
 1  2022یونیو  دبلوم والیة نیویورك،/متطلبات الشھادة 
 

 
 دبلوم والیة نیویورك /متطلبات الشھادة 

 2022تم التحدیث في یونیو  
 

یقدم الرسم البیاني نظرة عامة على المتطلبات ویحدد مجموعات الطالب الذین  .  الساریة حالیًایوضح الرسم البیاني التالي متطلبات الدبلوم والشھادة  
یتم توفیر مواقع الویب لتقدیم معلومات أكثر تفصیًال  .  یمكنھم الوصول إلى كل نوع من أنواع الشھادات الموجودة للمدارس الثانویة بدبلوم وبغیر دبلوم

 . شھادة فیما یتعلق بمتطلبات كل دبلوم أو 
 

الثانویة في والیة نیویورك، یرجى الرجوع إلى لوائح المفوض   ،  CRR-NY 100.5 8  للحصول على النص الكامل لمتطلبات دبلوم المدرسة 
~    NYSفھم متطلبات دبلوم  راجع صفحة ویب  .  بمتطلبات التعلیم العام والدبلوم صفحة الویب الخاصة    NYSEDباإلضافة إلى    ومتطلبات الدبلوم
 . للوصول إلى ثالثة منشورات وأداة تتبع مترجمة إلى إحدى عشرة لغة مختلفة  الموارد األسریة 

 
یمكن الرجوع إلى مزید من المعلومات على صفحة  .   د محدد من المدارس بتجربة مسار تقییم الفنون الفردیة، سیقوم عد2022بدًءا من خریف عام  

 . مسار تقییم الفنون الفردیةویب 
 

  )  518(أو    emscgradreq@nysed.govالمتعلقة بمتطلبات الدبلوم أو الشھادة إلى مكتب المناھج والتعلیم عبر    یمكن توجیھ األسئلة اإلضافیة 
474-5922 

 
 دبلومات الثانویة العامة بوالیة نیویورك 

 
 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA 4  ،4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22  :االعتماد جمیع فئات الطالب  Regentsدبلوم 
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، i ،2 لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
 : تقییم
العلوم،  ):  واحد في كل تخصص(  2مطلوبة   Regentsاختبارات    4 • الریاضیات،  الدراسات  اإلنجلیزیة، 

 ؛) االجتماعیة
 ؛ و 3االنتھاء بنجاح من مسار واحد •

 5  أو أفضل 65 بدرجة Regentsكل امتحان من امتحانات  •
 

 أنواع الدبلومات : راجع
 

 Regentsدبلوم 
من خالل الطعن  (

 ) التقلیدي

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA 4 ،4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22  :االعتماد جمیع فئات الطالب 
 مواد اختیاریة    3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
 : تقییم
الدراسات  ):  واحد في كل تخصص(  2مطلوبة   Regentsاختبارات    4 • العلوم،  الریاضیات،  اإلنجلیزیة، 

 ؛) االجتماعیة
 ؛5- 3 االنتھاء بنجاح من مسار واحد •

بدرجة  )  Regentsبما في ذلك، المسار، في حالة اختبار  (  Regents  اختبارات اختبار واحد من   •
  100.5(7)(d)  المحلیة حسب لوائح المفوض    المنطقة التعلیمیة   الذي تم منحھ من    5للطعن    60-64

 و
 5أو أفضل 65 المتبقیة المطلوبة بدرجة Regentsاختبارات  •

 
   الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف: راجع

 
 
 
 
 
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
مع  Regentsدبلوم 

 مرتبة الشرف 
ریاضیات،   3علوم،  3دراسات اجتماعیة،  ELA 4   ،4: وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي 22  :االعتماد جمیع فئات الطالب 

 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 
 

   :تقییم
الدراسات  ):  واحد في كل تخصص(  2مطلوبة   Regentsاختبارات    4 • العلوم،  الریاضیات،  اإلنجلیزیة، 

 ؛) االجتماعیة
 و  ؛ 3نجاح من مسار واحداالنتھاء ب •

بما في ذلك  (المطلوبة    Regentsات  في جمیع اختبار  أو أكثر  90  متوسط درجات محسوب یبلغ •
 )Regentsالمسار، إذا كان اختبار 

