
   

 متطلبات التخرج في والية نيويورك

 19-فهم اإلعفاءات بسبب حالة طوارئ الصحة العامة كوفيد
 

، وافق مجلس 19-لـكوفيدخالل حالة الطوارئ الصحية العامة 
الحكام على اإلعفاءات من متطلبات الطالب للحصول على دبلوم 

 المدرسة الثانوية لوالية نيويورك.
 

ال يُطلب من الطالب الذين حصلوا على إعفاء اجتياز هذا االختبار 
)االختبارات( المحدد لتلبية متطلبات التقييم ألي نوع من الدبلومات 

م حكام أو دبلوم حكام مع تسمية متقدمة(.  تبقى )دبلوم محلي أو دبلو
اإلعفاءات مع الطالب حتى تخرجهم أو من خالل الخروج من 

 المدرسة الثانوية.
 

 19-كوفيد  اإلعفاءات بسبب

الطالب الذين استوفوا أحد الشروط التالية كانوا مؤهلين لإلعفاء من 
 الحكام: متطلبات الدبلوم الجتياز اختبار

 

 

 

 أو 2020-2019خالل العام الدراسي التحق 
في دورة دراسية وصلت في نهاية  2020-2021

 المطاف إلى  امتحان الحكام
على درجات تخرج في مثل هذه الدورة  وحصل 

 ؛ 2021الدراسية بحلول أغسطس 

 

مسجل كطالب بالصف السابع أو الثامن خالل العام 
، في دورة  2021-2020أو  2020-2019الدراسي 

 دراسية تؤدي إلى اختبار حكام
واستوفى نتائج التعلم لهذه الدورة الدراسية بحلول 

 ؛ 2021أغسطس 

 

أكمل البرنامج التعويضي بنجاح بحلول أغسطس 
 في دورة دراسية 2021

 وصل في نهاية المطاف إلى امتحان الحكام 

 

في  في الماضي أو الحصول على درجة تخرج للدورة 
 تؤدي إلى امتحان حكامدورة دراسية 

أو لم يجتز اختبار الحكام ذي الصلة بعد، ولكنه يعتزم 
أو يونيو /  2020إجراء االختبار في يونيو / أغسطس 

 لتحقيق درجة النجاح.  2021أغسطس 

 

 2021يمكن العثور على معلومات إضافية خاصة بإعفاءات يناير 
 .األسئلة الشائعة حول إعفاءات ينايرفي 

 

 حق الوالدين في رفض اإلعفاءات

يمكن ألولياء أمور وأوصياء الطالب المؤهلين للتخرج نتيجة 
 19-تقييم من خالل اإلعفاء بسبب كوفيداستيفاء متطلبات ال
 رفض هذا اإلعفاء. 

 
 إذا رفض أحد الوالدين اإلعفاء ، فمن المهم تذكر ما يلي:

 

 
 القرار ال رجوع فيه.

 

لن يكون الطالب مؤهالً للتخرج حتى يستوفي 
الطالب جميع متطلبات تقييم التخرج، بما في ذلك 
المتطلبات التي كان الطالب مؤهالً لها سابقًا 

 للحصول على إعفاء ورفض الوالد هذا اإلعفاء؛ 

 

وسيظل الطالب مؤهالً لتلقي تعليم عام مجاني 
حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه الطفل سن 

عاًما، أو حتى يحصل الطفل على الدبلوم،  21
 أيهما يحدث أوالً. 

 

حق الوالدين في يمكن العثور على معلومات إضافية في وثيقة، 
 . رفض التنازالت عن االمتحانات

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf


 األختام والمصادقات

مات ال يزال بإمكان الطالب الحصول على جميع أنواع الدبلو
 واألختام والمصادقات.  

