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  أسئلة إرشادیة حول مراجعة إجراءات التخرج في والیة نیویورك 5 
    
 

 ما الذي نرید أن یعرفھ جمیع الطالب وأن یكونوا قادرین على فعلھ قبل التخرج؟  .1

 : ي اعتبارك ما ��ي
 ضع �ض

 المعرفة والمهارات األ�اد�م�ة، أي المحتوى  •
 العاطف�ة االجتماع�ةالمعرفة والمهارات  •
ي  •

 المعرفة ومهارات االستعداد المديف
ام التن�ع وفهم اإلنصاف والشمول  •  اح�ت
ف ل�كونوا  مهارات  • �ن ومهارات أخرى: ما �ي المهارات والت�فات وطب�عة التفك�ي الالزمة للخ��جني القرن الحادي والع�ش

ف مدى الح�اة؟ ف ومساهمني  متعلمني
o   والقدرة ، ي

ف الذايت ع� سب�ل المثال: التعاطف، والتواصل، والتعاون، والتفك�ي النقدي، وحل المشكالت، والتحف�ي
ع� عرض وفهم التار�ــــخ واألحداث الجار�ة من وجهات نظر متعددة، والقدرة ع� مواجهة التحد�ات بعقل�ة 

 اإلنصاف  
 

 ت، مع االستفادة من ثقافاتھم ولغاتھم وخبراتھم؟ كیف نرید من جمیع الطالب إظھار ھذه المعرفة والمھارا  .2

 : ي اعتبارك ما ��ي
 ضع �ض

ي  •  التعلم التج��يب
 الدورات الدراس�ة •
 المشار�ــــع  •
 التقي�مات •

 سجالت االنجاز  •
ة العمل/التدر�ب الداخ�ي  •  خ�ب
خدمة المجتمع  •

 
الفرص لجمیع أعاله) للتأكد من أنھا مؤشرات إلتمام المرحلة الثانویة مع إتاحة  2كیف تقیس التعلم واإلنجاز (من حیث عالقتھ باإلجابات على رقم  .3

 الطالب للنجاح؟ 
 

 كیف یمكن لمقاییس اإلنجاز أن تعكس بدقة مھارات ومعرفة مجموعاتنا الخاصة، مثل الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة؟  .4

 : ي اعتبارك ما ��ي
 ضع �ض

ي توف�ي مقاي�س التقي�م البد�لة لفئات معينة من الطالب، و�ذا 
ي اعتبارك ما إذا كان ينب�ف

كان األمر كذلك، فما �ي األنواع؟ �شمل   ضع �ف
 األمثلة: المشار�ــــع وسجالت االنجاز وما إ� ذلك. 

 
ي ستضمن أن جميع الطالب مستعدين لل .5

 والمشاركة المدن�ة؟  والوظائف دراسة الجامع�ةما �ي متطلبات الدورة أو االختبارات اليت

 : ي اعتبارك ما ��ي
 ضع �ض

�ة والدراسات االجتماع�ة إ�  ك�ف ُ�ش�ي إجراء الدراسات  ف ي ال��اض�ات والعلوم وفنون اللغة االنجل�ي
المطل��ة الجت�از االختبارات �ف

 االستعداد لخ�ارات ما بعد المرحلة الثان��ة، مثل: 
ف أو  .1  ة�سنوات جامع 4سنتني
 برامج تدر�ب الشهادات المهن�ة .2
ف   .3  توظ�ف المبتدئني
 الخدمة العسك��ة .4
 المشاركة المدن�ة .5
 فرص أخرى  .6