 
ال یتم  .  ال یمكن استبدال أكثر من بدیلین معتمدین من اإلدارة ولن یتم احتسابھم في المتوسط المحسوب  :مالحظة

في الحاالت التي حصل    .المطور محلیًا في لغات العالم في المتوسط المحسوب  Checkpoint Bتضمین اختبار  
، سیعتمد حساب المصادقة على مرتبة الشرف على عدد  Regentsفیھا الطالب على إعفاءات من امتحانات  

 . التي حصل علیھا الطالب Regentsامتحانات 
 ساریة على الدبلوم   Regents امتحاناتالطالب الحاصلین على ما ال یقل عن ثالثة  •

o   في الحاالت التي یكون فیھا الطالب لدیھم ما ال یقل عن ثالثة امتحاناتRegents    مسجلة لیتم
كوفید بسبب  اإلعفاءات  إزالة  ستتم  الدبلوم،  لنوع  المطلوبة  التقییمات  في  من    19-تضمینھا 

ال یشمل  (المطلوبة للدبلوم    Regentsإذا كان المتوسط المحسوب لدرجات امتحان  .  الحساب 
 . أو أكثر، فقد حصل الطالب على مصادقة بمرتبة الشرف  90یساوي  ) اإلعفاءات

 ساریة على الدبلوم  Regentsامتحانات الطالب الحاصلین على أقل من ثالثة  •
o   سیتم استبدال درجة الدورة النھائیة للطالب لكل امتحان من امتحاناتRegents    المعفاة في

المسجلة ودرجات    Regentsإذا كان المتوسط المحسوب المتحانات  .  حساب مرتبة الشرف
أو أكثر، فقد حصل الطالب    90م منح إعفاءات علیھا یساوي  الدورة النھائیة للدورات التي ت 

 . على مصادقة بمرتبة الشرف
 

 مع مرتبة الشرف Regentsدبلوم : راجع
 

 مع Regentsدبلوم 
 تصنیف متقدم 

ریاضیات،    3علوم،   3دراسات اجتماعیة،    ELA 4    ،4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22  :االعتماد جمیع فئات الطالب 
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
   :تقییم
واحد علوم فیزیائة  (العلوم  2الریاضیات،   3:  موزعة على النحو التالي 2مطلوبة Regentsاختبارات   7 •

 الدراسات االجتماعیة؛ 1اللغة اإلنجلیزیة،  1،  )احد علم الحیاةوو
 ؛ و 3االنتھاء بنجاح من مسار واحد •

 4  أو أفضل 65 بدرجة Regentsكل امتحان من امتحانات  •
 

 : خیارات التسلسل الثالثة بنجاح حد أ  إكمال: 7التسلسل
العالم واجتیاز امتحان   •   Checkpoint Bالحصول على وحدتین إضافیتین من االعتماد في لغات 

 للغات العالم المطور محلیًا؛ أو 
 وحدات في الفنون؛ أو 5إكمال تسلسل من  •
   CTEوحدات في  5إكمال تسلسل من  •

 
 أنواع الدبلومات : راجع

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
مع   Regentsدبلوم 

وتعلیق   تصنیف متقدم
  توضیحي یشیر إلى

   إتقان الریاضیات

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA    ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22:  االعتماد جمیع فئات الطالب 
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
  )انظر أعاله(مع تصنیف متقدم  Regentsیع متطلبات التقییم والتسلسل لدبلوم یفي بجم  :6التقییم والتسلسل

 الثالثة في الریاضیات  Regentsأو أكثر في كل من اختبارات  85درجة   ویحصل على
 

)  19-وفیدبسبب إلغاء ك(في الریاضیات    Regentsمن امتحان    4إعفاؤھمیمكن للطالب الذین تم  :  مالحظة
 : الحصول على درجة اإلتقان في مصادقة الریاضیات باستخدام أحد الشروط التالیة

أو أعلى وحصل على إعفاء في    85في الریاضیات بدرجة   Regentsاجتاز اثنین من امتحانات   •
 الثالث في الریاضیات؛ أو   Regentsامتحان 

أو أعلى وحصل على درجة الدورة    85واحد في الریاضیات بدرجة    Regentsاجتاز امتحان   •
من   امتحان    85النھائیة  في  درجة  أعلى  وبلغ  الریاضیات  في  إضافیتین  دورتین  في  أعلى  أو 
Regents الذي تم منح إعفاء فیھ . 

