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 معلوماتت خاصة بالطالبب وواالطالباتت بجامعة فرجيینيیاتك

فرجيینيیاتك جامعة   أأهھھھال ووسهھالً  بكم في  

  يیقدمم مركزكوكك ااالستشارريي خدماتت للطالبب االملتحقيین بجامعة فرجيینيیاتك وو إإررشاددااتت ااستشارريیهھ لهھيیئة أأعضاء ووإإدداارريیيین ووططالبب ووأأووليیاء ااألمورر.

 قد أأعدددنا معلوماتت عن مركزنا باللغاتت االتاليیهھ:

 االعربيیة

 االصيینيیة

 االيیابانيیة

 االكورريیة

 ااألسبانيیة

 من يیمكنهھ ااالستفاددهه من مركز كوكك؟

 لدىى مركز كوكك مستشارريین لطالبب فرجيینيیاتك االملتحقيین بدوواامم كامل من االواليیاتت االمتحدهه ووخاررجهھا االذيین هھھھم:

ططالبب بكلريیوسس. 1  
  عليیا ووددررااساتت ةةططالبب ددكتورراا. 2

 

؟ بمركز كوكك ةاالنفسيیستشارريیاتت ووخدماتت االصحهھ من يیقدمم ااال  

4	‐-مستشارريینن   	  3		وو  	كاملل  	بددوواامم    1	ددوواامم  	نصفف   	  
14	  	  	  	كاملل  	بددوواامم  	نفسي  	ططبيیبب   	  
2	كاملل  	بددوواامم  	نفسيیيینن  	أأططباء   	  
2	ممررضيینن متددرربيینن   ددوواامم  	بنصفف  	ووااألخرر  	كاملل  	ووااحدد بددوواامم—  
أأططباء نفسيیيینن في مررحلهھ تددرريیبب قبلل االددكتوورراا  3  
ططالبب متددرربيینن في علمم االنفسس ووااالستشاررااتت 3  

 

االمستشارر االمهھني:    

أأستشارريي  	ططبيیبب  	أأوو  	ددكتووررااهه  	حاملل 	  
فررجيینيیا  	وواليیة  	قبلل  	منن  	مررخصص 	  
ةووجماعيی  	ةفرردديی  	ةااستشارريی  	خددماتت  	يیقددمم 	  

االمتددرربيینن  	االعليیا  	االددررااساتت  	ططالبب  	على  	يیشررفف 	  
 

االنفسي عالماال  

ستشاررييووااال  	االططبي  	االنفسس  	علمم  	أأوو  	االنفسي  	االططبب  	أأوو  	االددكتووررااهه  	شهھاددةة  	حملة  	منن 	  
فررجيینيیا  	وواليیة  	قبلل  	منن  	مررخصص 	  
ووجماعيیهھ  	فرردديیهھ  	ااستشارريیهھ  	خددماتت  	يیقددمم 	  

االمتددرربيینن  	االعليیا  	االددررااساتت  	ططالبب  	على  	يیشررفف 	  
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نفسي  ططبيیب  

االنفسي  	االحصرر  	ووأأ  	وواالقلقق  	االنفسي  	كاالكتئابب  	لحاالتت  	أأددوويیهھ  	ووصفف  	على  	وومددرربب  	ططبيیة  	شهھاددهه  	على  	حاصلل 	  
فررجيینيیا  	وواليیة  	قبلل  	منن  	مررخصص 	  
االنفسيیة  	ااالستشاررهه  	أأوو  	االعالجج  	يیحتاجوونن  	االذذيینن  	وواالططالباتت  	للططالبب  	مختصررهه  	بمقابالتت  	يیجلسس 	  

 
 

متمرسسممرضض    

	االنفسي  	االحصرر  	أأوو  	وواالقلقق  	االنفسي  	ااالكتئابب  	مثلل  	لمشاكلل  	االعالجج  	ووصفف  	في  	تددرريیبب  	وولدديیهھ  	االتمرريیضض  	في  	ماجستيیرر  	على  	حاصلل   	  
فررجيینيیا  	وواليیة  	قبلل  	منن  	مررخصص 	  
االنفسيیة  	ااالستشاررهه  	أأوو  	االعالجج  	يیحتاجوونن  	االذذيینن  	وواالططالباتت  	للططالبب  	مختصررهه  	بمقابالتت  	يیجلسس 	  

