ئوخشاش بىر تۈردە دېسەم ،يا ئۇنىڭ پۇلى بار ،يا يوق بولىدۇ.

22

مەن جۇڭگولۇق ئوقۇتقۇچىنى تاللىغان ،جۇڭگو تىل – يېزىقىدا ئالقە قىلسام ئىشەنچلىك بولرمۇ؟

23

پروفېسسور بىلەن ئالقە قىلغاندا  E-mailنىڭ تېمىسىغا نېمە دەپ يازسام بولر؟

24

مەن ئالقە قىلغان پروفېسسور جاۋاب قايتۇردى ،ئىككىنچى خەتنى قانداق قايتۇرىمەن؟
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1

قانداق قىلغاندا ئالقە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان ھېسابلىنىدۇ؟

2

بىرسى بىلەن قىلغان ئالقە ئىشىم مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى ،ئۇنداقتا ھەر ئېھتىمالغا قارشى يەنە بىر قانچىسى

3

بىلەن ئالقە قىلىپ قويسام بولرمۇ؟

4

ئامېرىكىلىق پروفېسسورلر ئالقىلەشكۈچىگە زادى قانداق پوزىتسىيە تۇتىدۇ؟

5

تۆۋەندە يۇقىرىدىكى بىر قانچە مەسىلە ئۈستىدىكى ئالقە ئۈستىدە توختىلىمىز.

6

ئادەتتە ،سىز ئىلتىماس قىلغان كەسىپنىڭ باش بەتلىرىنىڭ ھەممىسىدە  facultyئۇلىنىشى بار ،ئۇنىڭ

7

ئىچىدىكىسى شۇ كەسىپنىڭ پروفېسسورىنىڭ ئالقىلىشىش شەكلى ،ئەلۋەتتە دائىم قوللىنىلىدىنى E- mail

8

بىلەن تېلېفون ،بەزى پروفېسسورلرنىڭ ئۇلىنىدىغان شەخسىي باش بېتى بار ،بۇنداق بولغاندا

9

ئالقىلەشمەكچى بولغان پروفېسسورلرنى ،جۈملىدىن ئۇلرنىڭ تەتقىقات كەچۈرمىشى ،ماقالىسى ،پەن-

10

تەتقىقاتتىكى قىزىقىشى قاتارلىقلرنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ چۈشىنەلەيسىز ،بۇلرنىڭ ھەممىسى سىز

11

پايدىلىنىدىغان بايلىق .بۇنىڭدىن باشقا ،تەجرىبىخانىلردىنمۇ بەزى تەتقىقاتچىلرنى تاپاليسىز ،بۇ

12

ئوقۇتقۇچىلرمۇ ئوقۇغۇچىلرغا يېتەكچىلىك قىلليدۇ.

13

«ئاڭلىسام جۇڭگولۇق ياكى ھىندىستانلىقلر بىلەن ئالقىلەشمەيدىكەن ،شۇنداقمۇ؟» دېگەن سۆز ئېھتىمال

14

ئاكا -ھەدىلەرنىڭ تەجرىبىسى بولسا كېرەك ،ئەمما دۇنيادا مۇتلەق ئىش بولمايدۇ ،بەزى جۇڭگولۇق

15

پروفېسسورلرمۇ يامان ئەمەس ،ئۇلر جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلرغا ناھايىتى قىزغىن ،بىز جۇڭگولۇق پروفېسسورلر

16

يېتەكچىلىك قىلىدىغان ئوقۇغۇچىلرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ جۇڭگولۇق ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق.

[]KokTuruk-y, 151, 152, 153
17

()套磁تاۋسې – چەتئەلدىكى پىروفسىسورلر بىلەن خەت ئالقە مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ شۇ ئارقىلىق،

18

قوبۇل قىلنىش ۋە ئوقۇش مۇكاپاتى ئىلىشنى قولغا كەلتۇردىغان بىر خىل ھەر كەت ھىساپلىندۇ ،بۇ يەردە

19

قىسقارتىپ «ئالقە» دەپ ئالدۇق( .كۆكتۈرۈكتىن)

20

ئالقىنى قانداق ۋاقىتتا قىلغان ياخشى؟ بەزىلەر قانچە بۇرۇن بولسا شۇنچە ياخشى دەيدۇ ،مىنىڭ قارىشىمچە

21

بۇ قاراش توغرا .ئەگەر سىزنىڭ يىتەرلىك قابىلىيتىڭىز بولسا ،يەنە كىلىپ تەتقىقات جەھەتتە مەلۇم سەۋيىڭىز

22

بولسا نىمىشقا بالدۇرراق ئالىقىلشمايسىز؟ كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى مەكتەپ تاللپ ،ئىلتىماس قىلىش

23

ماتىرياللىرنى تەييارلۋاتقاندا ،بىر تەرەپتىن پىروففىسۇرلرئانچە ئالدىراش ئەمەس ،يەنە بىر تەرەپتىن سىزنىڭ
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1

ئىلمى نوختىدىن تۇرۇپ ئلقىلشىۋاتقانلىغىڭىزنى ،ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلنىش ئۇچۇنل ئالقىلشمىغانلىغىڭىزنى

2

تىخىمۇ گەۋدىلەندۇرۇپ بىرىدۇ .لىكىن ئالقىلشىش ھەرگىزمۇ قارۇغۇلرچە بولماسلىغى كىرەك ،بۇنىڭدا

3

پىروففىسۇرلرنىڭ ئىلمى ماقالىسنى كۆرۇش ئاساس ھىساپلىندۇ ،ئاساس بولمىسا قانداقمۇ ئالقىلشقىلى

4

بولسۇن؟

5

تەتقىقات ئارقا كۆرنىشى كۇچلۇك بولمىسىمۇ ئالقىلش ،ئىلتىماس قىلىشقا ئەكىس تەسىر ئىلىپ

6

كەلمەيدۇ(ئەلۋەتتە قاليمىقان ئالقە قىلىشقىمۇ بولمايدۇ) .ئەگەر سىز پىروففىسۇر تەتقىق قىلۋاتقان نەرسىگە

7

قىزقىڭسىڭىز يەنە كىلىپ تىرشىپ ئۇگۇنۇپ باققان تەتقىق قىلىپ باققان بولسىڭىز ،بۇلرنى ئۇنىڭغا

8

بىلدۇرسىڭىز بۇنىڭ ھەرگىزمۇ ئەكىس تەسىرى يوق.