 
   المصادقات واألختام: راجع

 
مع   Regentsدبلوم 

وتعلیق   تصنیف متقدم
  توضیحي یشیر إلى

 إتقان العلوم 

ریاضیات،    3علوم،    3عیة،  دراسات اجتما  ELA    ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22  :االعتماد جمیع فئات الطالب 
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
  )انظر أعاله(مع تصنیف متقدم  Regentsیفي بجمیع متطلبات التقییم والتسلسل لدبلوم  :7والتسلسلالتقییم 

 الثالثة في العلوم  Regentsأو أكثر في كل من اختبارات  85درجة   ویحصل على
 

الحصول  )  19-بسبب كوفید(في العلوم    Regentsمن امتحان    5یمكن للطالب الذین تم إعفاؤھم:  مالحظة
 : على درجة اإلتقان في مصادقة العلوم باستخدام أحد الشروط التالیة

امتحانات   • من  اثنین  بدرجة    Regentsاجتاز  العلوم  في    85في  إعفاء  على  أعلى وحصل  أو 
 الثالث في العلوم؛ أو  Regentsامتحان 

النھائیة    أو أعلى وحصل على درجة الدورة   85واحد في العلوم بدرجة    Regentsاجتاز امتحان   •
الذي    Regentsأو أعلى في دورتین إضافیتین في العلوم وبلغ أعلى درجة في امتحان    85من  

 . تم منح إعفاء فیھ 
 

   المصادقات واألختام: راجع
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
مع   Regentsدبلوم 

تصنیف متقدم ومرتبة  
 الشرف 

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA  ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22  :االعتماد جمیع فئات الطالب 
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
)  انظر أعاله(مع تصنیف متقدم  Regentsوم یفي بجمیع متطلبات التقییم والتسلسل لدبل :6التقییم والتسلسل

 المطلوبة للدبلوم  Regentsفي جمیع اختبارات   أو أفضل 90  بمتوسط درجة محسوب یبلغ
 

ال  .  ال یمكن استبدال أكثر من بدیلین معتمدین من اإلدارة ولن یتم احتسابھم في المتوسط المحسوب  :مالحظة
في الحاالت التي  .  المطور محلیًا في لغات العالم في المتوسط المحسوب  Checkpoint Bیتم تضمین اختبار  

، سیعتمد حساب المصادقة على مرتبة الشرف  Regentsحصل فیھا الطالب على إعفاءات من امتحانات  
 . التي حصل علیھا الطالب Regentsعلى عدد امتحانات 

 ساریة على الدبلوم   Regents امتحاناتالطالب الحاصلین على ما ال یقل عن ثالثة  •
o  في الحاالت التي یكون فیھا الطالب لدیھم ما ال یقل عن ثالثة امتحاناتRegents   مسجلة

  19-لیتم تضمینھا في التقییمات المطلوبة لنوع الدبلوم، ستتم إزالة اإلعفاءات بسبب كوفید
ال  (المطلوبة للدبلوم    Regentsن المتوسط المحسوب لدرجات امتحان  إذا كا.  من الحساب

 . أو أكثر، فقد حصل الطالب على مصادقة بمرتبة الشرف  90یساوي  )  یشمل اإلعفاءات
 ساریة على الدبلوم  Regentsامتحانات الطالب الحاصلین على أقل من ثالثة  •

o ن امتحانات  سیتم استبدال درجة الدورة النھائیة للطالب لكل امتحان مRegents    المعفاة في
المسجلة ودرجات    Regentsإذا كان المتوسط المحسوب المتحانات  .  حساب مرتبة الشرف

أو أكثر، فقد حصل الطالب   90الدورة النھائیة للدورات التي تم منح إعفاءات علیھا یساوي 
 . على مصادقة بمرتبة الشرف

 
 مع تصنیف متقدم ومرتبة الشرف  Regentsدبلوم : راجع

 
من خالل  (دبلوم محلي 

 ) الطعن التقلیدي
ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA  ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22:  االعتماد جمیع فئات الطالب 

 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 
 

 : تقییم
اإلنجلیزیة، الریاضیات، العلوم، الدراسات  ): صواحد في كل تخص ( 2مطلوبة Regentsاختبارات  4 •

