
 2021تم التحدیث في أغسطس  
 12-9تنطبق متطلبات دبلومة والیة نیویورك على جمیع الطالب المسجلین في الصفوف من 

 

 
 الساعات المعتمدة متطلبات 

 ، الحكام،  ة (تنطبق على جمیع أنواع الدبلومات: المحلی
 )المتقدمالتصنیف   اتالحكام ذ

 

الحد األدنى  
 الساعاتلعدد 

 4 اللغة االنجلیزیة 
 العلوم االجتماعیة

 موزعة على النحو التالي: 
 ) 1تاریخ الوالیات المتحدة (

 ) 2التاریخ والجغرافیا العالمیة (
 المشاركة في الحكومة (½) 

 االقتصاد (½)

4 

 العلوم
 موزعة على النحو التالي: 

 )1( العلوم الحیاتیة
 ) 1( العلوم الفیزیائیة
 )1( أو العلوم الفیزیائیة العلوم الحیاتیة

3 

 3 الریاضیات
 (**)1     لغات العالم 

 1 الفنون المرئیة والموسیقى والرقص و/أو المسرح
 التعلیم الجسدي  

 2 (المشاركة في كل فصل دراسي) 

 ½   الصحة 
 ½   3 اختیاري

 22 المجموع
 

الطالب ذوي اإلعاقة من شرط اكمال وحدة معتمدة واحدة في اللغة  یمكن إعفاء (**) 
الخاص بھم، ولكن ال   (IEP) العالمیة إذا تم اإلشارة إلى ذلك في برنامج التعلیم الفردي

 وحدة معتمدة للتخرج. 22یزال یتعین علیھم اكمال 

 

 
 

 المسارات .)1
 یجب على الطالب إما:  

 أو  دورة مختلفة (الریاضیات أو العلوم أو الدراسات االجتماعیة)؛ اجتیاز امتحانات حكام إضافي في   •
 أو  اجتیاز بدیل إضافي معتمد من القسم في مقرر مختلف (اللغة اإلنجلیزیة أو الریاضیات أو العلوم أو الدراسات االجتماعیة)؛ •
 لغات العالمیة) أو اجتیاز تقییم مسار معتمد من القسم (الفنون، التطویر الوظیفي والدراسات المھنیة، ال •
 أو  ) المعتمد من القسم بنجاح، بما في ذلك التقییم الفني ذي األجزاء الثالثة؛ CTEإكمال برنامج التعلیم المھني والتقني (  •
 ) CDOSالتطویر الوظیفي والدراسات المھنیة (على مؤھل التخرج  متطلبات الحصول إكمال جمیع  •

 

 . البدیلة المعتمدة من القسم واالمتحانات   المسارات المتعددةمرجع  
 

 االستئناف .)2
 . االستئناف، وشبكات األمان، وقرارات المشرف/المدیراالستئناف یخضع لموافقة المنطقة المحلیة. قم بالرجوع إلى 

 

 المصادقات الخاصة  .)3
 

في امتحانات الحكام المطبقة إما على دبلومة الحكام أو دبلومة الحكام ذات التصنیف   90مرتبات الشرف: یحصل الطالب على متوسًطا محسوبًا ال یقل عن 
 Checkpoint Bاستبدال أكثر من بدیلین معتمدین من القسم في اختبارات الحكام. ال یتم تضمین امتحانات نقطة تفتیش ب (المتقدم. ال یمكن  
examination( محلیًا في اللغات العالمیة في الحساب.  ة المطور 

 

امتحانات حكام   3درجة أو أفضل في  85المتقدم ویحصل على إتقان الریاضیات و/أو العلوم: یفي الطالب بجمیع متطلبات دبلومة الحكام ذات التصنیف 
 امتحانات حكام في العلوم.  3في الریاضیات و/أو 

 

رنامج التعلیم بالمصادقة الفنیة: یفي الطالب بمتطلبات الحصول على دبلومة محلیة أو دبلومة حكام أو دبلومة حكام ذات التصنیف المتقدم ویكمل بنجاح 
 أجزاء.  3) المعتمد من القسم بما في ذلك التقییم الفني المكون من CTEالمھني والتقني (

 

للحصول على معلومات إضافیة تتعلق بمنح موافقات خاصة   / متطلبات المؤھل NYSدبلوم أو  صفحة الویب الخاصة بالتصدیقات واألختامقم بالرجوع إلى 
 . COVID-19للطالب مع إعفاءات من االمتحان بسبب 

 

 إعفاء من اللغات العالمیة  .)4
) الخاص بھم، ولكن  IEPالطالب ذوي اإلعاقة من الوحدات المعتمدة المطلوبة في اللغات العالمیة إذا تم اإلشارة إلى ذلك في برنامج التعلیم الفردي (قد یتم إعفاء 

