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NyuYork shtati diplom/guvohnoma talablari 

Tahrirlangan sana: 2022-yil iyul 
 
Quyidagi jadvalda hozir amalda boʻlgan diplom va guvohnoma olish talablari koʻrsatilgan. Jadval talablar haqida 
umumiy maʼlumot taqdim etadi va har bir turdagi diplom va diplomsiz oʻrta maktabni bitirish guvohnomasini olish 
huquqiga ega talabalar guruhlarini belgilaydi. Veb-saytlar har bir diplom yoki guvohnomaga qoʻyiladigan talablar 
haqida batafsil maʼlumotni taklif etish uchun taqdim etilgan. 
 
Nyu-York shtatining oʻrta maktab diplomiga qoʻyiladigan talablarning toʻliq matni bilan tanishish uchun Komissarlik 
nizomi 8 CRR-NY 100.5, Diplom talablari, shuningdek, NYSED’ning [Nyu-York shtati taʼlim boshqarmasi] Umumiy 
taʼlim va diplom talablari veb-sahifasiga qarang. Uchta varaqa va oʻn bir tilga tarjima qilingan kuzatuv vositasiga 
kirish uchun Nyu-York shtati diplom talablarini tushunish ~ Oila uchun maʼlumot manbalari veb-sahifasiga qarang. 
 
2022-yilning kuzidan boshlab ayrim maktablar Sanʼat fanlarini individual baholash yoʻlini sinovdan oʻtkazishni 
boshlaydi.  Sanʼat fanlarini individual baholash yoʻli veb-sahifasida koʻproq maʼlumot topish mumkin.  
 
Diplom yoki guvohnoma talablari bilan bogʻliq qoʻshimcha savollarni emscgradreq@nysed.gov yoki (518) 474-5922 
raqami orqali Oʻquv dasturi va taʼlim boshqarmasiga yoʻllash mumkin. 
 

Nyu-York shtati oʻrta maktab diplomlari 
 

Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Vakillar diplomi Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA - 4, ijtimoiy fanlar - 4, tabiiy fanlar 
- 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo tillari - 1i, jismoniy tarbiya - 
2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash: 
• 4 ta majburiy vakillar imtihoniii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, matematika, tabiiy 

fanlar, ijtimoiy fanlar); 
• 1 ta yoʻlniiii muvaffaqiyatli yakunlash; va 

• har bir vakillar imtihoni 65 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 
Qarang: Diplom turlari 
 

Vakillar diplomi 
(anʼanaviy 
murojaat orqali) 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo tillari 
- 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½  

 
Baholash: 
• 4 ta majburiy vakillar imtihonlariii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, matematika, 

tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar); 
• 1 ta yoʻlniiii,v muvaffaqiyatli yakunlash; 

• Komissarlik nizomining 100.5(d)(7) bandiga muvofiq okrug tomonidan 
murojaatvi qondirilgan 1 ta yuqoridagi vakillar imtihoni (jumladan, agar vakillar 
imtihoni boʻlsa, yoʻl ham) 60-64 natija bilan; va 

• qolgan majburiy vakillar imtihoni 65 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 
Qarang: Murojaatlar, xavfsizlik tizimlari va rahbar qarori  
 

  

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/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Imtiyozli 
vakillar diplomi 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari] - 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo tillari - 
1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari -3½ 

 
Baholash:  
• 4 ta majburiy vakillar imtihoniii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, matematika, tabiiy 

fanlar, ijtimoiy fanlar); 
• 1 ta yoʻlni muvaffaqiyatli yakunlashiii; va 

• barcha majburiy vakillar imtihonlari boʻyicha hisoblangan oʻrtacha ball 90 yoki 
undan yuqori (jumladan, agar vakillar imtihoni boʻlsa, yoʻl ham) 