 ؛) االجتماعیة
 ؛5،3 االنتھاء بنجاح من مسار واحد •

)  Regentsار  بما في ذلك، المسار، في حالة اختب(باألعلى    Regents  اختباراتاختباران من   •
 (7)(d)100.5الذي تم منحھ من المقاطعة المحلیة حسب لوائح المفوض    6للطعن  64-60بدرجة  

 و
 . 5 أو أفضل 65 تبقیة المطلوبة بدرجةالم Regentsاختبارات  •

 
 الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف : راجع

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
متعلمي اللغة اإلنجلیزیة   الدبلوم المحلي 

 فحسب 
ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA  ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22:  االعتماد

 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 
 

 :  تقییم
اإلنجلیزیة، الریاضیات، العلوم، الدراسات ):  صواحد في كل تخص (  2مطلوبة  Regentsاختبارات    4 •

 ) االجتماعیة
 4-3واحداالنتھاء بنجاح من مسار  •

وفقًا    المنطقة التعلیمیة  للطعن الذي تم منحھ من    59-55  بدرجة  ELA Regentsامتحان   •
 ؛)d)(7(100.5لالئحة المفوض 

إلى   • بدرجة  Regentsامتحان  ما یصل  منحھ من    5للطعن  64- 60  واحد  تم  المنطقة    الذي 
 (7)(d)100.5 وفقًا لالئحة المفوض  التعلیمیة

 5أو أفضل 65 المتبقیة المطلوبة بدرجة Regentsاختبارات  •
 

  59-55الذین یسعون للحصول على طعن للحصول على درجة  )  ELL( متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  :  مالحظة
مؤھلون للطعن في ھذا المجال إذا دخلوا الوالیات المتحدة في الصف التاسع أو    ELA Regentsفي اختبار  

 . عندما أجروا االختبار في المرة الثانیة ELLبعده فحسب وتم تصنیفھم كـ 
 

 الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف : راجع
 

الطالب ذوو اإلعاقة   الدبلوم المحلي 
الذین لدیھم برنامج  

)  IEP(تعلیمي منفرد 
أو إذا تم تضمینھم في  

خطة التجھیزات  
  504الخاصة بالفقرة 

 للطالب 

التالي  22:  االعتماد النحو  على  موزعة  اعتماد  وELA  4:  وحدة  و دراسات    4،  و   3اجتماعیة،    3علوم، 
 مواد اختیاریة    3½ و تربیة بدنیة،  2، و1لغات العالم  1فنون، و   1صحة، و½  ریاضیات، و 

 

   :تقییم
a( خیار شبكة األمان مع درجة نجاح منخفضة:   

تخصص(  2مطلوبة  Regentsاختبارات    4 • كل  في  الریاضیات،  ):  واحد  اإلنجلیزیة، 
 ؛)یةالعلوم، الدراسات االجتماع

 ؛ و 3االنتھاء بنجاح من مسار واحد •
o  كل امتحان من امتحاناتRegents 5  أو أفضل 55 بدرجة 

 

b( الطعن وشبكة األمان مع درجة نجاح منخفضة : 
تخصص(  2مطلوبة  Regentsاختبارات    4 • كل  في  الریاضیات،  ):  واحد  اإلنجلیزیة، 

 ؛)لدراسات االجتماعیةالعلوم، ا
 ؛4-3االنتھاء بنجاح من مسار واحد •

o ي  ما یصل إلى امتحانRegents    الذي تم منحھ من المقاطعة    5للطعن  54-52بدرجة
 (7)(d)100.5  المحلیة وفقًا لالئحة المفوض 

o  كل امتحان متبقي من امتحاناتRegents 5 أو أفضل 55 بدرجة 
  

c( التعویضي األمان  شبكة  بین  :  خیار  ما  اختبارات    54-45درجات  من  أكثر  أو  واحد  في 
Regents    ولكنھ یعوض  )كمسار (المطلوبة في العلوم أو الدراسات االجتماعیة أو الریاضیات ،

یجب  : مالحظة.  اآلخر المطلوب   Regentsأو أعلى في اختبار   65الدرجة المنخفضة بدرجة 
في كل من اختبار  )  54-52أو الطعن المعتمد بدرجات من  (على األقل    55الحصول على درجة  

