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How Can the GED Help Your Career

T

here is a key to your future in
America. It is a simple thing that
shows potential employers that you
not only have the technical skills to do the
job, but that you understand something
about American life and its culture as well.
The magic key is the General Education Diploma (GED) The GED is a standardized test of knowledge in five subject
areas: English Composition, Reading Comprehension, Science, Math and Social Studies. It was designed for native-born Americans who never graduated from high
school. Taken in English, it is the proof
that you are as able as a typical American
high school graduate.
Why is this so important? Well, it may
insensitive, but your employer doesn’t really care that in your language sentence
structure and grammar are different. If it
perfectly proper to write in your language,
“Jack lives in a house white, “ it makes
little sense in English. And it doesn’t matter to your potential employer that all your
friends talk that way, either. If you want to
succeed in business your employer expects
you to use Standard American English. In
his mind, any deviation from that norm
makes him (and his customers) uncomfortable, and he will reject it. If he doesn’t, it
will end up costing him money.
The GED test isn’t just about money,
however. Think of it as a key to the citizen-

ship door, as well. That is not to say that by
passing the GED you will be assured of passing the citizenship test. Indeed, it will be a
big help, especially on the dreaded writing
section. Beyond that, the study of history
and political science that the GED requires
will help you become not just a citizen, but
a participant in American society.
There are organizations, such as Literacy Volunteers – Danbury, that will help
you pass. “Passing the GED test is not easy.
The good news is that you can pass it by
sections, and accumulate the sections you
have passed until you reach your goal,”
says Tom Pinkham, Executive Director. If
you need to study for GED and do not know
where to start, contact Literacy Volunteers
in Danbury at (203) 792-8260. Another
organization is that can help you take GED
test is Western Connecticut Adult Education (WERACE).
And when you pass your test, feel
proud! Celebrate! You will have done something great, not only for yourself and your
family, but for your employer and the country you live in, too. Succeeding a democracy requires citizens who are well able to
participate. With education, that will be
you.
Dr. Nara Venditti is president of the
company Succeed In America, and may
be reached at (203) 791-1107 or
nara@tribunact.com
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Como o GED (Supletivo) pode
ajudar sua carreira

H

á uma chave para o seu futuro na cidadania. Na verdade será uma grande
América. Algo simples que mostra ajuda, especialmente no teste tão temido
aos futuros empregadores que além de redação. Além disso, o estudo de história
de ter habilidades técnicas para realizar o e ciência política que o GED exige o ajudará
trabalho, você também tem conhecimento a se tornar não só um cidadão como também
sobre a vida e a cultura americana.
uma parte integrante da sociedade
A
chave
mágica é o (GED)
Diploma de Equivalência Geral do
Ensino Médio que
corresponde ao
Supletivo no Brasil.
O GED é o teste
padronizado para
avaliar o conhecimento do aluno em
cinco disciplinas
diferentes: Redação, Compreensão
de Texto, Ciência,
Matemática e Estudos Sociais. Este teste foi americana.
criado para americanos que nunca
Existem organizações como Literacy
concluíram o segundo grau. Elaborado em Volunteers de Danbury que o ajudarão a
inglês, ele é a prova de que você é tão passar no teste. Não é fácil passsar no GED.
capacitado quanto um americano formado A boa notícia é que você pode acumular
na escola secundária.
créditos das etapas em que foi aprovado
Por que isto é tão importante? Bem, até alcançar seu objetivo”, disse Tom
pode parecer insensível, mas seu empregador Pinkham, Diretor Executivo da organização.
realmente não se importa que na sua língua Se você precisa estudar para o GED e não
nativa a estrutura e
sabe por onde começar,
O GED pode ser
gramática das sentenças
entre em contato com a
considerado também
são diferentes. Se é
Literacy Volunteers de
como uma porta para
perfeitamente adequado
Danbury, (203) 792-8260.
no seu idioma escrever:
Outra organização que
obtenção da cidadania
“Jack lives in a house
pode ajudá-lo é a Westwhite ”, em inglês isto já não faz muito ern Connecticut Adult Education
sentindo. E para o empregador, também não (WERACE), de ensino para adultos.
importa se todos seus amigos conversam
Sinta-se orgulhoso ao passar no teste!
da mesma forma. Se você quer obter sucesso Comemore! Terá feito algo grandioso não
nos negócios, seu empregador espera que só para si próprio e sua família, mas também
use o inglês padrão. Em sua mente, qualquer para seu empregador e o país no qual revariação do normal faz com que ele (e seus side. Porque para prosperar, uma democracia
clientes) se sintam desconfortáveis, precisa de cidadãos que estão dispostos a
portanto o rejeitarão, caso contrário, participar. Com a educação necessária, esta
acababarão perdendo dinheiro.
pessoa será você.
Todavia, o teste GED não é apenas uma
questão de dinheiro. O considere também
Dr. Nara Venditti é presidente da
como uma porta para obtenção da cidadania. companhia Succeed In America!, e pode
ser contactada pelo tel. (203)791-1107
Mas isto não quer dizer que se você passar
ou email: nara@tribunact.com
no GED que passará também na prova de