9

ئىجتىمايى پەن تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىندىغانلر ئالقە قىلىشتا ئەھمىيەت بىرىدىغىنى ئاساسلىشى ئۆزىنىڭ

10

ئىديەسى بولسا كىرەك ،ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ ئىديىسىنى ،تەتقىقاتقا بولغان پىلنىڭىزنى توغرا ئىپادىلەپ

11

بىرەلىسىڭىز ،يەنە كىلىپ writing sample ,نى ياخشى يازغان بولسىڭىز ،سىزنىڭ ئالقە قىلىشىڭىزغا مەلۇم

12

يارىدىمى بولىدۇ.

13

ئەگەر بىر فاكۇلتىتتا ئوخشاش بىر يۆنلىشتە تەتقىقات ئىلىپ بىرىۋاتقان بىر قانچە پىروففىسۇر بولسا ئۇلر

14

بىلەن تەڭل ئالقە قىلىشتىن قاتتىق ھەزەر ئەيلەڭ ! ئەگەر بۇنداق قىلسىڭىز ئەكىس تەسىر بىرىپ قويىسىز،

15

ئيلپ كۆرۇڭ ،ئەگەر مۇئەللىملەر بىر يەرگە يىغىلغان ۋاقىتتا سىزنىڭ ئوخشاش بىر پارچە خەتنى ھەممە

16

ئادەمگە ئەۋەتكەنلىگىڭىزنى بايقىسا قانداقمۇ ئاچىقلنماي (تىرىكمەي) تۇرالىسۇن؟ بىر فاكۇلتىتتا بەزى

17

پىروففىسۇرلرنىڭ پۇلى بولىشى ،يەنە بەزى پىروففىسۇرلرنىڭ پۇلى بولماسلىغى ناھايىتى نورمال ئەھۋال.

18

ئەگەر سىز مەلۇم بىر پىروففىسۇر بىلەن ئالقىلشىپ ،ئۇمىت يوقلىغىنى مۇئەييەنلەشتۇرگەندىن كىيىن ،يەنە

19

بىر مۇئەللىم بىلەن ئالقىلشسىڭىزمۇ بولىدۇ.

20

ئەگەر يىتەكچى ئوقۇتقۇچىڭىز جۇڭگۇلۇق بولغان تەقدىردىمۇ ،ئالقىلىشىش جەرياندا يەنىل ئىنگىلىز تىلنى

21

قوللىنىشىڭىز كىرەك .ئوقۇتۇشتا مەيلى قايسى دۆلەتنىڭ مۇئەللىمى بولسۇن ئانا تىلىنى قوللىنىشقا يول

22

قويۇلمايدۇ ،بۇ بىر ئىنتىزام .شۇڭلشقا ئىلمى نوختىدىن قارىغاندا ئىنگىلىزچىنى قوللىنىش لزىم .ئەگەر

23

پىروففىسۇر سىزگە خەنزۇچە جاۋاپ قايتۇرسا ،ئەلۋەتتە سىزمۇ ئۇنىڭغا خەنزۇچە جاۋاپ قايتۇرسىڭىز بولىدۇ،

24

لىكىن بۇنداق ئەھۋالنى ئاڭلپ باقمىغان.
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1

پىروففىسۇر بىلەن ئالقە باغلىغاندا ئىلخەتنىڭ تىمىسىغا نىمدەپ يىزىش كىرەك؟ بۇنىڭدا ھەممە ئادەم ئەھۋالغا

2

قاراپ ئىش تۇتسا بولىدۇ .،بەزى ساۋاقداشلر مەزمۇن بىلەن مۇناسىۋەتسىز ،لىكىن ئاسانل مۇئەللىمنىڭ دىقەت

3

ئىتىۋارىنى قوزغايدىغان تىمىلرنى قويىدۇ .لىكىن مەن بۇنداق ئۇسۇلنى تەۋسىيە قىلمايمەن ،يەنىل مەزمۇننىڭ

4

مەزركىزى ئىديىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان تىما بولغىنى مۇۋاپىق ،يەنە كىلىپ تىما بەك قىسقا بولۇپ

5

كەتمەسلىگى كىرەك.

6

ئەگەر مەن ئالقىلشقان پىروففىسۇر ماڭا جاۋاپ قايتۇرغان بولسا ،ئۇنىڭغا قانداق جاۋاپ قايتۇرشۇم كىرەك؟

7

مۇئەللىمنىڭ جاۋاپ قايتۇرغان خىتىگە ئاساسەن ئويلىشىش كىرەك .ئەگەر مۇئەللىمنىڭ قايتۇرغان جاۋابىدا

8

ناھايىتى تەكەللۇپ قىلىنغان بولسا ،مەسلەن تۆۋەندىكى خەتتەك :

9

(تەلەپ بويىچە ئىنگىلىزچە مەزمۇن تەرجىمە قىلىنمىدى)

10

(يەنە سىزگە بىر قانچە تور بىكەتلىرنى تونۇشتۇرغان بولسا ياكى كاتىۋىنىڭ ئالقىلشىش تىلفۇننى قالدۇرغان

11

بولسا)

12

ئۇنداقتا ئالقىلشىشنىڭ ئەملى ئۇنۇمى بومىغان بولىدۇ ،سىز نىڭ قايتىدىن تىرشىشىڭىزغا توغرا كىلىدۇ ،بۇ

13

ۋاقىتتا سىز باشقىدىن بىر مۇئەللىم ئالماشترۇشنى ئويلشسىڭىزمۇ ياكى ،داۋاملىق مۇشۇ مۇئەللىمنى قولغا

14

كەلتۇرۇشكە ئەجىر قىلسىڭزمۇ بولىدۇ .مۇشۇنىڭغا ئوخشىشىپ كىتىدىغان ئالقىلشىشنىڭ مىساللىرى يەنە

15

تۆۋەندىكىچە  :ئەگەر مۇئەللىم پىنسىيەگە چىقىپ كىتىمەن ؛ سىرىتقا چىقىپ دەم ئالىمەن ؛ ھازىر قولۇمدا

16

ئوقۇغۇچىلر بەك كۆپ ؛ كىلەر يىلى ئادەم قوبۇل قىلىشنى ئويلشمىدىم ؛ قوبۇل قىلغۇم بار لىكىن پۇل

17

يوق ؛ سىزنىڭ نىشانىڭىز مەن بىلەن ئانچە ئوخشىشىپ كەتمەيدىكەن دىسە ،ياكى سىزەە باشقا ئوقۇتقۇچىلر

18

بىلەن ئالقىلشىنى تەۋسىيە قىلسا.

19

ئەگەر بۇنىڭغا ئوخشىشىپ كىتىدىغان خەت تاپشۇرۋالسىڭز ئۇنداقتا سىزنىڭ ئالقىڭىز ناھايىتى مۇۋاپىقىيەتلىك

20

بولغان بولىدۇ.