دم إكمال التسلسل المكون  وحدة معتمدة للتخرج. ال یتعین على الطالب الذي یسعى للحصول على دبلومة حكام ذات التصنیف المتق  22ال یزال یتعین علیھم اكمال 
 ) بدالً من التسلسل في اللغات العالمیة من أجل تلبیة متطلبات التقییم للدبلوم المتقدم. CTEوحدات في اآلداب أو برنامج التعلیم المھني والتقني (  5من 

 

 قرار المشرف بشأن الدبلوم المحلي  .)5
للحصول على دبلوم محلي بقرار من   یجوز تأھلھممن خالل أحكام شبكة األمان المختلفة  اإلعاقة غیر القادرین على الحصول على دبلوم محلي  يالطالب ذو

 . ، وقرارات المشرف/المدیراالستئناف، وشبكات األمانالمشرف في ظل ظروف معینة. قم بالرجوع إلى 
 

 COVID-19إعفاءات بسبب طوارئ الصحة العامة من  .)6
اجتیاز ھذا االختبار المحدد لتلبیة متطلبات التقییم ألي نوع دبلوم. راجع األسئلة    COVID-19ال یُطلب من الطالب الذین حصلوا على إعفاء من أي اختبار بسبب 

 فقط).  USHG(لـ  2022وینایر ،  2021یونیو / أغسطس  ،2021ینایر  ،2020یونیو/أغسطس  الشائعة التالیة: 
 

 ختم الجاھزیة المدنیة   .)7
 .مبادرة الجاھزیة المدنیة. ارجع إلى 22- 2021بتجربة ختم االستعداد المدني خالل العام الدراسي  والیة نیویورك سیقوم عدد مختار من مدارس

 

 موارد األسرة .)8
  ~ موارد العائلة. NYSفھم متطلبات دبلوم . ارجع إلى NYSتتوفر ثالث منشورات وأداة تتبع ومواد عرض تقدیمي لدعم فھم الطالب واألسر لمتطلبات دبلومة 

 تم ترجمة النشرات اإلعالنیة وأداة التتبع إلى إحدى عشرة لغة مختلفة. ی
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
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.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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/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/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/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/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources


 2021تم التحدیث في أغسطس  
 متطلبات التقییم

 دبلوم حكام لـ  
 جمیع الطالب

دبلوم حكام عن طریق االستئناف 
 لجمیع الطالب

دبلوم محلي عن طریق االستئناف  
 دبلوم محلي عن طریق االستئناف لـ للطالب ذوي اإلعاقة دبلوم محلي  لجمیع الطالب

 متعلمي اللغة االنجلیزیة  
 

امتحان حكام أو اجتیاز درجة النجاح في 
 القسمبدیل معتمد من 

عدد  
عدد   درجة النجاح  االمتحانات 

عدد   درجة النجاح  االمتحانات 
عدد   درجة النجاح  االمتحانات 

عدد   النجاح درجة  االمتحانات 
 درجة النجاح  االمتحانات 

 ELA( 1 65 1فنون اللغة اإلنجلیزیة (

امحان حكام واحد بدرجة من 
والذي تم منح   60-64

االستئناف بشأنھ من قبل  
المنطقة وجمیع امتحانات 

أو   65الحكام المتبقیة بدرجة 
 أعلى 

1 

امتحاني حكام (امتحان عدد 
والتي   64-60) بنتیجة من 2

تم منح االستئناف بشأنھا من  
قبل المنطقة وجمیع اختبارات  

أو   65الحكام المتبقیة بدرجة 
 أعلى 

1 55 ̂ إما امتحان حكام في فنون اللغة   1 *
 59-55االنجلیزیة بنتیجة من 

من   ھاستئناف بشأن منحوالذي تم 
انات  قبل المنطقة، وجمیع امتح

أو أعلى،   65الحكام المتبقیة بدرجة 
أو امتحان حكام واحد بدرجة من 

وامتحان حكام في فنون   60-64
  59-55اللغة االنجلیزیة بدرجة من 

والذین تم منح االستئناف بشأنھما 
من قبل المنطقة، وامتحانات الحكام 

 †أو أعلى  65المتبقیة بدرجة 

̂ 55 1 1 1 65 1 الریاضیات * 1 
̂ 55 1 1 1 65 1 العلوم * 1 

̂ 55 1 1 1 65 1 العلوم االجتماعیة * 1 

 المسار  
 على الجانب الخلفي) 1(انظر المالحظة 

أو  1
CDOS 

65  
  درجة إذا كانت

 امتحان حكام 

أو  1
CDOS 

أو  1
CDOS 

أو  1
CDOS 

55^*   
  درجة إذا كانت

 امتحان حكام 

أو  1
CDOS 

 غیر منطبق غیر منطبق غیر منطبق شبكة األمان التعویضیة 

درجة في أي اختبار   54-45من 
مطلوب من اختبارات الحكام 

(باستثناء فنون اللغة االنجلیزیة 
والریاضیات) یمكن تعویضھا بدرجة 

أو أعلى في اختبار حكام مطلوب   65
  آخر بما في ذلك فنون اللغة االنجلیزیة

 والریاضیات.

