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ZOOMاستخدام : التدب�� املن���

غاء إل/انقر فوق رمز الم�كروفون ل�تم
ير�� . كتم صوت الخط الخاص بك

ا ما لم يتم التو  ج�ه إبقاء خطك مكتوم�
.بخالف ذلك

نافذة دردشة ع�العن� سيوفر هذا 
الرجاء ��ش . الجانب األ�من من الشاشة

.األسئلة والتعل�قات هنا

بجوار أ�قونة ^ عالمةانقر فوق
ي 

أو الم�كروفون لبدء االتصال الصويت
ە .تغي�ي ة الدردشة للمشارك � � تتيح م�ي ني

.التواصل طوال مدة االجتماع



الهاشتاج

باألسفلالرجاء استخدام الھاشتاج

NYSGradMeasures#
لمواصلة محادثات اليوم

.ع� وسائل التواصل االجتما�ي 



جدول أعمال هذا االجتماع اإلقلي�ي

الدكتورة ليم،التعةومفوض،افتتاح الفيديو من مفوض مجلس ا�ح�ام، الدكتور ليس�� دبليو يو�غ جونيور : تحيات ومقدمات
روزا. بي�ي أ

إجراءات التخرج �� والية نيو�ورك: عرض تقدي�ي

مالحظات أ�حاب املص�حة ع�� األسئلة اإلرشادية ا�خمسة: مناقشات جماعية

تبادل األف�ار

خصيةا�حاكم ا�ح�� مدير مجالس ا�خدمات التعليمية التعاونية أو ممثل السمات ا�خمس الك��ى لل�: مالحظات ختامية
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إجراءات التخرج �� والية نيو�ورك

 آنذاك بإعادة ،روزافوضة،إل��مت امل،2019�� ف��اير
.  التفك�� �� إجراءات التخرج �� نيو�ورك

 أعلن مجلس ا�ح�ام أنھ سُين��ئ �جنة 2019�� يوليو ،
الشر�ط األزرق ملراجعة إجراءات التخرج من املدارس 

� دبلوم الثانو�ة بالوالية واستكشاف ما �عنيھ ا�حصول ع�
.�� والية نيو�ورك

:ستقوم املفوضية بما ي��

 اإلنصاف فحص ما يجب أن �ش�� إليھ الشهادة لضمان التم�� التعلي�ي و
.ل�ل طالب �� والية نيو�ورك

دم ما إذا �انت إضافة مقاييس اإلنجاز األخرى يمكن أن تخالنظر في
ملا �ش�ل أفضل مجموعة متنوعة من الطالب �� نيو�ورك كمؤشرات
شاركة �عرفونھ وما إذا �انوا مستعدين للدراسة ا�جامعية والوظائف وامل

.املدنية
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http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/grad-measures/chancellor-rosa-rethink-high-school-diploma-2-25-19.pdf


الدكتورة بي�ي يمالتعلةومفوض،الدكتور ليس�� دبليو يو�غ جونيور فوضامل:ح�اما�افتتاح الفيديو من مجلس 
روزا.أ
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ملاذا يقوم ا�ح�ام بمراجعة إجراءات التخرج؟

ي لتعزیز المساواة ف
ب التعلیم لجمیع طال

نیویورك

� لضمان مشاركة طالبنا �
الدراسة واستعدادهم 
للقوى العاملة �� القرن 

ا�حادي والعشر�ن



�جنة الشر�ط األزرق �شأن إجراءات التخرج

:  الھدف
التمیز إلجراء عملیة مدروسة وشاملة الستكشاف ما تعنیھ شھادة الدراسة الثانویة لوالیة نیویورك وما یجب أن تشیر إلیھ لضمان

.التعلیمي واإلنصاف لجمیع أطفال والیة نیویورك
:الغرض

یات من ، وجمع اآلراء من جمیع أنحاء الوالیة للمساعدة في تقدیم التوصاتوالسیاساتث والممارسوالغرض من اللجنة ھو مراجعة البح
:أجل

إعادة النظر في متطلبات الدبلوم 
الحالیة

التأكد من أن جمیع الطالب لدیھم 
إمكانیة الوصول إلى إجراءات تخرج 

متعددة

وقت التأكد من أن خطة االنتقال تتیح ال
ھالالستعداد ألي تغییرات وتنفیذ
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مسودة ا�جدول الزم�ي/مراحل العمل

جمع املعلومات : املرحلة االو��
والتعلم

:2020إ�� مارس 2019من نوفم�� •
 أخرى والياتلمراجعة األدبيات من البحوث واملمارسات  .
 جمع اآلراء من جميع أنحاء الوالية2020ُعقدت االجتماعات اإلقليمية من بداية يناير إ�� مارس�.