 
Izoh: Koʻpi bilan 2 ta boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlar 
almashtirilishi mumkin va ular oʻrtacha hisoblangan qiymatda hisobga olinmaydi. Dunyo 
tillari boʻyicha mahalliy ishlab chiqilgan B nazorat punkti imtihoni oʻrtacha hisobga 
kiritilmaydi. Talabalar vakillar imtihonlaridan ozod qilingan hollarda, imtiyozli tasdiq uchun 
hisob-kitob talabaning vakillar imtihonlarida toʻplagan balliga bogʻliq boʻladi. 
• Diplom uchun qoʻllanadigan kamida uchta vakillar imtihonidan ball toʻplagan 

talabalar 
o Talabalar diplom turi uchun talab etiladigan baholashlarga kiritiladigan 

kamida uchta vakillar imtihonidan ball toʻplagan hollarda, COVID-19 bilan 
bogʻliq istisnolar hisob-kitobdan chiqarib tashlanadi. Agar diplom uchun 
talab qilinadigan vakillar imtihonining hisoblangan oʻrtacha balli (istisnolarni 
hisobga olmaganda) 90 yoki undan yuqori boʻlsa, talaba imtiyozli diplomni 
qoʻlga kiritadi. 

• Diplom uchun qoʻllanadigan uchtadan kam vakillar imtihonidan ball toʻplagan 
talabalar 

o Har bir ozod qilingan vakillar imtihonlari uchun talabaning yakuniy kurs 
bahosi imtiyozni hisoblashda almashtiriladi. Agar topshirilgan vakillar 
imtihonlarining hisoblangan oʻrtacha koʻrsatkichi va ozod qilingan kurslar 
boʻyicha yakuniy kurs baholari 90 yoki undan yuqori boʻlsa, talaba imtiyozli 
diplomni qoʻlga kiritadi. 

 
Qarang: Imtiyozli vakillar diplomi 
 

Yuqori darajali 
vakillar diplomi 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo tillari - 
1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash:  
• 7 ta majburiy vakillar imtihonlariii quyidagicha taqsimlanadi: 3 ta matematika, 2 ta 

tabiiy fanlar (bitta fizika, bitta hayot haqidagi fan), 1 ta ingliz tili, 1 ta ijtimoiy fanlar; 
• 1 ta yoʻlniiii muvaffaqiyatli yakunlash; va 

• har bir vakillar imtihoni 65 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 
Ketma-ketlikvii: uchta ketma-ketlikdan bittasini muvaffaqiyatli yakunlash: 

• dunyo tillari boʻyicha qoʻshimcha 2 kredit birligi olish va dunyo tillari boʻyicha 
mahalliy ishlab chiqilgan B nazorat punkti imtihonidan oʻtish; yoki 

• Sanʼat fanlari boʻyicha 5 qismli ketma-ketligini yakunlash; yoki 
• CTE [Karyera va texnik taʼlim] boʻyicha 5 qismli ketma-ketlikni yakunlash  

 
Qarang: Diplom turlari 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Matematika 
boʻyicha 
mahoratni 
bildiruvchi 
annotatsiyaga 
ega yuqori 
darajali vakillar 
diplomi  

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash va ketma-ketlikvii: Yuqori darajali vakillar diplomi uchun barcha baholash 
va ketma-ketlik talablariga javob beradi (yuqoriga qarang) va matematikadan 3 ta 
vakillar imtihonining har birida 85 yoki undan yuqori ball toʻplaydi 

 
Izoh: Matematika boʻyicha vakillar imtihonidan ozod qilinganiv talabalar (COVID-19 
natijasida bekor qilinganligi uchun) quyidagi shartlardan birini qoʻllagan holda 
matematika boʻyicha mahorat tasdigʻini olishlari mumkin: 

• 85 yoki undan yuqori ball bilan matematika boʻyicha 2 ta vakillar imtihonidan 
oʻtgan va matematikadan uchinchi vakillar imtihonidan ozod etilgan; yoki 

• 85 yoki undan yuqori ball bilan matematika boʻyicha 2 ta vakillar imtihonidan 
oʻtgan va 2 ta qoʻshimcha matematika kurslarida 85 yoki undan yuqori 
yakuniy kurs bahosini qoʻlga kiritgan, natijada vakillar imtihonidan ozod 
etilgan. 

