Nyu York shtati quyidagilarni boshqaradi

Nyu-York shtatining joriy Diplom talablarini tushunish
NYSH diplomini olish uchun oʻquvchilar kredit va
imtihon talablariga javob berishi kerak. Ushbu
talablar alohida va farqli boʻlib, bir vaqtning oʻzida
bajarilishi shart emas.
Eslatma: Maktab tumanlari NYSH Taʼlim
Departamenti (NYSED) talablariga qoʻshimcha
diplom talablarini yaratishi mumkin.

Kredit talablari
Ushbu jadvalda har bir fan uchun zarur boʻlgan kreditlar
soni koʻrsatilgan. Taʼkidlash kerakki, koʻp fanlarda
oʻquvchilar minimal talablarga javob beradigan kurslarni
tanlaydi.
Kreditlarning
minimal soni

Ingliz tili
Ijtimoiy fanlar

2
4

Quyidagicha taqsimlanadi:
Jahon tarixi va Geografiya (1)
AQSH tarixi (1)
Hukumatda qatnashish (½)
Iqtisodiyot (½)

Tabiiy fanlar

Diplom olish uchun oʻquvchilar 22 ta kredit birligidan
tashqari, NYS imtihon talablariga ham javob berishi
kerak.
Imtihon talablariga javob berish uchun oʻquvchilar 4 ta
imtihon va 1 ta tayyorgarlikdan oʻtishi kerak. Barcha
oʻquvchilar toʻrtta fan yoʻnalishining (ngliz tili, matematika,
tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar) har biri boʻyicha bittadan
imtihondan (Regents imtihonidan yoki departament
tomonidan tasdiqlangan muqobildan) va bitta
tayyorgarlikdan oʻtishi kerak.

3

Quyidagicha taqsimlanadi:
Biologiya fani (1)
Fizika fani (1)
Biologiya fani yoki Fizika fani (1)

Matematika
Ingliz tilidan boshqa tillar (LOTE)
Tasviriy sanʼat, Musiqa, Raqs va/yoki
Teatr
Jismoniy tarbiya
(har semestrda qatnashish)

Sogʻliqni saqlash
Fakultativ fanlar

Imtihon talablari

Jami

3
1*
1
2
2
3.5
22

* Imkoniyati cheklangan oʻquvchilar, agar IEPda
koʻrsatilgan boʻlsa, LOTE dagi 1 ta kredit birligi talabidan
ozod qilinishi mumkin, ammo ular bitirish uchun 22 ta
kredit olishi kerak.

4
Har bir fan sohasida bir Regents imtihoni
yoki Departament tomonidan
tasdiqlangan muqobil:
ELA
(Ingliz tili
sanʼati)

tabiiy
fanlar

+1
matematika

Tayyorgarlik

ijtimoiy
fanlar

Eslatma: agar oʻquvchilar Regent imtihonlarida 65 oʻtish balini
toʻplay olmasa, ular Appellyatsiyalar, xavfsizlik tarmoqlari
va/yoki boshqarishni talablari huquqiga ega boʻlishi mumkin.
Qoʻshimcha maʼlumotlar uchun Nyu York shtatining bitiruv
talablarini koʻrish mumkin: Qoʻshimcha imkoniyatlar varaqasi.

Tayyorgarlik talablari

Diplom turlari

Bir nechta tayyorgarliklar oʻquvchilarga diplom olish
uchun topshirgan imtihonlarida tanlash imkonini
beradi. Tayyorgarlikdan oʻtish uchun oʻquvchilar:

Hozirgi vaqtda oʻrta maktab diplomlarining uch turi
mavjud: mahalliy, Regents yoki kengaytirilgan
belgilanishga ega Regentlar.

Sanʼat
tayyorgarligi
CDOS
(Karyerani
rivojlantirish
va kasbiy
fanlar)
tayyorgarligi
Karyera va
texnik taʼlim
(CTE)
tayyorgarligi
Gumanitar
tayyorgarlik
LOTE (Ingliz
tilidan boshqa
tillar
tayyorgarligi)
Tabiiy fanlar,
texnologiya,
muhandislik
va
matematika
(STEM)
tayyorgarligi

Sanʼat tayyorgarligidan oʻtish uchun
departament tomonidan
tasdiqlangan Sanʼat tayyorgarlik
imtihonidan oʻtish balini olish
54 soatlik Ishga asoslangan Taʼlim,
karyera rejasini va Ishga joylashish
profilini toʻldirishni oʻz ichiga olgan
216 soatlik CTE kursini (taxminan 2 ta
kurs) yakunlash yoki departament
tomonidan tasdiqlangan CDOS
tayyorgarlik imtihonidan oʻtish
Departament tomonidan
tasdiqlangan CTE dasturini, shu
jumladan, 3-5 ta CTE kursini
muvaffaqiyatli yakunlash va 3 qismli
texnik imtihondan oʻtish balini olish
Ingliz tili yoki ijtimoiy fanlar boʻyicha
qoʻshimcha Regents imtihonida yoki
departament tomonidan
tasdiqlangan muqobilda oʻtish balini
olish
Departament tomonidan
tasdiqlangan tayyorgarlik imtihonida
ingliz tilidan boshqa tilda oʻtish balini
toʻplash
Matematika yoki tabiiy fanlar
boʻyicha qoʻshimcha Regents
imtihonida yoki departament
tomonidan tasdiqlangan muqobilda
oʻtish balini olish

Mahalliy

Barcha diplom turlari oʻquvchilardan
kredit jadvalida koʻrsatilgan 22 ta kredit birligini olishni
talab qiladi. Kredit talablariga javob beradigan va
imtihon talablariga javob berish uchun apellyatsiya,
xavfsizlik tarmoqlari yoki boshqarish talablaridan
foydalanadigan oʻquvchilar odatda mahalliy diplomga
ega boʻladi.
Regents

Kredit talablariga javob beradigan va
talab qilinadigan barcha imtihonlarda oʻtish balini
toʻplagan oʻquvchilar Regents
diplomiga ega boʻladi. Oʻquvchilar
bitta Regents imtihonida oʻtishdan
Kengaytirilgan
belgilanishga
(60-64) 5 balldan past boʻlmagan
ega Regents
holda appellyatsiyaga berishi va
Regents diplomini olishi mumkin.
Kredit talablariga javob beradigan, 2 ta qoʻshimcha
matematika va 1 ta qoʻshimcha tabiiy fanni oʻz ichiga
olgan barcha talab qilinadigan imtihonlarda oʻtish
ballarini olgan va LOTE, San’at, yoki CTE da ketmaketlikni
toʻldirgan
oʻquvchilar
kengaytirilgan
belgilanishga ega Regents diplomiga ega boʻladi.

Ota-onalar uchun resurslar
Umumiy taʼlim va diplom talablari
New York State Diploma Requirements
New York State Diploma/Credential
Requirements
Komissar Nizomlari (8 CRR-NY §100.5, Diploma
Requirements)

Savollar?

Oʻquv rejalari va koʻrsatmalar
ofisiemscgradreq@nysed.gov yoki (518) 4745922 raqami orqali bogʻlaning.