.19�وفيد تم إلغاء جميع االجتماعات اإلقليمية �سبب جائحة:  2020مارس •
.  �ستأنف االجتماعات اإلقليمية �� ش�ل اف��ا��ي: 2021خر�ف •
.تجميع مالحظات االجتماع اإلقلي�ي: 2022صيف •
.ومسودة ا�جدول الزم�ي لالجتماعات) BRC(إ�شاء �جنة الشر�ط األزرق : 2022خر�ف •

زرق�جنة الشر�ط األ : املرحلة الثانية

.�عقد �جنة الشر�ط األزرق عملها وتحدد نطاقھ-االجتماع األول ل�جنة : 2022نوفم�� •

عية للمجاالت ��شاء مجموعات فر و . االجتماع الثا�ي ل�جنة الشر�ط األزرق لتحديد ا�جاالت ذات األولو�ة و�طار العمل للم��ي قدًما: 2022شتاء •
.ذات األولو�ة

.التقاء ا�جموعات الفرعية: 2023أبر�ل -2023من يناير •

.تضع ا�جموعات الفرعية التوصيات املق��حة: 2023يوليو -2023من مايو •

.تقدم ا�جموعات الفرعية التوصيات إ�� �جنة الشر�ط األزرق:  2024شتاء -2023من خر�ف •

.تضع �جنة الشر�ط األزرق اللمسات األخ��ة ع�� التوصيات و�تم إعداد تقر�ر: 2024ر�يع -2024من شتاء •

.يتم تقديم التقر�ر ال��ائي ل�جنة الشر�ط األزرق إ�� مجلس ا�ح�ام للنظر فيھ: 2024صيف / ر�يع •مناقشة ا�ح�ام: املرحلة الثانية
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جمع املعلومات والتعلم: املرحلة االو��
واالجتماعات االقليمية والتغذية الراجعة

عة اجتماعات إقليمية �� �ل منطقة قضائية تا�
ل�حاكم

اجتماعا من 19تم عقد 
2020يناير إ�� مارس 

اجتماعات �� 8ستعقد 
إ�� 2021الف��ة من د�سم�� 

2022ف��اير 

صندوق ال��يد اإللك��و�ي للتعليق العام

عام ألولئك يتوفر صندوق ال��يد اإللك��و�ي للتعليق ال
مك��م الذين يرغبون �� املساهمة بأف�ارهم والذين ال ي

اتعقد اجتماع

GradMeasures@nysed.gov
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NYSاملتطلبات ا�حالية لدبلوم 

ةساعات املعتمدمتطلبات ال

)وحدة22(

متطلبات التقييم

)مسار1+ 4(



متطلبات التخرج �� جميع أنحاء الواليات

Minimum Statewide HS Graduation Requirements (94%)

Local HS Graduation Requirements (6%)

https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements:الرابط)ECS(مفوض�ة التعل�م بالوال�ات : المصدر
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%)94(ا�حد األد�ى ملتطلبات التخرج من املدارس الثانو�ة ع�� مستوى الوالية 

%)6(متطلبات التخرج ا�حلية �� املدارس الثانو�ة 

https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


:  متطلبات التخرج �� جميع أنحاء الواليات
الدورات الدراسية

ختلف إجما�� الوحدات املطلو�ة ع�� الواليات ت
.24إ�� 13من 

�� جميع � �ش�ل كب�املقررات تختلف متطلبات 
.  الواليات واملقاطعاتأنحاء

جميع الدول تتطلب أر�عة مؤهالت 
للغة االنجل��ية 

� �� �ش�ل كب�قرراتتختلف خصوصية امل
.جميع أنحاء الواليات واملقاطعات

https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements:الرابط)ECS(مفوض�ة التعل�م بالوال�ات : المصدر
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


:  متطلبات التخرج �� جميع أنحاء الواليات

تقييمات املدارس الثانو�ة

.تقييمات املدارس الثانو�ة مطلو�ة �جميع الواليات

.�معظم تقييمات املدارس الثانو�ة ليس لها تأث�� كب�

ثر ع�� قدرة رس الثانو�ة ال�ي تؤ اوالية تتطلب تقييمات املد11
.الطالب ع�� التخرج
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:  متطلبات التخرج �� جميع أنحاء الواليات

التعلم املش��ك وتجارب القيادة

التعلم القائم ع�� العمل املوسع
التدر�ب امل�ي 

�علم الصيانة
التطوع لدعم منظمة مجتمعية

�شاط املنا�ج الدراسية

ة ا�ح�وميةاملشاركة �� مسابقات املنظمة الطالبية الفني

ي لعام : المصدر
/https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count، 2019تحد�ث احتساب االستعداد الوظ���
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https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count


:  متطلبات التخرج �� جميع أنحاء الواليات

خيارات للطالب

خيارات الدبلوم القياسية

خيارات الدبلوم بخالف نوع
الدبلوم القيا��ي

الدبلومات املتقدمة

دبلومات مصادق عل��ا

ألداءتقييم الدبلوم ع�� أساس ا

متطلبات التخرج ع�� أساس
الكفاءة

خرجمتطلبات غ�� أساسية للت

https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements:الرابط)ECS(مفوض�ة التعل�م بالوال�ات : المصدر
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