 
Qarang: Tasdiqlar va muhrlar  
 

Tabiiy fanlar 
boʻyicha 
mahoratni 
bildiruvchi 
annotatsiyaga 
ega yuqori 
darajali vakillar 
diplomi 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash va ketma-ketlikvii: Yuqori darajali vakillar diplomi uchun barcha baholash 
va ketma-ketlik talablariga javob beradi (yuqoriga qarang) va tabiiy fanlardan 3 ta 
vakillar imtihonining har birida 85 yoki undan yuqori ball toʻplaydi 
 
Izoh: Tabbiy fanlar boʻyicha vakillar imtihonidan ozod qilinganiv talabalar (COVID-19 
natijasida) quyidagi shartlardan birini qoʻllagan holda tabiiy fanlar boʻyicha mahorat 
tasdigʻini olishlari mumkin: 

• 85 yoki undan yuqori ball bilan tabiiy fanlar boʻyicha 2 ta vakillar imtihonini 
topshirgan va tabiiy fanlardan uchinchi vakillar imtihonidan ozod etilgan; yoki 

• 85 yoki undan yuqori ball bilan tabiiy fanlar boʻyicha 1 ta vakillar imtihonidan 
oʻtgan va 2 ta qoʻshimcha tabiiy fanlar boʻyicha kurslarda 85 yoki undan 
yuqori yakuniy kurs bahosini qoʻlga kiritgan, natijada vakillar imtihonidn ozod 
etilgan. 

 
Qarang: Tasdiqlar va muhrlar  
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Imtiyozga ega 
yuqori darajali 
vakillar diplomi 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash va ketma-ketlikvii: Diplom uchun zarur boʻlgan barcha vakillar imtihonida 
hisoblangan oʻrtacha ball 90 yoki undan yuqori boʻlgan yuqori darajadagi vakillar 
diplomi (yuqoriga qarang) uchun barcha baholash va ketma-ketlik talablariga javob 
beradi. 
 
Izoh: Koʻpi bilan 2 ta boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlar 
almashtirilishi mumkin va ular oʻrtacha hisoblangan qiymatda hisobga olinmaydi. 
Dunyo tillari boʻyicha mahalliy ishlab chiqilgan B nazorat punkti imtihoni oʻrtacha 
hisobga kiritilmaydi. Talabalar vakillar imtihonlaridan ozod qilingan hollarda, imtiyozli 
tasdiq uchun hisob-kitob talabaning vakillar imtihonlarida toʻplagan balliga bogʻliq 
boʻladi. 
• Diplom uchun qoʻllanadigan kamida uchta vakillar imtihonidan ball 

toʻplagan talabalar 
o Talabalar diplom turi uchun talab etiladigan baholashlarga kiritiladigan 

kamida uchta vakillar imtihonidan ball toʻplagan hollarda, COVID-19 
bilan bogʻliq istisnolar hisob-kitobdan chiqarib tashlanadi. Agar diplom 
uchun talab qilinadigan vakillar imtihonining hisoblangan oʻrtacha balli 
(istisnolarni hisobga olmaganda) 90 yoki undan yuqori boʻlsa, talaba 
imtiyozli diplomni qoʻlga kiritadi. 

• Diplom uchun qoʻllanadigan uchtadan kam vakillar imtihonidan ball 
toʻplagan talabalar 

o Har bir ozod qilingan vakillar imtihonlari uchun talabaning yakuniy kurs 
bahosi imtiyozni hisoblashda almashtiriladi. Agar topshirilgan vakillar 
imtihonlarining hisoblangan oʻrtacha koʻrsatkichi va ozod qilingan 
kurslar boʻyicha yakuniy kurs baholari 90 yoki undan yuqori boʻlsa, 
talaba imtiyozli diplomni qoʻlga kiritadi. 

 
Qarang: Imtiyozli yuqori darajali vakillar diplomi 
 

Mahalliy diplom 
(anʼanaviy 
murojaat orqali) 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 
Baholash: 
• 4 ta majburiy vakillar imtihonlariii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, matematika, 

tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar); 
• 1 ta yoʻlniiii,v muvaffaqiyatli yakunlash; va 

• Komissarlik nizomining 100.5(d)(7)-bandiga muvofiq okrug tomonidan 
murojaatvi qondirilgan 2 ta yuqoridagi majburiy vakillar imtihoni (jumladan, 
agar vakillar imtihoni boʻlsa, yoʻl ham) 60-64 natija bilan; va 