ELA  أو أعلى في امتحان واحد للتعویض    65ال یمكن استخدام الدرجة  .  واختبار ریاضیات واحد
 .  54-45عن أكثر من امتحان واحد تم الحصول فیھ على درجة من 

 

 المعلومات المتعلقة بمتطلبات التخرج للطالب ذوي اإلعاقة و الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف: راجع
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
 الدبلوم المحلي  

من خالل قرار (
 ) المشرف

 

الطالب ذوي اإلعاقة  
 IEPمع خطة 

 
الطالب  ال تشمل  

أصحاب خطة  
التجھیزات الخاصة  

   504بالفقرة 

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA  ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22:  االعتماد
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 
   :تقییم
o   یتم اتخاذ قرار المشرف بناًء على طلب كتابي من أحد الوالدین، بناًء على مراجعة الوثائق، فیما یتعلق

المجال الذي لم یتمكن فیھ الطالب من إثبات الكفاءة في معاییر التعلم  بالكفاءة على مستوى التخرج في  
 .الخاصة بالوالیة من خالل التقییم المطلوب للتخرج

 

 : لكي تكون مؤھًال لقرار المشرف، تحتاج لما یلي
أو  /وأن یتلقى برامج التعلیم الخاص و) IEP(یجب أن یكون لدى الطالب برنامج تعلیمي منفرد حالي  .1

 . ذات الصلة الخدمات
مع درجة نجاح منخفضة  ) 64-55(لم یستوف الطالب متطلبات التخرج من خالل خیار شبكة األمان  .2

 . أو الخیار التعویضي
یجب أن یكون الطالب قد حصل على اعتمادات الدورة المطلوبة ونجح، وفقًا لسیاسة المنطقة، جمیع   .3

  Regentsتحضیر لمجاالت امتحان لل Regentsالدورات المطلوبة للتخرج، بما في ذلك دورات 
 ). والریاضیات والدراسات االجتماعیة والعلوم ) ELA(آداب اللغة اإلنجلیزیة (المطلوبة المقابلة 

كحد أدنى وحصل علیھا في كل من امتحانات   55یجب أن یكون الطالب قد حصل على درجة  .4
Regents   الخاصة بـELA  باستثناء أنھ  54و  52والریاضیات أو نجح في الطعن في درجة بین ،

أو لم یشرع في   55أو بعده، لم یتمكن الطالب من تحقیق درجة ال تقل عن  2017دیسمبر  12في 
أو  / الخاصة باللغة اإلنجلیزیة و Regentsفي امتحانات  54و   52الطعن على درجة ما بین  

ا مؤھًال لخیار قرار المشرف، بشرط أن یكون الطالب قد أكمل متطلبات  الریاضیات قد یتم اعتباره طالبً 
 ). NYS(في والیة نیویورك ) CDOS(شھادة التخرج مع التطویر الوظیفي والدراسات المھنیة 

المطلوبة للتخرج   Regentsیجب أن یكون ھناك دلیل على أن الطالب شارك في جمیع اختبارات  .5
 . من ھذه االختبارات ولكنھ لم یجتاز واحًدا أو أكثر

في مجال دراسي لم یتمكن فیھ الطالب من إثبات كفاءتھ لمعاییر التعلم في الوالیة من خالل اختبارات   .6
Regents  بما في ذلك (المطلوبة للتخرجELA أو الریاضیات في حالة استخدام مؤھل التخرج بـ  / و

CDOS  على أن الطالب قد أثبت بطریقة  ، فیجب أن یكون ھناك دلیل )األھلیة  ) شروط(لتلبیة شرط
 ). المجاالت(أخرى كفاءة مستوى التخرج في المجال 

 

 رج للطالب ذوي اإلعاقة المعلومات المتعلقة بمتطلبات التخو الطعون وشبكات األمان وقرار المشرف: راجع
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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 المتطلبات  متاح لـ  نوع الدبلوم 
من خالل  (دبلوم محلي 
 ) قرار خاص

جمیع فئات الطالب  
تنطبق على خریجي  (

  2022یونیو  
 ) فحسب

ریاضیات،    3علوم،    3دراسات اجتماعیة،    ELA  ،4  4:  وحدة اعتماد موزعة على النحو التالي  22:  االعتماد
 مواد اختیاریة   3  1/2تربیة بدنیة، 2، 1لغات العالم 1فنون،  1صحة،  ½ 

