Nyu York shtati quyidagilarni boshqaradi
COVID-19 jamoat salomatligi favqulodda vaziyati bilan bogʻliq imtiyozlarni tushunish
COVID-19 jamoat salomatligi favqulodda vaziyati
paytida, Regents kengashi oʻquvchilarga Nyu York
shtatining yuqori maktab diplomini olish talablariga
qoʻyiladigan imtiyozlarni tasdiqladi.
Imtiyozga ega boʻlgan oʻquvchilar har qanday
diplom turi (mahalliy, Regents yoki kengaytirilgan
belgilanishga ega Regents) uchun baholash talablari
boʻlgan bunday maxsus imtihon(lar)ni topshirishlari
shart emas. Imtiyozlar oʻquvchilarning bitirishi yoki
yuqori maktabni tark etishi bilan oʻzlarida qoladi.

COVID-19 bilan bogʻliq imtiyozlar
Quyidagi shartlardan biriga mos kelgan oʻquvchilar
Regents imtihonini topshirish diplom talabidan
ozod boʻlish huquqiga ega:
2019-2020 yoki 2020-2021 oʻquv yilida
Regents imtihoni bilan yakunlangan oʻquv
kursiga yozilgan va 2021-yil avgustgacha
ushbu oʻquv kursida kredit olgan;
2019-2020 yoki 2020-2021 oʻquv yilida
Regentlarga olib boradigan oʻquv kursida
7 yoki 8-sinf oʻquvchisi sifatida yozilgan
Imtihon va 2021-yil avgustgacha bunday
oʻquv kursining oʻquv natijalariga
erishgan;
Oʻquv jarayonida 2021-yil avgustgacha
tayyorlanish dasturini muvaffaqiyatli
yakunlagan Regents imtihoni bilan
yakunlangan; yoki
Ilgari Regentsʼga olib boradigan oʻquv
kursida kurs kreditiga erishgan Imtihon hali
tegishli Regentsʼdan oʻtmagan, ammo oʻtish
baliga erishish uchun 2020-yil iyun/avgust
yoki 2021-yil iyun/avgust oylarida test
sinovlaridan oʻtishni niyat qilgan.
2021-yil yanvaridagi imtiyozlarga oid qoʻshimcha
maʼlumotlarni Yanvar oyidagi Imtiyozlar boʻyicha
Savollarda topish mumkin.

Ota-onalarning
kechish huquqi

imtiyozlardan

voz

COVID-19ga bogʻliq imtiyoz orqali baholash
talabini bajarganligi natijasida bitirishga haqli
boʻlgan oʻquvchilarning ota-onalari va ota-ona
munosabatidagi shaxslar bunday imtiyozdan voz
kechishi mumkin.
Agar ota-ona imtiyozni rad etsa, esda tutish
kerakki:
qaror bekor qilinmaydi;
oʻquvchi barcha bitiruv baholash
talablariga, shu jumladan, ilgari
oʻquvchi imtiyozga ega boʻlgan va
ota-onasi bunday imtiyozni rad
etganlarga
javob
bermaguncha
bitirishga haqli boʻlmaydi; va
oʻquvchi 21 yoshga toʻlgan yoki
diplom olgan, qaysi biri birinchi boʻlib
sodir boʻlsa, oʻquv yili tugaguniga
qadar bepul davlat taʼlimini olish
huquqini saqlab qoladi.
Qoʻshimcha
maʼlumotlarni
Ota-onaning
imtihondan voz kechishni rad etish huquqi
eslatmasida topish mumkin.

Muhrlar va tasdiqlashlar

Boshqa istisnolar

Oʻquvchilar barcha diplom turlari, muhrlari va
tasdiqlashlarini olishlari mumkin.