• qolgan majburiy vakillar imtihoni 65 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 

Qarang: Murojaatlar, xavfsizlik tizimlari va rahbar qarori 
 

  

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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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Mahalliy diplom Faqat ingliz tilini 
oʻrganuvchilar 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 

 

Baholash:  
• 4 ta majburiy vakillar imtihoniii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, matematika, 

tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar) 
• 1 ta yoʻlniiii,vmuvaffaqiyatli yakunlash; va 

• Komissarlik nizomining 100.5(d)(7)-bandiga muvofiq okrug tomonidan 
murojaat qondirilgan ELA [Ingliz tili sanʼatlari]  boʻyicha vakillar imtihoni 
55-59 natija bilan; 

• Komissarlik nizomining 100.5(d)(7)-bandiga muvofiq okrug tomonidan 
murojaatvi qondirilgan 1 tagacha yuqoridagi majburiy vakillar imtihoni 60-
64 natija bilan; 

• qolgan majburiy vakillar imtihoni 65 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 

Izoh: ELA [Ingliz tili sanʼatlari] boʻyicha vakillar imtihonida 55-59 ball uchun murojaat 
qilayotgan ingliz tilini oʻrganuvchilar Qoʻshma Shtatlarga 9-sinf yoki undan keyin 
kirgan boʻlsalar va ikkinchi marta test topshirganlarida ELL [Ingliz tilini oʻrganuvchilar] 
sifatida tasniflangan boʻlgan taqdirda faqat bu sohada murojaat qilish huquqqa ega 
hisoblanadilar. 
 

Qarang: Murojaatlar, xavfsizlik tizimlari va rahbar qarori 
 

Mahalliy diplom Individual taʼlim 
dasturiga (IEP) 
ega nogiron talaba 
yoki agar 
talabaning 
yotoqxona 
rejasining 504-
boʻlimiga kiritilgan 
boʻlsa, 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA - 4, ijtimoiy fanlar - 4, tabiiy 
fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo tillari - 1i, jismoniya 
tarbiya - 2, tanlov fani - 3½ 

 

Baholash:  
a) Quyi oʻtish balli boʻyicha xavfsizlik tizimi varianti:  

• 4 ta majburiy vakillar imtihonlariii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, 
matematika, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar); 

• 1 ta yoʻlniiii muvaffaqiyatli yakunlash; va 
o har bir vakillar imtihoni 55 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
 

b) Quyi oʻtish balli boʻyicha xavfsizlik tizimi va murojaati: 
• 4 ta majburiy vakillar imtihonlariii (har bir fan boʻyicha bitta: Ingliz tili, 

matematika, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar); 
• 1 ta yoʻlniiii,vmuvaffaqiyatli yakunlash; va 

o Komissarlik nizomining 100.5(d)(7)-bandiga muvofiq okrug 
tomonidan murojaatvi qondirilgan 2 tagacha yuqoridagi majburiy 
vakillar imtihoni 52-54 natija bilan 

o har bir qolgan vakillar imtihoni 55 yoki yaxshiroq ball bilaniv 
  

c) Kompensatsion xavfsizlik tizimi: bir yoki bir nechta tabiiy fanlar, ijtimoiy 
fanlar yoki matematika (yoʻl sifatida) boʻyicha vakillar imtihonlaridan 45-54 
ball to’playdi, lekin boshqa majburiy vakillar imtihonida past ballni 65 yoki 
undan yuqori ball bilan qoplaydi. Izoh: ELA [Ingliz tili sanʼatlari] va 1 ta 
matematika imtihonining ikkalasida kamida 55 ball (yoki tasdiqlangan 
murojaatda 52-54) to’planishi kerak. Bitta imtihonda olingan 65 yoki undan 
yuqori ball, 45-54 ball olingan bir nechta imtihonlarni qoplash uchun 
foydalanilmaydi.  