 

 

 

 ططالب ددررااساتت عليیا متدرربب

االنفسس  	علمم  	أأوو  	ااالستشارريیة  	في  	ددكتووررااهه  	أأوو  	ماجيیستيیرر  	يیحضرر 	  
	االمررخصة  	ااالستشاررااتت  	مرركزز  	منن  	مووظظفيینن  	عليیهھ  	يیشررفف   	  

 يیقددمم ااستشارريیاتت فرردديیة ووجماعيیة
 

 ما هھھھي االخدماتت االتي يیقدمهھا مركز كوكك ااالستشارريي؟

نفسي ووخدماتت أأخرىى لمجتمع فرجيینيیاتك. االخدماتت متوفرةة لكل ططالبب فرجيینيیاتك االذيین يیدفعونن نقدمم ااستشاررااتت نفسيیهھ فردديیة ووجماعيیة ووإإررشاددااتت ططب 
مصارريیف االخدماتت االصحيیة. خدماتت مركز كوكك يیحميیهھا االقانونن وواايي معلوماتت خاصهھ بعالجك ال يیمكن االتسريیح بهھا لالخريین ددوونن تصريیح مكتوبب 

 منك ااال في حالة ووجودد خطر عليیك أأوو على ااالخريین.

ريیح بمعلوماتت خصوصيیة  في حالة ووجودد مخاووفف جديیهھ لسالمة االشخص ذذااتهھ أأوو غيیرهه أأوو إإنن كانن االسجل مطلوبب بأمر من االمحكمة.  يیمكن تص  

فردديیة ااستشاررااتت   

 للتحدثث عن االتوتر أأوو االصعوباتت االتي توااجهھك

ااالخرريینن  	نظظرر  	ووجهھة  	على  	للحصوولل 	  
االتعليیمم  	نظظمم  	وو  	ااألميیرريیكيیة  	وواالنظظمم  	بالثقافة  	ااإلنددماجج  	على  	للمساعددةة 	  
االووحددةة  	على  	للتغلبب 	  
أأفضلل  	بشكلل  	ااالخرريینن  	مع  	للتووااصلل 	  

 

جماعيیة ااستشاررااتت   

تجارربكمم  	لمشارركة 	  
االددعمم  	على  	للحصوولل 	  
باالخرريینن  	االعالقاتت  	مهھاررااتت  	لتحسيینن 	  
االقلقق  	ووأأسبابب  	االضغووطط  	عنن  	ااخرر  	منظظوورر  	لكسبب 	  
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ستشاررااتتااال  

كووكك  	مرركزز  	خددماتت  	أأفضلل  	بصووررهه  	لتفتهھمم 	  
االمشاكلل  	حلل  	في  	منهھا  	ااالستفاددةة  	يیمكنن  	االتي  	بالجامعة  	ااألخررىى  	ااإلمكانيیاتت  	عنن  	لتتعلمم 	  

 

 كيیف أأحصل على موعد؟

 لتحصل على موعد ررجاء ااالتصالل بمركز كوكك علي هھھھاتف ررقم 

231-‐6557 

ببنايیة إإيیستت أأجلستوونن منن االساعة االثامنهھ صباحا للساعة االخامسهھ  107ببنايیة مكووماسس هھھھالل أأوو غررفة ررقمم  240أأوو االذذهھھھابب ألحدد مكاتبنا إإما بغررفة  
 ظظهھرراا منن يیوومم ااالثنيینن االى يیوومم االجمعهھ.

االتحددثث مع مستشارر خاللل تلكك االساعاتت اانن كانن لدديیكك حالهھ ططاررئهھ ووترريیدد االتحددثث مع أأحدد االمستشارريینن فوورراا يیمكنكك ددخوولل االمرركزز مباشررةة ووططلبب 
االيیووميیهھ. اانن كنتت تحاوولل االووصوولل االي أأحدد االمستشارريینن في حالة ططاررئهھ أأوو ترريیدد االتحددتت مع أأحدد بشكلل فوورريي ووذذلكك خاررجج االساعاتت االعادديیهھ فإنن 

 االمساعددةة متووفررةة باالتصالل على هھھھاتفف ررقمم  

 .(540)	  231-‐6557	  	  