21

(تەلەپ بويىچە ئىنگىلىزچە مەزمۇن تەرجىمە قىلىنمىدى)

22

ياكى مۇئەللىم سىزگە سىزنىڭ قىلۋاتقان نەرسىلىرىڭىزگە مەن قىزىقىپ قالدىم ،بىز داۋاملىق مۇزاكىرلەشسەك

23

بولىدۇ ،مەن سىزگە مىنىڭ يىقىندىن بىرى يازغان ماقاللىرىمنى ئەۋەتىپ بەردىم ،سىز كۆرۇپ باقسىڭىز

24

بولىدۇ دىسە ؛ مەن كىلەر يىلى  2-1ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلماقچى ،لىكىن( .......سىزدىن نىمە ئۇچۇن

25

چەتئەلگە چىقماقچى ،نىمە ئۇچۇن ئۇلرنىنىڭ مەكتىۋىنى تاللىغانلىغىڭىز ،نىمە ئۇچۇن قارشى تەرەپنى
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1

تاللىغانلىغىڭىز ،سىزنىڭ ئارتۇقچىلىغىڭىز قاتارلىقلر....نى سورىسا) بۇلرنىڭ ھەممىسدە ئۇمۇت بارلىغىنى

2

بىلدۇرىدۇ .سىز داۋاملىق شۇ ئوقۇتقۇچى بىلەن ئالقىلشسىڭىز بولىدۇ ،شۇنداقل قارشى تەرەپكە «مەن سىزگە

3

ئەگىشىپ تەتقىقات ئىلىپ بارغۇم بار ،مەن سىزنىڭ ×× جەھەتتىكى تەتقىقات نىشانىڭىزغا قىزقىمەن ،ئەگەر

4

سىزگە ئەگىشىپ ئۇگۇنۇش پۇرسىتى بولۇپ قالسا ،مەن مۇنداق مەسلىگە قارتا تەتقىقات ئىلىپ بىرىش ئويۇم

5

بار» دىگەندەك .ئەگەر قارشى تەرەپ ،سىزگە ھەقىقەتەنمۇ قىزىقىپ قالسا ،سىزگە يەنە داۋاملىق خەت

6

قايتۇرىدۇ.

7

ئومومەن قىلىپ ئىيتقاندا ئكزىڭىزنىڭ يوشۇرۇن ئىقتىدارىڭىزنى ۋە قىزغىنلىقىڭىزنى ئىپادىلەپ چىقىشىڭىز

8

لزىم ،ئەلۋەتتە ئىلمىي تەتقىقات ئىقتىدارىڭىزمۇ ناھايىتى مۇھىم .چۇنكى پىروففىسۇر تەتقىقات قىلۋاتقان

9

نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى سىز بىلىپ كىتىشىڭىز ناتايىن ،لىكىن سىز قارشى تەرەپكە ،گەرچە سىز

10

ئۇگەنمىگەن بولسىڭىزمۇ ،ئەمما ناھايىتى تىزل ئۇگۇنۇپ كىتەلەيدىغان ئىقتىدارىڭىز بارلىغىنى ،سىزنىڭ

11

ئىديىڭىزنى ،يىڭىلىق يارتاليدىغانلىغڭىزنى قارشى تەرەپكە بىلدۇرۇپ ،قايىل قىللىسىڭىز ،ئۇنداقتا ئۇنىڭغا

12

سىزنى قوبۇل قىلىشنىڭ ئەھمىيتى بارلىغىنى ھىس قىلدۇراليسىز.

13

ئەگەر ئالقە قىلىش مۇۋاپىقەتلىك بولۇپ قالسا ،شۇ بىر مەكتەپتە يەنە بىرى بىلەن ئالقە قىلىشىپ " ،ناۋادا

14

بىرەرئىش بولۇپ قىلىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش " ئويىدا بولماڭ ،بۇنداق قىلىش سىز ئالقىلشقان مۇئەللىمگە

15

بولغان بىر خىل ئىشەنمەسلىك شۇنداقل ھۆرمەتسىزلىك .چەتئەلنىڭ پىروففىسۇرلىرى ئادەتتە ناھايىتى

16

ۋەدىسكە ۋاپا قىلىدۇ ،قىلغان گىپى ئىناۋەتسىز بولمايدۇ .ئالقىلشىش ئارقىلىق قولغا كەلتۇرگەن  offerنى

17

ئەخلق نوىتىستىن قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ .ئەگەرسىز ئالقىلشىپ مۇۋاپىقىىيەت قازنىشتىن بۇرۇن ،بىرل ۋاقىتتا

18

بىر قانچە مەكتەپتىكى پىروففىسۇرلر بىلەن ئالقىلشقان بولسىڭىز ،بۇ بىر قەدەر نورمال ھىساپلىندۇ.

19

مەيلى قايسى دۆلەتنىڭ ئىلتىماس قىلغۇچىلىرى بولسۇن ،ئىلتىماس قىلىش جەرياندا ،نۇرغۇنلىغان

20

ئالقىلشقۇچىلر بولىدۇ ،ئامرىكىمۇ شۇنداق .شۇڭلشقا پىروففىسۇر ئالقىلشقان ئىلتىماس قىلغۇچىلرغا

21

ھىچقانداق باشقىچە كۆز قاراشتا ۋە مەڭسىتمەسلىك نەزىردە قارىمايدۇ ،لىكىن ئۇلر ئالقىلشىش جەرياندا

22

ئىلمى ئالماشتۇرۇش ۋە ئالقىلشىش پوزىتسىيڭىزگە ئەھمىيەت بىرىدۇ .تۆۋەندىكىسى  TAMUپىروففىسۇر

23

ئۆزنىڭ شەخسى تور بىتىگە يازغان سۆز :

24

(تەلەپ بويىچە ئىنگىلىزچە مەزمۇن تەرجىمە قىلىنمىدى)

25

شۇنىڭدىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى پىروففىسۇرلر ئالقىلشىش پوزىتسىيسىگە ناھايىتى ئەھمىيەت بىرىدۇ،
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1

شۇڭلشقا يەنىل تەتقىقاتقا بولغان قىزىقىش ۋە تەتقىقات ئىقتىدارىنى ئىپادىلەش ئاساس قىلىنغىنى تۇززۇك.

2

ئادەتتە ئىلىپ ئىيتقاندا ئالقىلشىش ھەممىل ئادەمگە ماس كىلىۋەرمەيدۇ .ئەگەر سىزنىڭ كۇچلۇك بولغان

3

تەتقىقات ئارقا كۆرىنىشىڭىز ۋە كەچۇرمىشىڭىز بولمىسا ،سىزنىڭ ئالقىڭىز نىڭ ھىچقانداق رولى بولمايدۇ.