 

Qarang: Murojaatlar, xavfsizlik tizimlari va rahbar qarori va Nogiron talabalar uchun 
bitiruv talablari boʻyicha maʼlumotlar 
 

  

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
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Mahalliy diplom  
(Rahbar qarori 
orqali) 
 

IEPʼga [Individual 
taʼlim dasturi] ega 
nogiron talabalar 
 
Yotoqxona 
rejasining 504-
boʻlimiga kiruvchi 
talabalarni OʻZ 
ICHIGA 
OLMAYDI  

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 
 

Baholash:  
o Hujjatlarni ko’rib chiqish asosida ota-onaning yozma iltimosiga binoan, talaba 

bitiruv uchun zarur boʻlgan baholash orqali shtat taʼlim standartlariga muvofiq 
malakani koʻrsata olmagan fan sohasidagi bitiruv darajasidagi malaka toʻgʻrisida 
rahbar qarori. 

 

Rahbar qaroridan foydalanish huquqiga ega boʻlish uchun: 
1. Talaba joriy individual taʼlim dasturiga (IEP) ega boʻlishi va maxsus taʼlim 

dasturlari va/yoki tegishli xizmatlarni olayotgan boʻlishi kerak. 
2. Talaba quyi oʻtish balli (55-64) boʻyicha xavfsizlik tizimi varianti yoki 

kompensatsiya varianti orqali bitiruv talablariga javob bermadi. 
3. Talaba majburiy kurs kreditlarini toʻplagan boʻlishi va okrug siyosatiga muvofiq, 

bitiruv uchun zarur boʻlgan barcha kurslarni, shu jumladan, tegishli majburiy 
vakillar imtihoni sohalariga (Ingliz tili sanʼatlari (ELA), matematika, ijtimoiy fanlar 
va tabiiy fanlar) tayyorgarlik koʻrish uchun vakillar kurslaridan oʻtgan boʻlishi 
kerak. 

4. Talaba ELA [Ingliz tili sanʼatlari] va matematika boʻyicha ikkala vakillar 
imtihonlarini topshirgan va ulardan kamida 55 ball olgan boʻlishi yoki 52 dan 54 
gacha boʻlgan ball boʻyicha muvaffaqiyatli murojaat qilgan boʻlishi kerak, 
bundan 2017-yil 12-dekabr yoki undan keyingi sanalar mustasno, minimal 55 
ball toʻplay olmagan yoki ingliz tili va/yoki matematika boʻyicha vakillar 
imtihonlarida 52 dan 54 gacha boʻlgan ball uchun murojaat qilmagan talaba 
Nyu-York shtati (NYS) Karyerani rivojlantirish va kasbiy fanlar (CDOS) boʻyicha 
bitiruv guvohnomasiga qoʻyiladigan talablarni bajargan boʻlsa, rahbar qarori 
variantidan foydalanish huquqiga ega deb hisoblanishi mumkin. 

5. Talaba bitiruv uchun zarur boʻlgan barcha vakillar imtihonlarida qatnashganligi, 
lekin bu imtihonlardan bir yoki bir nechtasidan oʻta olmaganligi haqida dalillar 
boʻlishi kerak. 

6. Talaba bitiruv uchun zarur boʻlgan vakillar imtihonlari orqali shtat taʼlim 
standartlari boʻyicha oʻz malakasini koʻrsata olmagan fan sohasida (jumladan, 
CDOS [Karyerani rivojlantirish va kasbiy fanlar] boʻyicha bitiruv 
guvohnomalaridan №4 dagi muvofiqlik shartlarini bajarish uchun foydalanilsa, 
ELA [Ingliz tili sanʼatlari] va/yoki matematika) talabaning boshqa yoʻl bilan fan 
soha(lar)ida bitiruv darajasidagi malakani koʻrsatganligi toʻgʻrisida dalillar boʻlishi 
kerak. 