متطلبات دبلوم مدينة نيو�ورك



جمع املعلومات والتعلم: املرحلة األو��

مناقشات جماعية

:سي�ون ل�ل مجموعة

لتدو�ن املالحظات مدون مالحظات
و��جيل املالحظات لإلدارة من خالل

أسئلة إرشادية5استبيان م�ون من 

الوقت، لقيادة املناقشة، وتتبعرميّسِ 
و�عداد تقر�ر عن الفكرة الرئيسية

�جموعتك

يقات والذي سيتتبع التعلمراقب دردشة
�� الدردشة
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جمع املعلومات والتعلم: املرحلة االو��

مناقشة �ل سؤال من 
ةاألسئلة اإلرشادية ا�خمس

توصيات رئيسية
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جمع املعلومات والتعلم: املرحلة األو��
واالجتماعات االقليمية والتغذية الراجعة

قادر�ن ع�� فعلھ قبل التخرج؟ر�ده لي�ونواما الذي نما الذي نر�د أن �عرفھ جميع الطالب و 1.

كيف نر�د من جميع الطالب إظهار هذه املعرفة واملهارات، مع االستفادة من ثقافا��م ولغا��م وخ��ا��م؟2.

للتأكد من أ��ا مؤشرات إلتمام املرحلة الثانو�ة مع إتاحة ) أعاله2من حيث عالقتھ باإلجابات ع�� رقم (كيف تقيس التعلم واإلنجاز 3.
الفرص �جميع الطالب للنجاح؟

غة عكس بدقة مهارات ومعرفة مجموعاتنا ا�خاصة، مثل الطالب ذوي اإلعاقة ومتعل�ي الل�كيف يمكن ملقاييس اإلنجاز أن 4.
اإلنجل��ية؟

اركة املدنية؟واملشوالوظائفما �� متطلبات املقررات أو االختبارات ال�ي ستضمن أن جميع الطالب مستعدين الدراسة ا�جامعية5.
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اس��احة

.دقائق5�� غضون "بر�ك أوت رومز"ستبدأ جلسات 



صوتك لھ أهمية

ا ع� مشاركة كل ما ت��دە أثناء جلسة ب ��ك أوت إذا كنت �شعر أنك لم تكن قادر�
ي 

.Zoomروم، فالرجاء استخدام وظ�فة الدردشة ��



مسودة ا�جدول الزم�ي/مراحل العمل

جمع املعلومات : املرحلة االو��
والتعلم

:2020إ�� مارس 2019من نوفم�� •
 أخرى والياتلمراجعة األدبيات من البحوث واملمارسات  .
 جمع اآلراء من جميع أنحاء الوالية2020ُعقدت االجتماعات اإلقليمية من بداية يناير إ�� مارس�.

.19�وفيد تم إلغاء جميع االجتماعات اإلقليمية �سبب جائحة:  2020مارس •
.  �ستأنف االجتماعات اإلقليمية �� ش�ل اف��ا��ي: 2021خر�ف •
.تجميع مالحظات االجتماع اإلقلي�ي: 2022صيف •
.ومسودة ا�جدول الزم�ي لالجتماعات) BRC(إ�شاء �جنة الشر�ط األزرق : 2022خر�ف •

زرق�جنة الشر�ط األ : املرحلة الثانية

.�عقد �جنة الشر�ط األزرق عملها وتحدد نطاقھ-االجتماع األول ل�جنة : 2022نوفم�� •

عية للمجاالت ��شاء مجموعات فر و . االجتماع الثا�ي ل�جنة الشر�ط األزرق لتحديد ا�جاالت ذات األولو�ة و�طار العمل للم��ي قدًما: 2022شتاء •
.ذات األولو�ة

.التقاء ا�جموعات الفرعية: 2023أبر�ل -2023من يناير •

.تضع ا�جموعات الفرعية التوصيات املق��حة: 2023يوليو -2023من مايو •

.تقدم ا�جموعات الفرعية التوصيات إ�� �جنة الشر�ط األزرق:  2024شتاء -2023من خر�ف •

.تضع �جنة الشر�ط األزرق اللمسات األخ��ة ع�� التوصيات و�تم إعداد تقر�ر: 2024ر�يع -2024من شتاء •

.يتم تقديم التقر�ر ال��ائي ل�جنة الشر�ط األزرق إ�� مجلس ا�ح�ام للنظر فيھ: 2024صيف / ر�يع •مناقشة ا�ح�ام: املرحلة الثانية
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مقاييس التخرجصفحة 

التخرجاجراءاتصفحة

www.nysed.gov/grad-measures
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:مالحظات ختامية



ا�خاتمة

آرائك حول اجتماع ير�� إخبارنا ب. ع�� ال��يد اإللك��و�ي إليكاستبيان خروج املشارك�نسيتم إرسال 

.ThoughtExchangeتا�ع أيًضا ا�حادثة ع�� .  اليوم

!شكًرا لك ع�� مشاركتك ومالحظاتك
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http://bit.ly/2ZId15V
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