4

سىزنىڭ يوللنمىڭىزنى تاپشۇرۋالغان پىروففىسۇرلرمۇ سىزنىڭ يولنمىڭىزغا پەۋرا قىلمايدۇ ،ياكى تەكەللۇپ

5

بىلەن  :سىزنىڭ ئىلتىماس قىلىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز ،كاتىپ بىلەن ئالقىلشىڭ ياكى مەكتەپنىڭ نورمال

6

قوبۇل قىلىش تەرتىۋى بويىچە ئىلتىماس قىلىڭ دەيدۇ ،بۇنداقتا ئالقە قىلىشنىڭ ئانچە ئەھمىيتى بولمايدۇ.

7

لىكىن سىز ناۋادا مەلۇم مەكتەپكە ئىلتىماس قىلىشنى تولىمۇ ئارشۇ قىلسىڭىز ،ھەتتا شۇ ئوقۇتقۇچى بىلەن

8

بىرلىكتە تەتقىقات ئىلىپ بىرىپ ئۆزىڭىزنىڭ كەلگۇسىدىكى ئوقۇشىڭىزنى تاماملىماقچى بولسىڭىز ،ئالدى

9

بىلەن شۇ ئوقۇتقۇچىنىڭ ئىلمى ماقالىسنى كۆرۇپ چىقىپ ،ئۇنقىڭ تەتقىقات نىشانى ۋە مەزمۇنىغا مەلۇم

10

چۇشۇنۇش ھاسىل قىلغاندىن كىيىن ،ماقالىدىكى ئانچە چۇشۇنۇپ كىتەلمىگەن ياكى شۇبھىلەنگەن

11

مەسلىلىرڭىزگە قارتا ئۇنىڭغا سۇئال قويسىڭىز بولىدۇ .لىكىن ئوتتۇرغا قويۇلغان مەسلە بەك ئاددى بولۇپ

12

قالماسلىغى كىرەك ،بولمىسا ئۆزىڭىزنىڭ ئىلمى سەۋيىسىنى تۆۋەنلىتىۋىتىدۇ .لىكىن مازاق قىلنىشتىن ھەرگىزمۇ

13

قورىقماڭ ،كۆپ قىسىم ئوقۇتقۇچىلرنىڭ ھەممىسى ياخشى ،ئەگەر ئۇلرنىڭ ۋاختى بولسا ئۇلر سىزگە چوقۇم

14

جاۋاپ قايتۇردۇ .ئەلۋەتتە بۇخىل ئالقىلىش ئۇسۇلىنى ،ئىلتىماس قىلىش يۇقۇرى پەللىگە كۆتۇرۇلگەن

15

مەزگىللەردە قوللنماسلىق لزىم.

 9.3.2ئالقىلشىشنىڭ ماھارەتلىرى ۋە پىرىنسپى
16

يۇقارقى دائىم كۆرۇلدىغان مەسلىلەرگە ئاساسەن ،ئالقىلشىنىڭ تۆۋەندىكى ئاساسى پىرىنسىپلىرى

17

يەكۇنلەندى :

18

 .1بىر فاكۇلتىتتا بىرل ۋاقىتتا ئىككى پىروففىسۇر بىلەن ئالقىلشماڭ.

19

 .2ئالقىلشىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن پىروففىسۇرنىڭ تەتقىقات خىزمىتى بىلەن پىششىق تونۇشۇڭ،

20

(پىروففىسۇر نىڭ ئىلمى ماقالىسى ،ھازىر تەتقىق قىلۋاتقان تىمىسى قاتارلىق).

21

 .3ئالقىلشىدىغان ئوبىكىتنى ئەستايىدىللىق بىلەن تاللڭ .چۇنكى شۇ مەكتەپكە بىرىپ قالسىڭىز ،ئادەتتە

22

سىز ئالقىلشقان پىروففىسۇر بىلەن ئۇچرىسشىسىز.

23

 .4ئالقە قىلىشنىڭ ئەڭ ئۇنۇملۇك ئۇسۇلى ئلىم پەن توغرىسىدا مۇھاكىمە ئىلىپ بىرىش ،ھەرگىزمۇ قۇرۇق

24

گەپ قىلىپ ئۇنىڭ تەتقىقاتىغا قانچىلىك قىزقىدىغانلىغىڭىزنىل سۆزلەپ يۇرمەڭ.

25

 .5ئالقىلشىشتىن بۇرۇن ئەڭ ياخشىسى شۇ پىروففىسۇر تۇرۇشلۇق فاكۇلتىت ۋە تەتقىقات گۇرۇپىسى توغرىسىدا
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1

مەلۇم چۇشۇنۇشكە ئىگە بولۇڭ.

2

 .6ھەر بىر پىروففىسۇرنىڭ سىزنىڭ خىتىڭىزگە جاۋاپ قايتۇرۇپ كىتىشىدىن ئۇمۇت كۇتۇپ كەتمەڭ ،چۇنكى

3

پىروففىسۇرلر ناھايىتى ئالدىراش ،يەنە كىلىپ ھەر يىلى مۇشۇنداق ۋاقىتتا ھەر بىر پىروففىسۇر بىر كۇندە

4

نۇرغۇنلىغان ئالقە باغلش خەتلىرنى تاپشۇرۇپ ئالىدۇ( ،ئىگەللەشلەرگە قارىغندا،بىر پىروففىسۇر ئوتتۇرا

5

ھىساپ بىلەن بىر كۇندە 100پارىچگە يىقىن خەت تاپشۇرۋالدىكەن) ،شۇڭلشقا ئوندىن بىرىگە خەت

6

قايتۇرۇلسىمۇ ،چوڭ ئىش بولىدۇ .لىكىن ئەڭ ياخشىسى 2ھەپتە ساقلپ ،خەت قايتۇرمىغاندىن كىيىن ئاندىن

7

ئەسكەرتىپ قويۇڭ ،ھەرگىزمۇ ئالدىراپ كەتمەڭ.

8

 .7ئالقىلشىش – نەتىجىسى بەك گەۋدىلىك بولمىغان ،لىكىن تەتقىقات خىزمىتى ياخشى بولغان ئەھۋاللرغا

9

ئەڭ ماس كىلدۇ .شۇڭلشقا سىزنىڭ نەتىجىڭىز ناھايىتى يۇقۇرى لىكىن ،تەتقىقات خىزمىتىڭىز ئادەتتىكىدەك

10

بولغان ئەھۋالدا ئالقىلىشىشتىن ئانچە نەتىجىگە ئىرشەلمەيسىز.