 

Qarang: Murojaatlar, xavfsizlik tizimlari va rahbar qarori va Nogiron talabalar uchun 
bitiruv talablari boʻyicha maʼlumotlar 
 

  

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
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Diplom turi Kimlarga 
taalluqli 

Talablar 

Mahalliy diplom 
(maxsus qaror 
orqali) 

Barcha talaba 
guruhlari (faqat 
2022-yil iyun 
oyida bitiradigan 
talabalar uchun 
amal qiladi) 

Kredit: 22 kredit birligi quyidagicha taqsimlanadi: ELA [Ingliz tili sanʼatlari]- 4, ijtimoiy 
fanlar - 4, tabiiy fanlar - 3, matematika - 3, salomatlik - ½, sanʼat fanlari - 1, dunyo 
tillari - 1i, jismoniya tarbiya - 2, tanlov fanlari - 3½ 
 

Baholash: 
Maxsus qaror huquqiga ega boʻlish uchun talaba 2022-yil iyun oyida bitiruv uchun 
barcha talablarga javob berishi va quyidagi mezonlardan biriga javob berishi kerak: 

• Talaba 2021-2022-oʻquv yili davomida 2022-yil iyun oyida vakillar imtihoniga 
olib boriladigan oʻqish yoki sahifalash dasturiga yozilgan, vakillar 
imtihonining rejalashtirilgan sanasiga qadar bunday oʻqish kursida kredit 
olgan, bunday imtihonda qatnashgan, lekin oʻtish balliga erishmagan yoki 
maxsus murojaatdan foydalanish huquqiga ega emas; yoki 

• Talaba 2021-2022-oʻquv yilida talabaning 2022-yil iyun oyida oʻtkaziladigan 
vakillar imtihonida ishtirok etishi bilan yakunlanishi kerak boʻlgan oʻqish yoki 
sahifalash dasturiga yozilgan boʻlib, talaba bunday imtihon sanasiga qadar 
ushbu kurs boʻyicha kredit olgan, ammo kasallik, jumladan, COVID tufayli 
izolyatsiyalash cheklovlari natijasida bunday imtihonda ishtirok eta 
olmagan.  Bunday kasallik talabaning shifokori tomonidan yoki COVID 
holatida Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari (CDC) va yoki 
karantin boʻyicha mahalliy koʻrsatmalarga muvofiq hujjatlashtirilishi kerak. 
COVID tufayli dars qoldirgan talaba bunday dars qoldirish haqida xabar 
berish uchun mahalliy ishlab chiqilgan maktab yoki okrug tartiblariga rioya 
qilishi kerak.   

 

Qarang: 2022-yil iyunda mahalliy diplom bilan bitirish uchun maxsus qaror 
 

Mahalliy diplom, 
Vakillar diplomi, 
Yuqori darajali 
vakillar diplomi 
(imtiyozli yoki 
imtiyozsiz),  
Karyera va texnik 
taʼlim tasdigʻi 
bilan 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: Muayyan diplom turlari uchun yuqorida sanab oʻtilgan barcha kredit talablarini 
bajaradi va tasdiqlangan karyera va texnik taʼlim dasturini muvaffaqiyatli yakunlaydi. 

 

Baholash: Muayyan diplom turlari boʻyicha yuqorida sanab oʻtilgan shtat baholashlari 
boʻyicha oʻtish balliga erishadi va talaba tugatgan muayyan tasdiqlangan karyera va 
texnik ta’lim dasturi uchun moʻljallangan 3 qismli texnik baholashni muvaffaqiyatli 
yakunlaydi. 
 

Qarang: Tasdiqlar va muhrlar 

Vakillar diplomi, 
Yuqori darajali 
vakillar diplomi 
(imtiyozli yoki 
imtiyozsiz), Juft 
savodxonlik 
muhri bilan 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: Muayyan diplom turlari (vakillar yoki yuqori darajali vakillar diplomi) uchun 
yuqorida sanab oʻtilgan barcha kredit talablarini bajaradi va Nyu-York shtatining juft 
savodxonlik muhrini olish mezonlariga javob beradi. 
 
Baholash:  Nyu-York shtatining juft savodxonlik muhrini olish mezonlariga javob 
beradi. 
 
Qarang: Nyu-York shtatining juft savodxonlik muhri (NYSSB) 
 

Mahalliy diplom, 
vakillar diplomi, 
Yuqori darajali 
vakillar diplomi 
(imtiyozli yoki 
imtiyozsiz), 
Fuqarolik 
tayyorgarligi 
muhri bilan 

Barcha talaba 
guruhlari 

Kredit: Muayyan diplom turlari (vakillar yoki yuqori darajali vakillar diplomi) uchun 
yuqorida sanab oʻtilgan barcha kredit talablarini bajaradi va Nyu-York shtatining 
fuqarolik tayyorgarligi muhrini olish mezonlariga javob beradi. 
 