 

 : تقییم
على القرار الخاص، یجب أن یستوفي جمیع متطلبات التخرج في یونیو  لكي یكون الطالب مؤھًال للحصول  

 :وأن یستوفي أحد المعاییر التالیة 2022
الدراسي   • العام  خالل  تعویضي  برنامج  أو  دراسیة  دورة  في  الطالب  تسجیل    2022-2021تم 

، وحصل على اعتماد في ھذه الدورة الدراسیة  2022في یونیو    Regentsووصل إلى امتحان  
، وشارك في ھذا االختبار، لكنھ لم یحقق درجة النجاح  Regentsلول التاریخ المحدد المتحان  بح

 أو التأھل لطعن خاص؛ أو 
وكان    2022-2021تم تسجیل الطالب في دورة دراسیة أو برنامج تعویضي خالل العام الدراسي   •

وحصل الطالب    2022في یونیو    Regentsمن المفترض أن یتوج بمشاركة الطالب في امتحان  
على اعتماد في ھذه الدورة الدراسیة بحلول تاریخ ھذا االمتحان، لكنھ لم یتمكن من المشاركة في  

یجب توثیق ھذا المرض من     .ھذا االمتحان بسبب المرض، بما في ذلك قیود العزل بسبب كوفید
)  CDC(األمراض والوقایة منھا  طبیب الطالب، أو في حالة كوفید، ووفقًا لمراكز السیطرة على  

یجب على الطالب الغائب بسبب كوفید اتباع إجراءات  .  أو اإلرشادات المحلیة للحجر الصحي/و
   .المدرسة أو المنطقة المطورة محلیًا لإلبالغ عن ھذا الغیاب

 

 2022قرار خاص للتخرج بدبلوم محلي في یونیو : راجع
 

 دبلوم محلي، 
 ، Regentsدبلوم 
مع  Regentsدبلوم 

مع مرتبة  (تصنیف متقدم 
  ومع ) الشرف أو بدونھا 

مصادقة التعلیم الفني  
 والمھني 

االعتماد كما ھو موضح أعاله ألنواع معینة من الدبلومات ویكمل بنجاح برنامج یكمل جمیع متطلبات  :  االعتماد جمیع فئات الطالب 
 التعلیم الفني والمھني المعتمد 

 
یحقق درجة النجاح في تقییمات الوالیة كما ھو موضح أعاله ألنواع معینة من الدبلومات ویكمل بنجاح  :  تقییم

 الفني والمھني المعتمد الخاص الذي أكملھ الطالب  أجزاء المخصص لبرنامج التعلیم  3التقییم الفني المكون من  
 

 المصادقات واألختام : راجع

 ،Regentsدبلوم 
مع   Regentsدبلوم 

مع مرتبة  (تصنیف متقدم 
، مع  )الشرف أو بدونھا
اللغویة  ختم محو األمیة 

 الثنائیة

أو    Regents(یكمل جمیع متطلبات االعتماد كما ھو موضح أعاله ألنواع معینة من الدبلومات  :  االعتماد جمیع فئات الطالب 
Regents  ویستوفي معاییر الحصول على ختم والیة نیویورك لمحو األمیة اللغویة الثنائیة)  مع تصنیف متقدم 

 
 . الحصول على ختم محو األمیة اللغویة الثنائیة من والیة نیویوركیستوفي معاییر : تقییم

 
 ) NYSSB( األمیة اللغویة الثنائیة محوختم والیة نیویورك  :راجع

 
دبلوم محلي، دبلوم  

Regents، 
مع   Regentsدبلوم 

مع مرتبة  (تصنیف متقدم 
، مع  )الشرف أو بدونھا

 ختم الجاھزیة المدنیة 

أو    Regents(یكمل جمیع متطلبات االعتماد كما ھو موضح أعاله ألنواع معینة من الدبلومات  :  االعتماد جمیع فئات الطالب 
Regents ویستوفي معاییر الحصول على ختم والیة نیویورك للجاھزیة المدنیة ) مع تصنیف متقدم 

 
 .  ختم والیة نیویورك للجاھزیة المدنیةیستوفي معاییر الحصول على  : تقییم

 
 ختم والیة نیویورك للجاھزیة المدنیة  :راجع

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
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 شھادة إنھاء المدرسة الثانویة بغیر دبلوم 