11

 .8ئامالنىڭ بارىچە پىروففىسۇر بىلەن يۇزمۇ يۇز كۆرۇشۇش ياكى تىلفۇن ئارقىلىق سۆزلىشى پۇرسىتىنى قولغا

12

كەلتۇرۇڭ ،بۇ ئىلخەت بىلەت ئالقىلشقانغا قارىغاندا تىخىمۇ بىۋاستە ۋە ئۇنۇملۇك بولىدۇ.

13

 9ئالقىلىشىش  RAغا بىرقەدەر ئۇنۇملۇك لىكىن  TAغا نىسپىتەن ئۇنۇمى زور ئەمەس.

14

سۇ مەنبەسى تور بىكىتىدىكى توردىشىمىز  Waraldنىڭ تۆۋەندىكى ماقالىسى بەلكىم كۆپچىلىككە ئاز تول

15

ئىلھام بىرىش مۇمكىن :

16

ئالقىلىشتىكى مەخسەت offerغا ئىرىشىشتىن ئىبارەت ،بۇ يول ئارقىلىق پۇلغا ئىرىپ ئامرىكىغا كىلىش

17

مەخستىگە بىۋاستە يول بىلەن يىتىش نىشاندىن ئىبارەت.

18

ئالدى بىلەن  offerنىڭ قانداق بەلگىلىندىغانلىغىنى ئايدىڭلشتۇرۋىلىش لزىم .مەن بۇيەردە پەقەت

19

ئادەتتىكى ئەھۋالنى سۆزلەۋەتىمەن ،بۇ يەردە ماڭا ھەرگىزمۇ چۇرۇقلپ ،مىنىڭ بىلىشىمچە ××نىڭ offer

20

ئۇنداق يول بىلەن كەلمىگەن ،ئۇنداق بولمىغان دەپ سۆزلەپ يۇرمەڭلر.

[]nurlan, 154, 155

[]xamaxrap, 160, 161, 163
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 .10قۇبۇل قىلىش باسقۇچى
 10.1ئۇمۇمىي بايان

1

سىز قىلدىغان ھەممە ئىشىڭزنى ياخشى ئورۇنلشتۇرۇپ بولغان ۋاقتىڭىزدا ،ئارزۇ قىلغىنىڭىز بولسا بىر

2

غايىلىك  offerبولۇش .مەكتىپىمىزنىڭ قۇبۇل قىلىش باسقۇچى ئەمەليەتتە ئۇنچىلىك قىيىن ئەمەس .مەيلى

3

فاكولتىتىمىز ئالدى بىلەن تەكشۇرۈپ ئىنىقلپ تەتقىقات ئۇرنىغا يوللپ بىرىدۇ ،ياكى تەتقىقات ئۇرنى ئالدى

4

بىلەن تەكشۇرۇپ ئاندىن فاكولتىتقا يولپ بىرىدۇ ،بۇئىككى باسقۇچتىن ئۆتىدىغانل باشقىچە قىلىپ ئىتقاندا،

5

 reconmandفاكولتىتىدىن تەتقىقات ئۇرنىغىچە،ئۇنىڭدىن باشقا يەنە قايسى تۈر نىشاندىن بەك يىراق،

6

بولمىسا ھىچ بولمىغاندا  adimssionئالغىلى بۇلىدۇ .خەلقئارالىق ئوقۇغۇچى لرنىڭ ماتىريالى يەنە تېخى

7

 International Officئارقىلىق  TOEFLتەكشۇرۇپ بىكىتىشىنى كۈتىدۇ ،شۇنداقل بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك -1

8

 20بولغان ئۇچۇرلر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

9

تۆۋەندە قۇبۇل قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك بىرقانچە مەسىلە تېخىمۇ تەپسىلىي بايان قىلىنغان.

 10.2يۈزتۇرانە سىناق

10

بارلىق ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ بۇ باسقۇچتىن ئۆتىشى شەرت ئەمەس ! بەزى ئامىرىكىلىق

11

پىرافىسورلرنىڭ قارىشىچە،ئۇلر ئىلتىماس قىلغۇچىلرنى  3چوڭ تۈرگە ئايرىۋالىدىكەن .بىرىنچى تۈردىكىلەر :

12

ماتىرىيالغا قاراپ پۈتۈنلەي قۇبۇل قىلىش شەرتلىرىگە توشقانلر ،يۈزتۇرانە سىناققا ئېھتىياجلىق ئەمەس.بۇنىڭ

13

بىلەن ئۇلرنىڭ ئىقتىدار ۋە سەۋىيىسىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئىككىنچى تۈردىكىلەر:

14

ماتىرىيالى تەپسىلىي بولمىغانلر،بەزى مەزمۇنلر چۈشۈنۈكسىز ،جەزىملەشتۈرگىلى بولمايدۇ .بەلكىم

15

بۇئوقۇغۇچىلر ئەل ئوقۇغۇچىلردىن بولۇپ قېلىشى مومكىن .بىز بۇنداق ئوقۇغۇچىلرنى يۈزتۇرانە سىناق

16

ئارقىلىق سىناپ باقىمىز .ئۈچىنچى تۈردىكىلەر  :ئاسانل ئويلپ يىتەلەيمىزكى ،ئۇلر ئەسل شەرتلەرگە

17

توشمايدىغانلرغا بىۋاستە ئۇچۇر ئەۋەتىلىدۇ.
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شۇنداق دىيىشكە بولۇدۇكى:ئىلتىماس قىلغۇچىلرنىڭ يۈزتۇرانە سىناقتا ئىپادىسى ئالھىدە ياخشى

2

بولغانلر قۇبۇل قىلىندۇ .يۈزتۇرانە سىناقتا بىرتەرەپتىن سىزنىڭ ئىغىز تىلى سەۋيەيىڭىزنى بىلۋالغىلى بۇلىدۇ.

3

يەنەبىرتەرەپتىن سىز نىڭ پەن سەۋيەيىڭىزنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى بىلۋالغىلى بۇلىدۇ ،بەلكىم يۇشۇرۇن

4

كۈچڭىز ئارقىلىق ئۇقۇشىڭىزنىڭ ھۆدىسىدىن چىقماق ئاسان بۇلىدۇ ،يەنە سىزنىڭ ساپايىڭىز ،بۇلر ھەمىسى

5

يۈزتۇرانە سىناقلر .بۇرۇنقى تەجربىگەئاساسلنغاندا ،پىرافىسور لرنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدا ،بىر قانچە خىل

6

ئۈنۈم كۈچلۈك تىن ئاجىزغىچە رەت تەرتىپى بۇيىچە يۈزمۇ-يۈز  ---تىلفۇن  ،Email ---كۆرۈشسە بۇلىدۇ،

7

يۈزتۇرانە سىناقتا،پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ ،ۋاقىنى چىڭ تۇتۇپ ،ئاساس جەھەتتىن سىز يىڭىپ offer

8

بۇلۇش.

