متطلبات التخرج في والية نيويورك
فهم المتطلبات الحالية لدبلوم والية نيويورك
للحصول على دبلوم والية نيويورك ،يجب على الطالب استيفاء
متطلبات درجات التخرج واالمتحان .هذه المتطلبات منفصلة ومختلفة
وال يجب أن تتم في وقت واحد.
مالحظة :قد تنشئ المناطق التعليمية متطلبات الدبلوم باإلضافة إلى
تلك المطلوبة من إدارة التعليم في والية نيويورك).)NYSED

متطلبات درجات التخرج
يوضح هذا الجدول عدد درجات التخرج المطلوبة لكل مادة دراسية.
من المهم مالحظة أنه في معظم المواد الدراسية ،يختار الطالب
الدورات التي يرغبون في االلتحاق بها لتلبية الحد األدنى من
المتطلبات.
الحد األدنى
لعدد درجات
التخر ج

4
4

اإلنجليزية
الدراسات االجتماعية
موزعة على النحو التالي:

ضا استيفاء
باإلضافة إلى  22درجة تخرج ،يجب على الطالب أي ً
متطلبات اختبار والية نيويورك للحصول على دبلوم.
للوفاء بمتطلبات االمتحان ،يجب على الطالب اجتياز  4اختبارات +
مسار واحد .يجب على جميع الطالب اجتياز اختبار واحد (اختبار
الحكام أو البديل المعتمد من اإلدارة) في كل مجال من مجاالت المواد
األربعة (اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية) باإلضافة إلى مسار واحد.

تاريخ وجغرافيا العالم ()2

تاريخ الواليات المتحدة ()1
المشاركة في الحكومة (½)
االقتصاد (½)

العلوم
موزعة على النحو التالي:
علوم الحياة )1( (1
العلوم الفيزيائية ()1
علوم الحياة أو العلوم الفيزيائية ()1
الرياضيات
لغات أخرى غير اإلنجليزية ()LOTE
الفنون المرئية والموسيقى والرقص و  /أو
المسرح
التربية الرياضية

متطلبات االختبار

3

4
3
1
1

*

2

امتحان حكام واحد بديل معتمد من اإلدارة في كل
مجال من مجاالت المواد الدراسية:
آداب اللغة
اإلنجليزية
())ELA

الرياضيات

العلوم

الدراسات
االجتماعي ة

+1
المسار

(المشاركة في كل فصل دراسي)

التربية الصحية
المواد االختيارية
المجموع

0.5
3.5
22

* قد يتم إعفاء الطالب ذوي اإلعاقة من شرط الحصول على درجة تخرج
واحدة في لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية إذا تم اإلشارة إليها في الخطة
التربوية الفردية الخاصة بهم ،ولكن ال يزال يتعين عليهم الحصول على
 22درجة تخرج.

مالحظة :إذا لم يكن الطالب قادرين على الحصول على درجة نجاح تبلغ
 65في اختبارات الحكام  ،فقد يكونوا مؤهلين للطعون وشبكات األمان و
 /أو تحديد المشرف .يمكن الرجوع إلى معلومات إضافية في متطلبات
التخرج من والية نيويورك :نشرة خيارات إضافية. .

متطلبات االختبار

أنواع الدبلومات

مسارات متعددة تسمح للطالب باالختيار في االختبارات التي
يجتازونها للحصول على دبلوم .يجب على الطالب القيام بالتالي
إلكمال المسار:

يوجد حاليًا ثالثة أنواع من دبلومات المدارس الثانوية :المحلية،
والحكام  ،والحكام مع التسمية المتقدمة.

مسار اآلداب

مسار الدراسات
المهنية والتطوير
الوظيفي

مسار التعليم
المهني والتقني
مسار العلوم
اإلنسانية
مسار لغات أخرى
غير اللغة
اإلنجليزية
مسار العلوم
والتكنولوجيا
والهندسة
والرياضيات

احصل على درجة النجاح في امتحان
مسار اآلداب المعتمد من اإلدارة للحصول
على مسار اآلداب
أكمل  216ساعة من الدورات الدراسية
للتعليم المهني والتقني(حوالي دورتين)
تتضمن  54ساعة من التعلم القائم على
العمل ،أو أكمل خطة وظيفية وملف
تعريف للتوظيف ،أو اجتياز اختبار مسار
الدراسات المهنية والتطوير الوظيفي
المعتمد من اإلدارة
إكمال برنامج التعليم المهني والتقني
المعتمد من اإلدارة بنجاح  ،بما في ذلك -3
 5دورات التعليم المهني والتقني والحصول
على درجة النجاح في االختبار الفني
المكون من  3أجزاء
احصل على درجة النجاح في اختبار حكام
واحد إضافي أو بديل معتمد من اإلدارة
باللغة اإلنجليزية أو الدراسات االجتماعية
احصل على درجة النجاح في امتحان
المسار المعتمد من اإلدارة بلغة أخرى غير
اإلنجليزية
احصل على درجة النجاح في اختبار حكام
واحد إضافي أو بديل معتمد من القسم في
الرياضيات أو العلوم

محلي
تتطلب جميع أنواع الدبلومات من الطالب
الحصول على  22درجة تخرج كما هو موضح في جدول درجات
التخرج .عادة ً ما يحصل الطالب الذين يستوفون متطلبات درجات
التخرج ويستخدمون الطعون أو شبكات األمان أو تحديد المشرف
للوفاء بمتطلبات االمتحان على دبلوم محلي.
الحكام
يحصل الطالب الذين يستوفون متطلبات درجات
التخرج ويحصلون على درجات النجاح في جميع االختبارات
المطلوبة على دبلومة الحكام .يمكن للطالب الطعن في امتحان الحكام
بما ال يزيد عن  5نقاط أقل من النجاح ( )64-60حيث يحصلون
على دبلوم الحكام مع ذلك.
الطالب الذين يستوفون متطلبات درجات
دبلوم الحكام
التخرج ،ويحصلون على درجات النجاح في
مع تسمية
جميع االختبارات المطلوبة بما في ذلك اختبارين
متقدمة
رياضيات إضافيين واختبار علوم إضافي،
وإكمال تسلسل في لغة أخرى غير اللغة
اإلنجليزية أو اآلداب أو التعليم المهني و التقني،
يحصلون على دبلومة الحكام مع التسمية المتقدمة

الموارد
متطلبات التعليم العام والدبلوم
متطلبات دبلوم والية نيويورك
دبلوم والية نيويورك  /متطلبات االعتماد
لوائح المفوض )8 CRR-NY §100.5,
متطلبات الدبلوم)

هل لديك أسئلة؟
اتصل بمكتب المناهج والتدريس في
 emscgradreq@nysed.govأو (518) 474-5922