 
 المتطلبات  متاح لـ  نوع الشھادة 

 التطویر
 الوظیفي و 
 الدراسات 

 ) CDOS(المھنیة 
 مؤھل 

 التخرج 

 جمیع الطالب 
 خالف  

 أولئك الذین 
 تم تقییمھم باستخدام 

 التقییم 
 البدیل 

 لوالیة نیویورك 
)NYSSA ( 

للتطویر   • التعلم  معاییر  في  البدء  مستوى  تحقیق  على  ویؤكد  المھنیة؛  الخطة  یكمل 
المھنیة   والدراسات  الوظیفي )  CDOS(الوظیفي  والتطویر  االستكشاف  مجاالت  في 

والتعلم المتكامل والمھارات التأسیسیة العامة؛ ویكمل بشكل مرض ما یعادل وحدتین 
اسیة للتعلیم المھني والفني والتعلم القائم في الدورات الدر)  ساعة  216(من الدراسة  
؛ وأكمل )ساعة على األقل من التعلم القائم على العمل  54بما في ذلك  (على العمل  

 أو  على األقل ملف تعریف واحد لفرص العمل؛
 یستوفي الطالب معاییر االعتماد الوطني للجاھزیة للعمل •

 
، أو إذا كان الطالب غیر قادر على تلبیة  Regentsبلوم  قد تكون الشھادة مكملة لدبلوم محلي أو د: مالحظة

معاییر الدبلوم، فقد یتم منحھ كشھادة إنھاء للطالب بشرط أن یكون الطالب قد التحق بالمدرسة لمدة ال تقل  
 .عاًما، باستثناء ریاض األطفال  12عن 

 
 الثانویة  وشھادة إنھاء المدرسة، NY 100.6-CRR8   ولوائح المفوض شھادة اإلنھاء: راجع

 
مؤھل التخرج باإلنجاز  

 المھارات 
الطالب ذوي  

اإلعاقات الشدیدة  
الذین یتم تقییمھم  
باستخدام التقییم  

البدیل لوالیة  
نیویورك  

)NYSAA ( 

عاًما، باستثناء    12یخرج جمیع الطالب ذوي اإلعاقات الشدیدة الذین یذھبون إلى المدرسة لمدة ال تقل عن  
ت الطالب ونقاط قوتھ ومستویات  ریاض األطفال بھذه الشھادة الذي یجب أن یكون مصحوبًا بوثائق عن مھارا

والتعلم   المدرسیة  الحیاة  بعد  لما  الالزمة  التأسیسیة  والمھارات  والمھني  األكادیمي  التطویر  في  استقاللیتھ 
 . والعمل

 
مؤھل تخرج یالمھارات واإلنجاز للطالب ذوي  : نیة للتعلیم الخاص، االستشارات المیداشھادة اإلنھاء :  راجع

 شھادة إنھاء المدرسة الثانویة  ، NY 100.6-CRR8 ولوائح المفوض  ، اإلعاقات الشدیدة 
 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
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 التعلیقات الختامیة
 

i.  یمكن إعفاء الطالب ذوي اإلعاقة من متطلبات اعتماد لغات العالم إذا تم اإلشارة إلى ذلك فيIEP  ولكن ال یزال یتعین علیھم
 . وحدة اعتماد للتخرج 22كسب 

 
ii.   في جمیع الحاالت، یمكن للطالب استبدال التقییم من قائمة االمتحانات البدیلة المعتمدة من اإلدارة والمقبولة لتلبیة متطلبات

 . Regentsالدبلوم المحلي أو دبلوم 
 

iii. إلى اجتیاز امتحانات  باإلضافةRegents  فیجب على  البدیل المقابل المعتمد من اإلدارةاألربعة التالیة المطلوبة أو االختبار ،
 : خیارات المسار التالیة أحدجمیع الطالب إكمال 