 غیر منطبق

 

 

 دبلوم حكام ذو تصنیف متقدم 
 

 
 یجب على الطالب الذین یسعون للحصول على دبلومة حكام ذات التصنیف المتقدم: 

 و  استیفاء متطلبات التقییم واالعتماد للحصول على دبلومة الحكام؛ •
 و  الحكام أو البدائل المعتمدة من القسم في الریاضیات؛اجتیاز اختبارین إضافیین من امتحانات  •
 اجتیاز اختبار حكام إضافي واحد أو بدیل معتمد من القسم في العلوم  •

o   یجب على الطالب الذین یسعون للحصول على تصنیف متقدم اجتیاز اختبار حكام واحد على األقل أو بدیل معتمد من القسم في
 و یة أو العلوم الفیزیائیة)؛كال مادتي العلوم (العلوم الحیات

 اكمال التسلسل:  •
o   العالمیة اللغات  في  محلیاً  المطورة  ب  التفتیش  نقطة  امتحان  واجتیاز  العالمیة  اللغات  في  اضافیتین  معتمدتین  وحدتین  اكمال 

)Checkpoint B World Languages أو ،( 
o  وحدات في الفنون، أو  5اكمال تسلسًال مكونًا من 
o وحدات في برنامج التعلیم المھني والتقني ( 5اً من اكمال تسلسالً مكونCTE ( 

 
 

. 

 
 مجموعات التقییم للتصنیف المتقدم

 

 المجموعة التقلیدیة
فنون اللغة االنجلیزیة، التاریخ والجغرافیا العالمیة، تاریخ الوالیات المتحدة  

مواد ریاضیات، مادتي علوم (مادة علوم حیاتیة، مادة علوم   3والحكومة، 
 تقییمات  8فیزیائیة) = 

مجموعة المسار (غیر نظام ستیم 
STEM( 

مواد ریاضیات، مادتي  3فنون اللغة االنجلیزیة، مادة دراسات اجتماعیة، 
علوم (مادة علوم حیاتیة، مادة علوم فیزیائیة)، مسار واحد (غیر العلوم أو  

 تقییمات.  8(+مسار) أو  7الریاضیات) = 
  STEMیم نظام ست -مجموعة المسار 

 (الریاضیات)
مواد ریاضیات، مادتي  4فنون اللغة االنجلیزیة، مادة دراسات اجتماعیة، 
 تقییمات.  8علوم (مادة علوم حیاتیة، مادة علوم فیزیائیة) = 

 (العلوم)   STEMنظام ستیم 
 مجموعة المسار 

مواد علوم (على األقل   3فنون اللغة االنجلیزیة، مادة دراسات اجتماعیة، 
 تقییمات. 8مادة علوم حیاتیة، مادة علوم فیزیائیة) = 

 
 
 
 

 فیما یصل إلى اثنین من امتحانات الحكام في أي تخصص، وأن یتخرج بدبلوم محلي. قم بالرجوع  54و 52* یجوز للطالب المعاق أن یقدم استئناف للعالمات التي تتراوح بین 
 : دبلوم محلي للطالب ذوي اإلعاقة.دبلومة والیة نیویورك/متطلبات االعتمادإلى  
 
 

 .ت المشرف/المدیراالستئناف، وشبكات األمان، وقراراجة النجاح في أي امتحان حكام، فإنھ یسمح لھ أن یكون مؤھالً للحصول على دبلوم محلي بقرار من المشرف. قم بالرجوع إلى  ^ في حالة عدم تمكن الطالب المعاق من الحصول على در
: دبلوم محلي لمتعلمي اللغة دبلومة والیة نیویورك/متطلبات االعتمادة الثانیة.  قم بالرجوع إلى االختبار في المر م على أنھم متعلمون للغة اإلنجلیزیة عندما أجروافي اختبار الحكام في فنون اللغة االنجلیزیة یكونون مؤھلین لذلك فقط إذا دخلوا الوالیات المتحدة في الصف التاسع أو بعده وتم تصنیفھ 59-55† متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یسعون لالستئناف بخصوص درجة من 

 اإلنجلیزیة. 
 .قائمة االمتحانات البدیلة المعتمدة من القسمیمكن اختیار امتحان الریاضیات الرابع من  ‡

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
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.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
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