
NYU YORK SHTATIDAGI BITIRISH MEZONLARI

2022-YIL QISH

MINTAQAVIY AXBOROT YIGʻILISHI



UY XOʻJALIGI: ZOOMDAN FOYDALANISH

Liniyangiz ovozini oʻchirish/yoqish 
uchun mikrofon belgisini bosing. 

Iltimos, agar boshqacha 
aytilmagan boʻlsa, liniyangiz 

ovozini oʻchirib qoʻying.

Bu ekranning oʻng tomonida 
suhbat oynasini ochib beradi. 
Iltimos, savollar va fikrlaringiz 

shu yerda qoldiring.

Audio ulanishingizni boshlash 
yoki oʻzgartirish uchun 

mikrofon belgisi yonidagi ^ ni 
bosing.

Chat xususiyati 
ishtirokchilarga yigʻilish 

davomida muloqot qilish 
imkonini beradi.



HESHTEG

Iltimos, bugungi muloqotlarni ijtimoiy tarmoqlarda 

davom ettirish uchun

#NYSGradMeasures
heshtegidan foydalaning.

.



BUGUNGI MINTAQAVIY YIGʻILISH KUN TARTIBI

 Salomlashish va tanishish: Vasiylar kengashi kansleri, Doktor Lester V. Yang, Jr. va Taʼlim 

komissar, Doktor Betti A. Rozaning ochib beruvchi videosi

 Power Point: Nyu York shtatidagi bitirish mezonlari

 Guruh muhokamasi: Beshta asosiy savol boʻyicha ishtirokchi tomonlarning fikr-

mulohazalari

 Gʻoyalarni ulashish

 Yakunlovchi soʻzlar: Mahalliy vakil va tuman BOCES rahbari yoki Big 5 vakili
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NYU YORK SHTATIDA QAYTA IMTIHON OLISH MEZONLARI

 2019-yil fevral, o'sha paytdagi kansler Roza 
Nyu Yorkdagi bitirish mezonlarini qayta koʻrib 
chiqishga qaror qildi. 

 2019-yil iyul oyida 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 tuzishini eʼlon 
qildi.

Komissiya:

 Nyu York shtatidagi barcha talabalar uchun taʼlim 
jarayonining mukammalligi va tenglikni taʼminlash uchun 
diplom nimani anglatishi kerakligini tekshiradi.

 boshqa 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 ishtirokiga 
tayyor yoki tayyor emaslini koʻrib chiqadi.
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http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/grad-measures/chancellor-rosa-rethink-high-school-diploma-2-25-19.pdf


REGENTLAR KENGASHI KANSLERI, DOKTOR LESTER V. YANG, JR. VA 

TAʼLIM KOMISSARI, DOKTOR BETTI A. ROZANING VIDEOSI
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NIMA UCHUN VAKILLAR BITIRISH MEZONLARINI KOʻRIB 

CHIQMOQDA?

Nyu Yorkdagi 

barcha 

talabalar 

uchun taʼlimda 

tenglikni 

taʼminlash 

uchun

Talabalarimiz 
maktabda 

qatnashishlarini 
va 21-asr ishchi 
kuchi boʻlishga 
tayyorlanishini 

taʼminlash uchun



BITIRISH MEZONLARI BOʻYICHA “MOVIY TASMA” KOMISSIYASI

Vazifasi: 

Nyu-York shtati oʻrta maktab diplomi nimani anglatishini va Nyu-York shtatidagi barcha bolalar uchun taʼlim 
mukammalligi va tenglikni taʼminlash nimani bildirishi kerakligini oʻrganish uchun puxta va inklyuziv jarayonni amalga 
oshirish.

Maqsadi:

Komissiyaning maqsadi tadqiqot, amaliyot va siyosatni koʻrib chiqish va quyidagilarni amalga oshirish borasida 
tavsiyalar yordam olish uchun shtat boʻylab fikrlarni toʻplashdan iborat:

Joriy diplom talablarini qayta 

koʻrib chiqish

Barcha talabalar 

uchun bir nechta bitirish 

mezonlaridan foydalanish 

imkoniyatini taʼminlash

Har qanday 
oʻzgarishlarga tayyorgarlik 

koʻrish va ularni bajarish uchun 
vaqt ajratishga imkon beruvchi 

oʻtish rejasini taʼminlash
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ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI

I bosqich: 

Maʼlumot 

toʻplash va 

oʻrganish

• 2019-yil noyabridan 2020-yil martigacha

❑ Boshqa shtatlardagi tadqiqot va amaliyotlarga oid adabiyotlar koʻrib chiqish. 

❑ Shtat boʻylab fikr-mulohazalarni yigʻish uchun 2020-yilning yanvar-mart oylarida mintaqaviy uchrashuvlar 

oʻtkazildi.

• 2020-yil mart:  COVID-19 pandemiyasi sababli barcha mintaqaviy uchrashuvlar bekor qilindi.

• 2021-yil kuz: Mintaqaviy uchrashuvlar virtual formatda davom etadi. 

• 2022-yil yoz: Mintaqaviy yigʻilish boʻyicha fikr-mulohazalar tuziladi.

• 2022-yil kuz: “Moviy tasma” komissiyasi (BRC) va yigʻilishlar jadvali qoralamasi tuziladi.