Baholash: Nyu-York shtatining Fuqarolik tayyorgarligi muhrini olish mezonlariga 
javob beradi.  
 
Qarang: Nyu-York shtatining Fuqarolik tayyorgarligi muhri 

 
  

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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Diplomsiz oʻrta maktabni bitirish guvohnomasi 

 
Guvohnoma turi Kimlarga 

taalluqli Talablar 
Karyerani 
rivojlantirish va 
kasbiy fanlar 
(CDOS) 
Bitiruv 
guvohnomasi 

Nyu-York 
shtatining 
muqobil 
baholash 
(NYSSA) 
tizimi 
yordamida 
baholanganlard
an 
tashqari 
barcha talabalar 

• Karyera rejasini yakunlaydi; karyera boʻyicha izlanish va rivojlanish, 
integratsiyalashgan taʼlim va universal bazaviy koʻnikmalar sohalarida Karyerani 
rivojlantirish va kasbiy fanlar (CDOS) boʻyicha oʻquv standartlarining bitirish 
darajasiga erishilganligini koʻrsatadi; Karyera va texnik taʼlim kurslari va 
mehnatga asoslangan taʼlim (jumladan, kamida 54 soat mehnatga asoslangan 
taʼlim) boʻyicha 2 ta oʻquv birligi (216 soat) ekvivalentini qoniqarli tarzda 
yakunlaydi; va kamida 1 ta yakunlangan ishga layoqatlilik profiliga ega; yoki 

• Talaba milliy mehnatga tayyorlik guvohnomasi mezonlariga javob beradi 
 
Izoh: Guvohnoma mahalliy yoki vakillar diplomiga qoʻshimcha boʻlishi, yoki, agar 
talaba diplom standartlariga javob bera olmasa, talaba maktabda kamida 12 yil 
oʻqigan boʻlsa, bolalar bogʻchasi bundan mustasno, guvohnoma talabaning bitiruv 
guvohnomasi sifatida berilishi mumkin. 
 
Qarang: Bitiruv guvohnomalari va Komissarlik nizomlari 8 CRR-NY 100.6, Oʻrta 
maktabni bitirish guvohnomalari 
 

Koʻnikmalar va 
muvaffaqiyatga 
erishganlik haqida 
guvohnoma 

Nyu-York 
Shtatining 
muqobil 
baholash 
(NYSAA) tizimi 
yordamida 
baholanadigan 
jiddiy nogironligi 
boʻlgan 
talabalar 

12 yildan kam boʻlmagan muddat davomida maktabga qatnaydigan ogʻir nogironligi 
boʻlgan barcha talabalar, bolalar bogʻchasi bundan mustasno, maktabdan keyin 
yashash, oʻqish va ishlash uchun zarur akademik, karyera rivojlanishi va asosiy 
koʻnikmalar boʻyicha talabaning koʻnikmalari va kuchli jihatlari va mustaqillik 
darajalari haqidagi hujjatlar bilan birga boʻlishi kerak boʻlgan bu guvohnoma bilan 
bitirishi kerak. 
 
Qarang: Birituv guvohnomasi, Maxsus taʼlim boʻyicha maslahat: Jiddiy nogironligi 
boʻlgan talabalar uchun koʻnikmalar va muvaffaqiyatga erishganlik haqida 
guvohnoma, va Komissarlik nizomlar 8 CRR-NY 100.6, Oʻrta maktabni bitirish 
guvohnomalari 
 

 
  

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/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
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
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Yakuniy izohlar 
 

i. Nogiron talabalar IEPʼida [Individual taʼlim dasturi] koʻrsatilgan boʻlsa, dunyo tillari boʻyicha kredit talabidan ozod 
qilinishi mumkin, ammo ular bitirish uchun hali ham 22 kredit birligi toʻplashi kerak. 

 
ii. Barcha holatlarda talabalar mahalliy yoki vakillar diplomiga qoʻyiladigan talablarga javob berish uchun mos keluvchi 

boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlar roʻyxatidan baholashni almashtirishlari mumkin. 
 

iii. Quyidagi 4 ta majburiy vakillar imtihonlari yoki boshqarma tomonidan tasdiqlangan mos keluvchi muqobil imtihondan 
oʻtishga qoʻshimcha tarzda barcha talabalar quyidagi yoʻl turlaridan 1 tasini yakunlashi kerak. 