 

 مرتبات   
 الشرف

 حكام الطالب الحاصلين على ما ال يقل عن ثالثة امتحانات
 ذات درجات منطبقة على نوع الدبلوم

من حساب  19-كوفيد ستتم إزالة اإلعفاءات بسبب
 الدرجات. إذا كان المتوسط المحسوب لدرجات امتحان

 90اإلعفاءات( يساوي المطلوبة للدبلوم )ال يشمل  الحكام
 أو أعلى ، يحصل الطالب على مصادقة مرتبات الشرف.

 ذات حكام  الطالب الحاصلين على أقل من ثالثة امتحانات
 درجات منطبقة على نوع الدبلوم

سيتم استبدال الدرجة النهائية للطالب في الدورة التدريبية 
لكل اختبار حكام معفي في حساب درجات مرتبات 

التي  الحكام كان المعدل المحسوب الختبارات الشرف. إذا
تم الحصول عليها والدرجات النهائية للدورات التي تم منح 

أو أعلى ، يحصل الطالب على  90اإلعفاءات لها يساوي 
 الشرف. مرتبات مصادقة 

 اإلجادة

   ،التسمية المتقدمة أكمل الطالب جميع متطلبات
 في الرياضيات /  حكام اجتاز ثالثة من امتحانات

 أو أعلى   85العلوم بدرجة 
  أو اجتاز اثنين من امتحانات حكام في الرياضيات

أو أعلى وتم منحه إعفاًء في  85جة / العلوم بدر
 الثالث في الرياضيات / العلوم حكام امتحان

 في الرياضيات /  واحد حكام  أو اجتاز اختبار
أو أعلى وحصل على درجة  85العلوم بدرجة 

أو أعلى في دورتين  85الدورة النهائية 
إضافيتين للرياضيات / العلوم ووصل في نهاية 

الذي تم منح اإلعفاء  حكام المطاف إلى امتحان
 له.

 

صفحة الويب  يمكن العثور على معلومات إضافية في
 .  للمصادقات واألختام.

 
 
 
 
 

 إعفاءات أخرى

باإلضافة إلى اإلعفاءات من امتحانات الحكام ، يمكن أيًضا إعفاء 
الطالب مما يلي في ظل ظروف معينة.  راجع األسئلة الشائعة 

 لمزيد من المعلومات:
  لم تكتمل متطلبات مختبر العلوم للقبول في امتحان الحكام بسبب

 (13و  4رقم  ,ئعةاألسئلة الشا (كوفيد
  امتحانات المراحل A / B في لغات أخرى غير اإلنجليزية LOTE  

 (43، 39،  21رقم   األسئلة الشائعة(
 22رقم  األسئلة الشائعة (امتحانات المسار المعتمدة من اإلدارة ،

23) 
 24رقم  األسئلة الشائعة (االمتحانات البديلة المعتمدة من اإلدارة ) 
  التقييم الفني للتعليم المهني والتقنيCTE)25رقم  األسئلة الشائعة  ،

27) 
  والدراسات المهنية لم تكتمل متطلبات اعتماد بدء التطوير الوظيفي

(CDOSبسبب كوفيد )) 32، 30، 28،  23رقم  األسئلة الشائعة) 

 األسئلة الشائعة

 2021وأغسطس  2021إعفاءات يونيو 
وأغسطس  2021األسئلة الشائعة المتعلقة بإعفاءات يونيو  

 من متطلبات الدبلوم 2021
 2021إعفاءات يناير 

األسئلة الشائعة المتعلقة بإلغاء امتحانات حكام المدارس  
 2021الثانوية لوالية نيويورك في يناير 

 2020وأغسطس  2020إعفاءات يونيو 
امتحانات الحكام ومتطلبات التخرج: أسئلة متعلقة بإغالق  

 19-كوفيد

 

 موارد إضافية

 صفحات الويب الخاصة بإدارة التعليم في والية نيويورك
 (19-فيروس كورونا )كوفيد 
  متطلبات التعليم العام والدبلوم 
 فهم متطلبات دبلوم والية نيويورك: موارد األسرة 

 

 هل لديك أسئلة؟

في  والتدريس اتصل بمكتب المناهج 
emscgradreq@nysed.gov   (518) 474-5922أو 
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