．1يۈزتۇرانە سىناق تىن بۇرۇن
9

تەييارلىقسىزجەڭ يوق ،بۇغەلبەقىلىشنىڭ ئۇسولى .شۇڭىلشقا يۈزتۇرانە سىناقتىن بۇرۇن چوقۇم ئوبدان

10

تەييارلىق قىلىش كىرەك.ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ ئىلتىماسىنى ياخشى ئىگەلىشىمىز كىرەك .بەلكى بۇئارقىلىق

11

كېڭەيگەن بەزى ساۋاقداشلر ئۆزىىنڭ تەجىربىسىنى  PSنىڭ ئىچىدە چۈشەندۈرۈپتۇ.ئۇنداقتا بۇتەجىربىگە

12

ئىتايىن پىشىق بۇلىشىمىز كىرەك .ئوخشاشل resume

13
14

ئىچىدە تىلغائالغان  research experienceشۇنداقل ئۇلرنىڭ سەرگۈزەشتىلىرى ،ھەمىنى تەپسىلى
دىيەلىشىڭىز كىرەك .بۇئىكى ماتىريال ،مۇھىم نۇقتىلرنى تەكرارلىماقنىڭ تەييارلىغى.

15

يۇزتۇرانە سىناقتىن بۇرۇن ،مەكتەپ ئادەتتە سىزگە Email

16

ئارقىلىق يۈزتۇراناسىناق ۋاقتىنى ئۇقتۇرىدۇ.ئادەتتە ئامرىكا ۋاقتى چۇشتىن بۇرۇن .ئوخشىمىغان

17

جايلرنىڭ ئوخشىمىغان ۋاقتىغا ئاساسەن ،ۋاقىتنى ئۇبدان ئورۇنلش تۇرۇدۇ .تىلفۇن نۇمۇر توغرىسىدا،

18

قىسقىچە تەرجمالىڭز نىڭ ئىچىدىكى تىلفۇن نۇمۇرىڭىزنىڭ يەنە كۈچگە ئىگە ياكى ئەمەسلىكىدىن ئەن

19

سىرمىسىڭىزمۇ بۇلۇدۇ ،يۈزتۇرانا سىناقتىن بۇرۇن ،قارشى تەرەپ مەكتەپ سىزگە نۇمۇر بەلگىلەپ قۇيدۇ.

20

بۇنىڭدىن ئەنسىرمىسىڭز مۇبۇلۇدۇ.
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 .2يۈزتۇرانە سىناق ئۇتتۇر سىدا
 -2تاشقى قىياپەت
1

جىددىلىشىشتىن ساقلىنىش تەس ،بۇلۇپمۇ بىرىنچى قېتىم كۆرۈشكەن ساۋاقداش بىلەن بۇنداق مۇھىم

2

پەيىتتە جىددىلىشىش نورمال ئىش .ئەگەر يۈز تۇرانە تۇرغاندا جىددىلىشىش سەۋەبىلىك قارشى تەرەپنىڭ

3

نىمە دىگەنلىكىنى بىلەلمىسىڭىز سىلىق ھالدا sorry, I don’t here you clearly. could you please say that

4

 ? againيۈستىرانا كۆپ ئادەملەرنىڭ ئالدىدا دىسىڭىز ياخشى بولىدۇ.

ئۇلر چوقۇم تەپسىلى ھالدا يەنە بىر قېتىم چۈشەندۈرىدۇ
5

بىراق چوقۇم دىققەت قىلىپ ئاڭلڭ .ھەرگىزمۇ جىددىلىشىپ كەتكەنلىكتىن يەنە ئاڭلىيالماي

6

قالماڭ.ئەگەر دىمەكچى بولغىنىڭىزنى ئىنگىلىزچە قانداق دىيىشنى بىلەلمىسىڭىز ،ئۇچۇق ئاشكارە دەڭ ھەم

7

ئۇنىڭغا سىزگەئازراق ۋاقىت بېرىشنى سوراڭ .بونداق ئەھۋالدا ،ئۇلر ئۆزلىرىنىڭ سۇئالىنى ئۆزگەرتىدۇ ،شۇڭا

8

ھەرگىز قورقماڭ.

9

يۈستىرانا كۆرىشىش ئاخىرلشقاندىن كېيىن سىز ئەدەپلىك بىلەن بىر پارچە خەت يازسىڭىز بولىدۇ.

10

سۆھپەتنىڭ مەزمۇنىنى شۇنداقل سۆھپەت نەتىجىسى قاتارلىقلرنى ئېنىق سۈرۈشتۈرۈڭ .تۆۋەندىكى بولسا

11

زىيارەت قىلىش ئۈلگىسى .پەقەت قوللنما قىلشقىل بولىدۇ.

 notification 10.3تاپشۇرۇپ ئالغاندا
12
13

مەكتىپىمىزنىڭ ئۇقتۇرۇش ئۇسولى ئادەتتەتۆت خىل بۇلۇپ ،ئايرىم ھالدا offer, admission,waiting list
بىلەن .rejction

:Offer
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تارمەنىلىك قىلىپ ئىيىتقاندا  offerدىگەن ،يەنە كۆپچىلىك داۋاملىق دەيدىغان ئۇقۇش مۇكاپات پۇلى

2

ئارقىلىق قۇبۇل قىلىدىغانل(ئۇنىڭ ئىچىدە تۇلۇق خىراجەت/ياكىي  TA/RAياردەم فوندى) .تۆۋەندە بىرنەپەر

3

 offerنىڭ رەسمى بولغان ئىشى:

[]UdunOhli, 164, 166, 167, 168
ئۇقۇش مۇكاپات پۇللىرى  3خىلغا بۈلىنىدۇ:
4

 )1بىرىنچى خىلى – ،fellowshipبۇ كۆپ ساندىكى ئىلتىماس قىلغۈچىلرنىڭ ئېرىشىش نىسپىتى ئەڭ

5

يۇقىرى بولغان ئۇقۇش مۇكاپات پۇلى ھىسابلىنىدۇ ،چۇنكى مەكتەپ ئۈچۈن ھىچقانداق ئىش قىلىماي تۇرۇپ،

6

بۇ مۇكاپات پۇلىنى ئاسانل ئالغىلى بۇلىدۇ ،ھەم باجمۇ تۆلىمەيدۇ.

7

 )2ئىككىنچى خىلى –( ،research assistantship) RAبۇ يىتەكچى ئوقۇتقۇچى تەمىنلەيدىغان مۇكاپات

8

پۇلى بولغاچقا ،ئۇقۇتقۇچىنىڭ تەتقىقات ئىشلىرىغا ياردەملەشكەندىل بۇ مۇكاپات پۇلىنى ئالغىلى بۇلىدۇ.

