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Faktlar varaqasi - Nyu York shtatidagi Bitirish mezonlari sharhi  
Nyu York shtati Vasiylar kengashi 

2022-yil qish Mintaqaviy yigʻilishlar  

2019-yil iyul oyida o‘sha paytdagi kansler Betti A. Roza va Vasiylar kengashi shtatdagi o‘rta maktabni bitirish bo‘yicha 
mezonlarni ko‘rib chiqish va Nyu York shtatida diplom olish nimani anglatishini o‘rganish uchun “Moviy tasma” 
komissiyasini tuzishlarini eʼlon qilishdi.  

Komissiya Nyu York shtatidagi barcha talabalar uchun taʼlim jarayonining mukammalligi va tenglikni taʼminlash uchun 
shtat diplomi nimani anglatishi kerakligini tekshiradi. Komissiya boshqa oʻrganish va muvaffaqiyat mezonlarini qoʻshish 
Nyu-Yorkdagi turli xil talabalar populyatsiyasiga ular bilgan narsalarning koʻrsatgichi sifatida yaxshiroq xizmat qilishi 
mumkinmi yoki yoʻqligini, ular kollej, karyera va fuqarolik ishtirokiiga tayyor yoki tayyor emasligini koʻrib chiqadi.  
 
Mintaqaviy yigʻilishlar “Moviy tasma” komissiyasining ishi haqida xabardor qilishga yordam 
beradi 

“Moviy tasma” komissiyasining ishi haqida xabardor qilish uchun Vakillar kengashi va Davlat taʼlim departamenti koʻplab 
hamkorlar, jumladan, ota-onalar, oʻqituvchilar, maʼmurlar, maktabni qoʻllab-quvvatlash xodimlari, oliy taʼlim vakillari, 
biznes hamjamiyatlari va keng jamoatchilikning fikrlarini toʻplamoqda. Ushbu fikr-mulohazalarni yigʻish uchun shtat 
boʻylab mintaqaviy yigʻilishlar oʻtkazilmoqda. 2020-yil qishgi mavsumda koʻplab uchrashuvlar oʻtkazilgan boʻlsa-da, 
ushbu mintaqaviy yigʻilishlar 2021-yil dekabr oyida davom etadi.  

Har bir mintaqaviy yigʻilishda ishtirokchilar muhokama qilish uchun kichikroq guruhlarga boʻlinish va Boshqarmaga  
beshta yoʻnaltiruvchi savollar boʻyicha fikr-mulohaza bildirish imkoniyatiga ega boʻladilar. 

1. Biz barcha talabalar bitirgunga qadar nimalarni bilishi va nimalar qila olishini xohlaymiz? 

2. Biz barcha talabalar qanday qilib oʻzlarining madaniyatlari, tillari va tajribalaridan foydalangan holda 

bunday bilim va koʻnikmalarni namoyish etishlarini xohlaymiz?  
3. Barcha talabalarga muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyatlar yaratib bergan holda ular oʻrta 

maktabni tamomlash koʻrsatkichi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun oʻrganish va muvaffaqiyatni 
(yuqoridagi №2 javoblarga tegishli) qanday oʻlchaysiz? 

4. Muvaffaqiyat mezonlari nogironligi boʻlgan talabalar va ingliz tilini oʻrganuvchilar kabi maxsus 

guruhlarimizning koʻnikmalari va bilimlarini qanday toʻgʻri aks ettirishi mumkin?  
5. Qaysi kurs talablari yoki imtihonlari barcha talabalar kollej, karyera va fuqarolik ishtirokka tayyor 

boʻlishini taʼminlaydi? 
 

“Biz har bir bolaga oʻz taʼlimini davom ettirish, qoniqtiruvchi karyera topish va oʻz hamjamiyatining faol aʻzosi 
boʻlishi uchun zarur boʻlgan bilim, koʻnikma va qobiliyatlarni rivojlantirish va qoʻllab-quvvatlash imkonini 

beradigan taʼlim imkoniyatlarini taqdim etishimiz kerak. Kengash va men Nyu York shtatidagi har bir talaba 
uchun mukammallikni taʼminlashga intilamiz.  Taʼlimdagi “bitta oʻlcham barchaga toʻgʻri keladi” yondashuvi 

koʻpchilik talabalarimizga toʻgʻri kelmaydi va biz barcha talabalarga muvaffaqiyatga erishish uchun teng yo‘llarni 
taqdim etish uchun tizimni oʻzgartirishimiz kerak”. - Kansler Lester V. Yang, Jr. 
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NY shtatida bitirish mezonlarini sharhi uchun qoralama vaqt jadvali 

 

 
 

“Aniqroq aytaman: bu harakat shunchaki bitirish standartlarimizni oʻzgartirish emas. Bu bolalarga 
bitiruvga tayyor ekanliklarini, mazmunli diplomga ega ekanliklarini namoyish qilishlari uchun turli xil 

yoʻllar - bir xil darajada qatʼiylikni ta'minlash haqida. Bu oʻquvchilar o‘rganayotgan bilimlari ularga mos 
va jamiyat uchun foydali bo‘lishini taʼminlash haqida. Bu oʻqituvchilar, ota-onalar va oʻquvchilar 

birgalikda taʼlim berish va taʼlimolishni yaxshilash uchun ishlaydigan maktab hamjamiyatlarini yaratish 
va munosabatlarni oʻrnatish haqida”. 

- Komissar Betti A. Roza 

 
Xabardor boʻling 

Shaffof va mazmunli maʼlumot toʻplash jarayonini taʼminlash uchun NYSED butun jarayon davomida 
yangilanishlarni taqdim etadigan Bitirish mezonlari veb-saytini yaratdi. Saytdan siz e-pochta orqali jamoatchilik 
fikrlarini yuborishingiz va e-pochta xabarlarini olish uchun obuna boʻlishingiz mumkin.  

o Veb-sayt: nysed.gov/grad-measures 
o Jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun e-pochta: GradMeasures@nysed.gov 
o Heshteg: #NYSGradMeasures Twitter, Facebook va LinkedIn tarmoqlarida.  
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