EOPS Program
Admission Quiz

NAME: __________________________________
Last Name, First Name

ID: _____________________________________

I.

Ինչ է EOPS նշանակում.
1. Extended Opportunity Programs and Services
2. Extra Operation Process and Students
3. Existing Opportunity People and Students

II.

Քանի անգամ ես հանդիպել է EOPS Խորհրդական մեկ կիսամյակի (տարվա աշնանը կամ
գարնանը)
1. 1 անգամ
2. 2 անգամ
3. 3 անգամ

III.

Որն է միավոր / կիսամյակ սահմանափակում է մնալ EOPS ծրագրում.
1. 70 աստիճանի կիրառելի միավոր / 6 հաջորդական կիսամյակների
2. 60 միավոր / 7 յոթ կիսամյակների
3. 30 միավոր / 3 կիսամյակների
4. 72 միավոր

IV.

Որոնք են պոտենցիալ օգուտները միանալու EOPS ծրագիրը.
1. Խորհրդատվություն
2. Book վաուչերը
3. EOPS Grant
4. Priority գրանցում
5. բոլոր վերը

V.

Դուք կարող եք միանալ EOPS եթե ունեք ճահիճ ...
1. A կամ B
2. B կամ C
3. B եւ C
4. ոչ մեկը վերը նշված

VI.

Լիովին օգտվել EOPS ծրագրի ուսանողները պետք է գրանցվել եւ լրացնել ____ միավորներ մեկ
կիսամյակի
1. 9
2. 12
3. 19
4. 6

VII.

EOPS ուսանողները պետք է
1. Պահպանել 2.0 GPA
2. հետեւել իրենց սեպ
3. հետեւում են ուսումը ցուցակ
4. Լրացրեք 12 միավոր / կիսամյակի
5. Հանդիպել են իրենց EOPS խորհրդականի առնվազն 3 անգամ մեկ կիսամյակի
6. բոլոր վերը

VIII.

Ընթացքում կարճ intercessions ինչպիսիք են ամռանը, EOPS ուսանողները պետք է
1. հանդիպել հետ EOPS խորհրդական առնվազն մեկ անգամ
2. պետք չէ տեսնել Խորհրդական
3. Խնդրեք թույլտվության համար ներգրավված է պարապմունքների

IX.

Բոլոր EOPS ուսանողները պարտավոր են լրացնել Անավարտ զարգացում (SD 100-1 միավոր)
դասընթաց
1. Մինչեւ առաջին ժամկետով EOPS
2. շրջանակներում առաջին երկու պայմանների հետ EOPS
3. Մինչեւ տարեվերջ չորրորդ ժամկետի

X.

Լավագույն կերպ Դուք կարող եք պահպանել մինչեւ EOPS փոփոխությունների /
թարմացումներընդհատել, ըստ
1. ստուգում իմ gcc e-mails կանոնավոր
2. հետ հանդիպման EOPS խորհրդականների (առնվազն 3 անգամ մեկ կիսամյակի)
3. Ըստ ստուգման EOPS կայքը պարբերաբար ժամանակ կիսամյակի
4. Բոլոր վերոհիշյալ
Թարմացվել է: 11/2012

Translation Disclaimer
The official EOPS quiz is in English. Due to student demands, the EOPS has made reasonable attempts to find ways to accurately translate the content of the quiz.
Translations of the EOPS quiz are performed by Google™ Translate. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal
effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version of the quiz,
please refer to the official English version of the quiz.