9

دوكتۇرلۇق ()PhDنى ئۇقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلرنىڭ كۆپۈنچىسى مۇشۇ خىل مۇكاپات پۇلىنى ئالىدۇ .ئەلۋەتتە

10

ئامىرىكىدىكى تەجرىبىخانىنىڭ ئىشلىرى بىر ئاز ئىغىر بۇلىدۇ ،بۇ سىزنىڭ يىتەكچى ئوقۇتقۇچىڭىزنىڭ

11

ياخشى ،يامانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك RA .مۇكاپاتى سىزنىڭ مول تەتقىقات تەجرىبە توپلىشىڭىزغا ھەم

12

كىيىن خىزمەت تىپىشىڭىزغا چۇڭ پايدىسى بۇلىدۇ.

 )3ئۈچىنچى خىلى –  ،)TA )teaching assistantshipمەسىلەن:
13

 a half time graduate scholorshipبولسا يېرىم ھەپتىلىك ئۇقۇتقۇچىنىڭ ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا

14

ياردەملىشىش مۇكاپات پۇلىنى كۆرسىتىدۇ .يەنى ھەر ھەپتىدە  20سائەت ئىشلەيدۇ .ئادەتتە ئوقۇتقۇچىنىڭ

15

دەرىس ئۆتۈش ،تاپشۇرۇق تەكشۈرۈش ،مۇزاكىرە قىلىپ بېرىش ،ئىمتىھان قەغىزىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق

16

ئىشلىرىغا ياردەملىشىدۇ.بۇ ئىشلر يۇقىرقى  RAنىڭ ئىشلىرىغا قارىغاندا يىنىكرەك بۇلىدۇ TA .ئادەتتە

17

ئۇقۇغۇچىلرنىڭ  TESنەتىجىسىنىڭ بۇلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ ،ئەگەر  TOEFLنەتىجىسى بولسا تەلەپ
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1

قىلمايدۇ ،بەزى مەكتەپلەردە ھەتتا  TESياكى  TOEFLنەتىجىسى بولمىسىمۇ TA ،مۇكاپات پۇلىنى بېرىدۇ،

2

بىراق ئوقۇغۇچى ئالدىن تەربىيلىنىشى كېرەك TA .ۋە  RAئىككىلسىگە باج تاپشۇرىدۇ.

3

ئۇقۇش مۇكاپات پۇللىرىنىڭ ئىچىدە ئۇقۇش پۇلىنى كەچۈرۇم قىلىش مۇكاپاتى بۇلىشى مۇمكىن ،ئەگەر

4

مەكتەپتە ئۇقۇش پۇلىنى كەچۈرۇم قىلىش مۇكاپاتى بولمىسا ،ئۇ چاغدا ئۇقۇش پۇلىنى ئۆز ئۈستىڭىزگە ئالىسىز.

5

بۇ مۇكاپات پۇلى سىزنىڭ ئالغان مۇكاپات پۇلىڭىزنىڭ ئىچىدە كۆپ سالماقنى ئىگەلەيدۇ .ئەگەر ئۇقۇش پۇلىنى

6

كەچۈرۈم قىلمىسا ،تۆۋەندىكى ئىشلرغا دىققەت قىلىشىڭىز كېرەك:

 .1ئەگەر سىز ئۇلرغا خىزمەت قىلسىڭىز TA ،ياكى  RA، residentبولسىمۇ،پەقەت
 in-state tuitionنى تاپشۇرسىز؛
 .2ئەگەر سىز ئېرىشكەن مۇكاپات  fellowshipبولسا nonresident ،بۇلۇپ ھىسابلىنىدۇ،
 tuition out-stateنى تاپشۇرسىز؛
 .3ئەگەر سىزگە بەرگىنى  Assistantship+in-state tuitionبولسا ،سىزنىڭ پۇل تاپشۇرۇشڭىز ھاجەتسىز.
7
8

9

بىراق سىزگە بەرگەن ئۇقۇش مۇكاپات پۇلىدا ،پەقەت بەلگىلىك ئۇقۇش نۇمۇرىدىكى دەرسىلىكەرنى
ئوقۇياليسىز ،ئەگەر باشقا فاكولتنىڭ دەرسلىكىنى ئۇقۇماقچى بولسىڭىز،ئۆزىڭىز يەنە ئايرىم پۇل تۆلەيسىز.

 Offerنى كۈتۈش بولسا بىر تاقاتسىزلىككە ۋە ئۈمىدلەرگە تولغان ۋاقىتلردۇر.كۆپلىگەن ئۇقۇغۇچىلر نىڭ

10

ھەممىسى نەتىجىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن كىچىمۇ كۈندۈز ئىلخەتلىرىنى توختىماي ئاختۇرشىدۇ ،بۇ يەردە بىز

11

ئىلخەتنى باغلش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ ئۆتىمىز.بۇ خىل ئۇسۇلدا ئىلخەتتە خەت كىلىشى بىلەن سىزگە ئۇچۇر

12

ئارقىلىق خەۋەر قىلغىلى بۇلىدۇ.

13

كىچىمۇ كۈندۈز ئىلخەت ئاختۇرۇپ پەقەت ماغدۇرىڭىز قالمىسا ،ئاۋال  /http://www.shmobile.comغا
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1

كىرىپ كۆچمە خەۋەرلىشىش ئابۇنتلىققا 2M ،لىق ھەقسىز ئىلخەتكە تىزىملىتىڭ ھەم ئۇنى ھەقسىز مۇلزىمەت

2

ۋە ئۇچۇر ئارقىلىق خەۋەرلەندۇرۇش قىلىپ بەلگىلەپ قۇيۇڭ (دىققەت،بۇ ھەقسىز)،

3
4

5
6

ئاندىن ئۆزىڭىزنىڭ ئەسلىدىكى ئىلخەتىكە كىرىپ ،ئۇنى خەتنى ئاپتۇماتىك يوتكەپ يوللشقا بۇلىدىغان
قىلىپ بەلگىلەپ قۇيۇڭ(.دىققەت :ئەسىلى نوسخىسىنى ساقلپ قۇيۇڭ)

ئاپتۇماتىك يوتكەپ يوللشتا يانفۇن نۇمۇرى@ shmobile.comدەپ يىزىپ قويسىڭىزل بولىدۇ .كىيىن
يانفۇننى ئىچىپ قۇيۇپ ،قسقا ئۇچۇرنى ساقلپ ئولتۇرسىڭىز بۇلىدۇ.

