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 مراجعة إجراءات التخرج في والیة نیویورك   -صحیفة وقائع 
 مجلس الحكام بوالیة نیویورك

  2022االجتماعات اإلقلیمیة لشتاء 

المدارس الثانویة  ، أعلنت المستشارة بیتي أ. روزا ومجلس الحكام عن إنشاء لجنة شریط أزرق لمراجعة إجراءات التخرج من 2019في یولیو 
  بالوالیة واستكشاف ما یعنیھ الحصول على دبلوم في والیة نیویورك.

ي وال�ة ني��ورك. ستنظر اللجنة ف�ما إذا    وال�ة ستدرس اللجنة ما �جب أن �ش�ي إل�ه شهادة ال
ض التعل��ي واإلنصاف ل�ل طالب �ض لضمان التم�ي

ات لما �عرفونه  ي ني��ورك كمؤ�ش
كانت إضافة مقاي�س أخرى للتعلم واإلنجاز �مكن أن تخدم �شكل أفضل مجموعة متنوعة من الطالب �ض

 المدن�ة.  وما إذا كانوا مستعدين للدراسة الجامع�ة والوظائف والمشاركة 
 

 عمل لجنة الشریط األزرق توجیھاالجتماعات اإلقلیمیة تساعد في 
ي ذلك أو 

كاء، بما �ف �ط األزرق، �قوم مجلس الحكام ووزارة التعل�م بالوال�ة بجمع آراء العد�د من ال�ش ي توج�ه عمل لجنة ال�ش
ف  للمساعدة �ف ل�اء األمور والمعلمني

ي الدعم المدر�ي وممث�ي 
ف وموظ�ف ي  التعل�م العا�ي ومجتمع األعمال وعامة الجمهور. واإلدار�ني

لجمع هذە المالحظات، ُتعقد اجتماعات إقل�م�ة �ف
ف تم عقد العد�د من االجتماعات خالل شتاء  ي حني

ي د�سم�ب  2020جميع أنحاء الوال�ة. �ف
، ستستأنف هذە االجتماعات اإلقل�م�ة �ف

2021.  

�ن ل ، ستتاح الفرصة للحا�ف ي كل اجتماع إقل��ي
وتقد�م التغذ�ة الراجعة لإلدارة حول خمسة أسئلة  النقسام إ� مجموعات أصغر لمناقشة  �ف

 توجيه�ة: 

 التخرج؟  قبل فعلھ على قادرین یكونوا وأن الطالب جمیع یعرفھ أن نرید الذي ما .1
  وخبراتھم؟ ولغاتھم ثقافاتھم من االستفادة مع والمھارات، المعرفة ھذه إظھار الطالب جمیع من نرید كیف .2
 إتاحة مع الثانویة المرحلة إلتمام مؤشرات أنھا من للتأكد) أعاله 2 رقم على باإلجابات عالقتھ حیث من( واإلنجاز التعلم  قیسن كیف .3

 للنجاح؟ الطالب لجمیع الفرص
  اإلنجلیزیة؟ اللغة ومتعلمي اإلعاقة ذوي الطالب مثل الخاصة، مجموعاتنا ومعرفة مھارات بدقة تعكس أن اإلنجاز مقاییسل یمكن كیف .4
ي ستضمن أن جميع الطالب مستعدين الدراسة الجامع�ة .5

 والمشاركة المدن�ة؟  والوظائف ما �ي متطلبات الدورة أو االختبارات اليت
 

ا   ي تع��ز �جب أن نوفر ل�ل طفل فرص�
ي س�حتاج إليها للنجاح �ف تعل�م�ة تتيح له تط��ر واستدامة المعرفة والمهارات والت�فات اليت

ي وال�ة  
ف ممكن ل�ل طالب �ف م أنا ومجلس اإلدارة بضمان أن التم�ي ف ي مجتمعه. أل�ت

ا �ف ا مشارك� تعل�مه و��جاد وظ�فة ُمرض�ة ل�كون عضو�
ي التعل�م بالنسبة للعد�د من  ذو بن: "ال ينجح نهج  �قول المستشار ل�س�ت دبليو يونغ اال  ني��ورك. 

"مقاس واحد يناسب الجميع" �ف
 طالبنا و�جب علينا تغي�ي النظام لتوف�ي سبل عادلة للنجاح لجميع الطالب". 

 
 
 

 مسودة الجدول الزمني لمراجعة إجراءات التخرج في والیة نیویورك 
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ھذا الجھد ال یتعلق فقط بتغییر معاییر التخرج لدینا. یتعلق األمر اسمحوا لي أن أتحدث بوضوح:  المفوض بیتي أ. روزا: "یقول 
لألطفال إلثبات استعدادھم للتخرج بشھادة ذات مغزى. یتعلق األمر  -بنفس القدر من الدقة  -بتوفیر طرق مختلفة 

یتعلق األمر بإنشاء مجتمعات مدرسیة وإقامة بضمان أن ما یتعلمھ الطالب أن یكون وثیق الصلة بھم ومفید للمجتمع. 
 عالقات، حیث یعمل المعلمون وأولیاء األمور والطالب معًا لتحسین التدریس والتعلم".

 
 ترقبوا 

ا إلجراءات التخ�ج والذي س�عرض تحديثات طوال   NYSED للسماح بعمل�ة جمع معلومات شفافة وذات مغزى، أ�شأت ون�� ا إل��ت موقع�
.   العمل�ة. �مكنك  ي

ويف �د اإلل��ت ي تحديثات ال�ب
اك لتل�ت ي واالش�ت

ويف �د اإلل��ت  من خالل الموقع إرسال التعل�قات العامة ع�ب ال�ب

o  :موقع ال��ب nysed.gov/grad-measures 
o  :ي للتعليق العام

ويض �د اإلل��ت  GradMeasures@nysed.gov ال�ب
o الھاشتاج : #NYSGradMeasuresعلى Twitter و Facebook وLinkedIn.  
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