 
• Nyu York-shtatining Fuqarolik tayyorgarligi muhrini olish; yoki 
• boshqa kursda matematika boʻyicha qoʻshimcha vakillar imtihoni yoki boshqarma tomonidan 

tasdiqlangan muqobil imtihondan oʻtish; yoki 
• boshqa kursda tabiiy fanlar boʻyicha qoʻshimcha vakillar imtihoni yoki boshqarma tomonidan 

tasdiqlangan muqobil imtihondan oʻtish; yoki 
• boshqa kursda ijtimoiy fanlar boʻyicha qoʻshimcha vakillar imtihoni yoki boshqarma tomonidan 

tasdiqlangan muqobil imtihondan oʻtish; yoki 
• boshqa kursda dunyo tillari boʻyicha boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlar roʻyxatidan 

tanlangan ingliz tili baholashidan oʻtish; yoki 
• Sanʼat fanlari boʻyicha boshqarma tomonidan tasdiqlangan yoʻl baholashidan oʻtish; yoki 
• Dunyo tillari boʻyicha boshqarma tomonidan tasdiqlangan yoʻl baholashidan oʻtish; yoki 
• CDOS [Karyerani rivojlantirish va kasbiy fanlar] bitiruv guvohnomasi boʻyicha barcha talablarni 

muvaffaqiyatli yakunlash; yoki  
•  tasdiqlangan CTE [Karyera va texnik taʼlim] dasturini, jumladan, tegishli 3 qismli texnik baholashni 

muvaffaqiyatli yakunlash. 
 

Qoʻshimcha baholash yuqoridagi toʻrtta majburiy imtihonlardan biri yoki Sanʼat fanlari, CDOS [Karyerani rivojlantirish 
va kasbiy fanlar] yoki dunyo tillari boʻyicha tasdiqlangan yoʻl baholovi bilan oʻlchangan kursdan boshqa kursni 
baholashi kerak. Qoʻshimcha maʼlumotlarni NYSED’ning [Nyu York shtati taʼlim boshqarmasi] Bir nechta yoʻllar veb-
sahifasi orqali topish mumkin.  

 
iv. Baholashdan ozod qilish vakillar imtihoni, yoʻl baholovi yoki boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihon 

oʻrniga qabul qilinishi mumkin. Qoʻshimcha maʼlumotlarni quyidagi FAQʼlardan [Savol-javoblar] olish mumkin: 2020-yil 
iyun/avgust, 2021-yil yanvar, 2021-yil iyun/avgust, 2022-yil yanvar va and Qoʻshma Shtatlar tarixi va hukumati 
(tuzilmasi) fani boʻyicha vakillar imtihonini bekor qilish haqida FAQ [Savol-javoblar]. Bundan tashqari, agar maktab 
maxsus murojaatni qondirsa, talaba baholash talabiga javob bergan deb hisoblanadi. Qoʻshimcha maʼlumotlarni 
Maxsus murojaatlar boʻyicha eslatma va FAQ [Savol-javoblar] orqali topish mumkin. 

 
v.  Yoʻl talabiga javob berish uchun ishlatiladigan vakillar imtihonlari boʻyicha murojaat qilish mumkin. 

 
vi. Vakillar boʻlmagan yoʻl baholashlari va boshqarma tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlarda murojaat jarayoni 

amal qilmaydi. 
 

vii. IEP [Individual taʼlim dasturi] boʻyicha dunyo tillari talabidan ozod qilingan nogiron talabalar yuqori darajali vakillar 
diplomiga qoʻyiladigan talablarga javob berish uchun dunyo tillari boʻyicha ketma-ketlikni yoki Sanʼat yoki CTE 
[Karyera va texnik taʼlim] boʻyicha 5 qismli ketma-ketlikni bajarishi shart emas. 

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/artsapprovedassessments2015_03_30.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/current-nysed-approved-cte-programs.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
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