 
 ؛ أو ختم والیة نیویورك للجاھزیة المدنیةالحصول على  •
 اإلضافي في الریاضیات في دورة مختلفة أو بدیل معتمد من القسم؛ أو  Regentsاجتیاز اختبار  •
 ة أو بدیل معتمد من القسم؛ أو اإلضافي في العلوم في دورة مختلف Regentsاجتیاز اختبار  •
 اإلضافي في الدراسات االجتماعیة في دورة مختلفة أو بدیل معتمد من القسم؛ أو  Regentsاجتیاز اختبار  •
 اجتیاز تقییم إضافي للغة اإلنجلیزیة في دورة مختلفة مختارة من القائمة البدیلة المعتمدة من القسم؛ أو •
 ؛ أوتقییم المسار المعتمد من القسم في الفنوناجتیاز  •
 ؛ أو سار المعتمد من القسم في لغات العالمتقییم الماجتیاز  •
 بنجاح؛ أو CDOSمؤھل التخرج مع إكمال جمیع متطلبات للحصول على  •
 . أجزاء 3بنجاح، بما في ذلك التقییم الفني المرتبط المكون من المعتمد CTE برنامجإكمال  •

 
رات األربعة المطلوبة أعاله، أو تقییم المسار المعتمد في الفنون  یجب أن یقیس التقییم اإلضافي مساًرا مختلفًا عن تلك التي تم قیاسھا من خالل أحد االختبا

   .NYSEDالمسارات المتعددة في یمكن الرجوع إلى معلومات إضافیة في صفحة ویب . أو لغات العالم CDOSأو 
 

iv.  من التقییم بدًال من امتحان  اإلعفاءقد یتم قبولRegents یمكن الرجوع . أو تقییم المسار أو االختبار البدیل المعتمد من اإلدارة
ینایر ، و 2021أغسطس /یونیو ،2021ینایر  ،2020أغسطس /یونیو : إلى معلومات إضافیة في األسئلة الشائعة التالیة

باإلضافة  . )إطار العمل(في مادة تاریخ الوالیات المتحدة والحكومة  Regentsاألسئلة الشائعة حول إلغاء امتحان ، و2022
یمكن الرجوع إلى معلومات . الطالب قد استوفى متطلبات التقییم، فسیتم اعتبار طعنًا خاًصاإلى ذلك، إذا منحت المدرسة 

 . األسئلة الشائعةو مذكرة طعن خاصة إضافیة في 
 

v.   یمكن الطعن على اختباراتRegents المستخدمة لتلبیة متطلبات المسار . 
 

vi.  ال تخضع تقییمات المسار غیرRegents واالختبارات البدیلة المعتمدة من اإلدارة لعملیة الطعن . 
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	متطلبات الشهادة/دبلوم ولاية نيويورك
	دبلومات الثانوية العامة بولاية نيويورك
	شهادة إنهاء المدرسة الثانوية بغير دبلوم
	التعليقات الختامية
	i. يمكن إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من متطلبات اعتماد لغات العالم إذا تم الإشارة إلى ذلك في IEP ولكن لا يزال يتعين عليهم كسب 22 وحدة اعتماد للتخرج.
	ii. في جميع الحالات، يمكن للطلاب استبدال التقييم من قائمة الامتحانات البديلة المعتمدة من الإدارة والمقبولة لتلبية متطلبات الدبلوم المحلي أو دبلوم Regents.
	iii. بالإضافة إلى اجتياز امتحانات Regents الأربعة التالية المطلوبة أو الاختبار البديل المقابل المعتمد من الإدارة، فيجب على جميع الطلاب إكمال أحد خيارات المسار التالية:
	iv. قد يتم قبول الإعفاء من التقييم بدلًا من امتحان Regents أو تقييم المسار أو الاختبار البديل المعتمد من الإدارة. يمكن الرجوع إلى معلومات إضافية في الأسئلة الشائعة التالية: يونيو/أغسطس 2020، يناير 2021، يونيو/أغسطس 2021، و يناير 2022، والأسئلة الشائعة...
	v.  يمكن الطعن على اختبارات Regents المستخدمة لتلبية متطلبات المسار.
	vi. لا تخضع تقييمات المسار غير Regents والاختبارات البديلة المعتمدة من الإدارة لعملية الطعن.
	vii. لا يحتاج الطلاب ذوو الإعاقة الذين تم إعفاؤهم من متطلبات لغات العالم وفقًا لبرنامج IEP الخاص بهم إلى إكمال تسلسل في لغات العالم أو تسلسل من 5 وحدات في الفنون أو CTE من أجل تلبية متطلبات دبلوم Regents مع التصنيف المتقدم.
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