 Offerنى تاپشۇرۇپ ئىلىش
7

مەكتەپنىڭ  Offerنى تاپشۇرۇپ ئالغاندا ،ئەڭ ئاساسلىق مەكتەپ ئەۋەتكەن

8

 acceptence fromنى تولدۇرۇپ ،مەكتەپكە يوللىۋەتسىڭىز بۇلىدۇ .ئەلۋەتتە ،ئىلخەت تاپشۇرۋالغاندىن

9

ئالغاندىن كىيىن خەتنى تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىڭىزنى ۋە رەھمىتىڭىزنى بىلدۇرۇپ خەت يوللپ قويسىڭىزمۇ

10

بۇلىدۇ.

 Offerنى رەت قىلىش
11

نۇرغۇن ئوقۇغۇچىلرنىڭ كۆپلىگەن  Offerلرنى تاپشۇرۇپ ئىلىشى ھەم  Offerلرنىڭ كۆپىنچىسىگە

12

بارمايدىغان ئەھۋال ئاستىدا ،قانداق قىلغاندا بىر تەرەپتىن  Offerنى ئەدەپلىك ھالدا رەت قىلغىلى ،يەنە

13

بىر تەرەپتىن ھازىرقى دەۋر ئالىي مەكتەپ ئۇقۇغۇچىلىرىنىڭ خىسلىتىنى تۇلۇق نامايەن قىلغىلى ،ھەمدە باشقا

14

قىرىندىشىمىزغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت يارىتىپ بەرگىلى بۇلىدىغانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر بارلىق

15

ئوقۇغۇچىلرنىڭ ئۇرتاق ئويلىشىدىغان مەسلىسىدۇر .تۆۋەندە ئامىرىكىنىڭ نۇرغۇن مەكتەپلىرىدە كۆپ

16

قۇلىنىدىغان ئىلخەتنى ئۈلگە قىلىمىز:

(قالدۇرۇلدى)
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Admission
 - Admissionمۇكاپات پۇلىسىز ئۇقۇشقا قۇبۇل قىلىشنى كۆرسىتىدۇ .مەسىلەن:
(قالدۇرۇلدى)
بەزى مەكتەپلەر ئالدى بىلەن  Admissionنى يوللپ ،ئۇقۇش مۇكاپات پۇلى تەستىقلنغاندىن كىيىن Offer
غا ئۆزگەرتىدۇ .شۇڭا ،ئۇقۇش مۇكاپات پۇلى ئاللىغاندا Offer ،نى ئىلىشقا ئۈمىد بار .بۇلۇپمۇ مەكتەپ مۇنداق
دىگەندە :
(قالدۇرۇلدى)
1

ئەگەر ئۇلرنىڭ ئۇقۇش مۇكاپات پۇلى تېخى تەسىتىقلنمىسا ad ،نى ئالغاندىن كىيىن قىسقا ۋاقىت

2

ئىچىدە ،سىز ياقتۇردىغان تىراپىسسۇرغا ئۆزىڭىزنىڭ رەھمىتىنى ھەم ئۇقۇش مۇكاپات پۇلىنى ئىلىش

3

ئارزۇيىڭىزنىڭ بارلىقى توغرىسىدا چىرايلىق گەپ بىلەن بىلدۇرۈپ قۇيىشىڭىز كېرەك .قانداق يىزىش

4

توغرىسدىكى تەپسلتلرنى يوقىرىدا ئىنچىكە سۆزلەپ ئۆتكەن ،بۇ يەردە قايتا سۆلەپ ئۆتمەيمىز.

5

ئەگەر سىز دوكتۇرلۇققا ئىلتىماس قىلغان بولسىڭىز،ئۇ چاغدا  Admissionئالغاندا ،تېخىمۇ كۆپ

6

چىرايلىق گەپلەرنى قىلشڭىزغا توغرا كىلىدۇ.چۈنكى كۆپلىگەن دوكتۇر ئوقۇغۇچىلر ئوقۇش مۇكاپات پۇلى

7

ئالليدۇ ،شۇڭا پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك .تۆۋەندە  adنى ئالغاندىن كىيىن يىزىلغان پۇل تەلەپ

8

قىلىش خېتى مىسال قىلىندى :

(قالدۇرۇلدى)
9

ئەلۋەتتە ،بارلىق  Admissionنى  Offerغا ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ ،ئەگەر مەكتەپ ئوقۇش مۇكاپات

10

پۇلىنى تەستىقلشتىن توختىغان بولسا ،سىزگە  Admissionنى بېرىدۇ .يەنە كىلىپ  masterنىڭ قۇبۇل

11

قىلىشغا ئېرىشكەن بولسىڭىز ،ئۇ چاغدا سىزنىڭ ئۇقۇش مۇكاپات پۇلىنى ئىلىشىڭىز ناھايىتى تەسكە
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توختايدۇ ،بىراق،ھەرگىزمۇ بەل قويۋەتمەڭ ،ئىلتىماس قىلغاندا مۇتلەق بۇلىدىغان ئىش يوق.

[]Arkam, 168, 169, 170, 171

 10.4ئوقۇشقا كىرىش ئىجازەتنامىسى (تېخى يوق)
 10.5كېلىشىم  415ھەققىدە (تېخى يوق)
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 .11پاسپورت ۋە ۋىزا (يوق)
 11.1پاسپورت بېجىرىش (يوق)
 11.2ۋىزا دىگەن نىمە؟ (يوق)
 11.3ئامېرىكا ۋىزىسىنىڭ تۈرلىرى (يوق)
 11.4ئامېرىكا ۋىزىسى ھەققىدە كۆپ ئۇچرايدىغان سۇئاللر (يوق)
 11.5كۆپ ئۇچرايدىغان جەدۋەللەر ۋە رەسىم تەلىپى ھەققىدە چۈشەندۈرۈش (يوق)
 11.6ۋىزا مەشغۇلتىدىن كۆرسەتمە (يوق)
 11.7ۋىزا پۇللىرىنى تاپشۇرۇش ئادرېسلىرى (يوق)
 11.8ئوقۇغۇچىلىق ۋىزىسى ئېلىشتا (سىزدىن) دائىم سورىلىدىغان سۇئاللر (يوق)
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قوشۇمچە  :Aدۇنيادىكى ئالدىنقى ئورۇندىكى  500ئالى مەكتەپلەر (يوق)
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قوشۇمچە  :Bئىلمىي ئۇنۋان (يوق)
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قوشۇمچە  :Cئامېرىكىنىڭ ۋاقىت رايونى (يوق)
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قوشۇمچە  :Dئامېرىكىنىڭ بايراملىرى (يوق)
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قوشۇمچە  :Eمۇھىم تور ئادرېسلىرى ۋە پايدىلىنىش ماتىرياللىرى (يوق)
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