Regents imtihonlaridan ozod qilishdan tashqari,
oʻquvchilar baʼzi ma’lum holatlarda quyidagilardan
ham ozod qilinishi mumkin. Qoʻshimcha maʼlumot
uchun Savol-javoblarga qarang:

Imtiyozlar

Diplom turiga tegishli kamida uchta
baholangan Regents imtihoniga ega
oʻquvchilar
COVID-19ga bogʻliq imtiyozlar hisobdan
olib tashlanadi. Agar diplom uchun
talab qilinadigan Regents imtihonlari
ballarining hisoblangan oʻrtacha qiymati
(imtiyozlarni hisobga olmaganda) 90 va
undan yuqori boʻlsa, oʻquvchi imtiyozli
tasdiqlashga ega boʻladi.
Diplom turiga tegishli uchtadan kam
baholangan Regents imtihoniga ega
oʻquvchilar
Oʻquvchining har bir ozod qilingan
Regents imtihoni uchun yakuniy kursi
bahosi imtiyozlar uchun hisobda
almashtiriladi. Agar imtiyozlar berilgan
kurslar uchun yakuniy kurs baholari va
yigʻilgan Regents imtihonlari boʻyicha
hisoblangan oʻrtachasi 90 yoki undan
yuqori boʻlsa, oʻquvchi imtiyozli
tasdiqlashga ega boʻladi.

Kengaytirilgan belgilanish uchun
barcha talablarni bajargan oʻquvchi;
va
• matematika/tabiiy fanlar boʻyicha
3 ta Regents imtihonini 85 yoki
undan yuqori ball bilan
topshirgan; yoki
• matematika/tabiiy fanlar boʻyicha
2 ta Regents imtihonini 85 yoki
undan yuqori ball bilan topshirgan
va matematika/tabiiy fanlar
Oʻzlashtirish
boʻyicha uchinchi Regents
imtihonida imtiyoz berilgan; yoki
• matematika/tabiiy fanlar boʻyicha
1 ta Regents imtihonini 85 yoki
undan yuqori bilan topshirgan va
imtiyoz berilgan Regents imtihoni
bilan yakunlanadigan qoʻshimcha
2 ta matematika/tabiiy fanlar
boʻyicha kursda 85 yoki undan
yuqori yakuniy kurs bahosiga
erishgan.
Qoʻshimcha maʼlumotlarni Muhrlar va
tasdiqlashlar veb-sahifasida topish mumkin.








Regentlar imtihoniga kirish uchun Ilmiy laboratoriya
talablari COVID tufayli toʻldirilmagan (Savol-javoblar
#s 4, 13)
Ingliz tilidan boshqa tillarda (LOTE) A/B imtihonlar
punkti (Savollar #s 21, 39, 43)
Boʻlim tomonidan tasdiqlangan tayyorgarlik
imtihonlari (Savollar # 22, 23)
Boʻlim tomonidan tasdiqlangan muqobil imtihonlari
(Savollar # 24)
Karyera va texnik taʻlim (CTE) Texnik baholash
(Savollar #25, 27)
Karyerani rivojlantirish va kasbiy fanlarning (CDOS)
boshlanish vakolatlari talablar COVID tufayli
toʻldirilmagan (Savollar #23, 28-30, 32)

Savol-javoblar
2021-yil iyun va 2021-yil avgust oylarida imtiyozlar
2021-yil iyun va 2021-yil avgust oylarida
Diplom talablari imtiyozlari bilan bogʻliq
savol-javoblar
2021-yil yanvar oyida istisnolar
Nyu-York shtatining (NYS) 2021-yil yanvar
oyida yuqori maktab Regents imtihonlarini
bekor qilish bilan bogʻliq savol-javoblar
2020-yil iyun va 2020-yil avgust oylarida istisnolar
Regentlar imtihonlari va bitiruv talablari:
COVID-19 yopilishi bilan bog'liq savollar

Ota-onalar uchun resurslar
NYSED veb-sahifalari
Coronavirus (COVID-19)
General Education and Diploma Requirements
Understanding NYS Diploma Requirements:
Ota-onalar uchun resurslar

Savollaringiz bormi?

Oʻquv rejalari va koʻrsatmalar ofisi bilan
emscgradreq@nysed.gov yoki (518) 474-5922
raqami orqali bogʻlaning.