II bosqich: 

“Moviy 

tasma” 

komissiyasi”

• 2022-yil noyabr: Komissiyaning birinchi yigʻilishi – BRC yigʻiladi va oʻzining ish doirasini belgilaydi.

• 2022-yil dekabr: Ustuvor yoʻnalishlarni va oldinga siljish uchun asoslarni aniqlash uchun “Moviy 

tasma” komissiyasining ikkinchi yigʻilishi Ustuvor sohalar boʻyicha kichik guruhlarni tashkil etish.

• 2023-yil yanvar – 2023-yil aprel Kichik guruhlar uchrashadi.

• 2023-yil may – 2023-yil iyul Kichik guruhlar taklif qilingan tavsiyalarni ishlab chiqadi.

• 2023-yil kuz – 2024-yil qish  Kichik guruhlar BRCga tavsiyalarni taqdim etadi.

• 2024-yil qish – 2024-yil bahor BRC tavsiyalarni yakunlaydi va hisobot tayyorlaydi.

III bosqich: 

Vakillar 

muhokamasi

• 2024-yil bahor/yoz “Moviy tasma” komissiyasining yakuniy hisoboti koʻrib chiqish uchun Vakillar 

kengashiga taqdim etiladi.
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I BOSQICH: MAʼLUMOT TOʻPLASH VA OʻRGANISH

MINTAQAVIY YIGʻILISHLAR VA FIKR-MULOHAZALAR

Har bir vakilning sud okrugida 
mintaqaviy yigʻilishlar

2020-yil mart 

oyigacha 19 ta 

yigʻilish oʻtkazildi.

2021-yil dekabr 

oyidan 2021-yil 

fevral oyigacha 8 ta 

yigʻilish oʻtkaziladi

Jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun 
e-pochta qutisi

Fikr va gʻoyalari orqali oʻz hissasini qoʻshmoqchi 
boʻlgan, lekin yigʻilish qatnasha olmaydiganlar 
uchun jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun e-
pochta qutisi

GradMeasures@nysed.gov
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JORIY NYU YORK DIPLOMI TALABLARI

Kredit talablari

(22 birlik)

Baholash talablari

(4 + 1 yoʻl)



SHTATLAR BOʻYLAB BITIRISH TALABLARI

Shtat miqyosidagi oʻrta maktabni minimal bitirish talablari (94%)

Mahalliy miqyosdagi oʻrta maktabni bitirish talablari (6%)

Manba: Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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SHTATLAR BOʻYLAB BITIRISH TALABLARI: 

KURS ISHI

Shtatlarda talab qilinadigan 

umumiy birliklar miqdori 13 

dan 24 gacha farqlanadi.

Mazmun sohasi kursiga 

qoʻyiladigan talablar shtat va 

tumanlarda sezilarli darajada 

farq qiladi. 

Barcha shtatlar toʻrtta ingliz tili 

krediti talab qilinadi. 

Kurslar oʻziga xosligiga 

qoʻyiladigan shtat va tumanlarda 

sezilarli darajada farq qiladi.

Manba: Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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SHTATLAR BOʻYLAB BITIRISH TALABLARI: 

OʻRTA MAKTAB BAHOLASHLARI

O'rta maktab baholashlari barcha shtatlar 

uchun talab qilinadi.

Aksariyat oʻrta maktab baholashlari 

yuqori darajadagi taʼsirga ega emas.

11 shtat talabalarning bitirish 

imkoniyatiga taʼsir qiladigan oʻrta maktab 

baholashlarini talab qiladi.
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SHTATLAR BOʻYLAB BITIRISH TALABLARI: 

OʻQUV DASTURI BILAN HAMKORLIKDA OʻRGANISH VA 

YETAKCHILIK TAJRIBALARI

Kengaytirilgan ish asosida oʻrganish
shogirdlik, amaliyot 

Xizmat koʻrsatish orqali oʻrganish
jamoat tashkilotini qoʻllab-quvvatlash 

uchun koʻngillilik qilish

Oʻquv dasturi bilan birgalikda mashgʻulot
shtat karyera texnik talabalar tashkiloti 

tanlovlarida ishtirok etish

Manba: Karyeraga tayyorgalik hisobi 2019-yilgi yangilanish, https://edstrategy.org/resource/making-
career-readiness-count/ 15

https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count


SHTATLAR BOʻYLAB BITIRISH TALABLARI: 

TALABALAR UCHUN VARINATLAR

Standart diplom 

variantlari

Standart diplom 

turidan boshqa 

diplom variantlari

Yuqori diplomlar

Tasdiqlangan 

diplomlar

Faoliyatga asoslangan 

diplom baholashi

Tajribaga asoslangan 

bitirish talablari

Bitirish uchun 

kursdan tashqari 

talablar

Manba: Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/

16

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


NYU YORK SHAHRI DIPLOMI TALABLARI



I BOSQICH: MAʼLUMOT TOʻPLASH VA OʻRGANISH

GURUH MUHOKAMALARI

Har bir guruh quyidagilardan iborat:

5 ta yoʻnaltiruvchi savollar 
boʻyicha soʻrovnoma orqali 
Boshqarma uchun qaydlar 
olish va fikr-mulohazalarni 

qayd etuvchi

Muhokama olib borish, vaqtni 
kuzatib borish va 

guruhingizning asosiy gʻoyasi 
haqida hisobot berish uchun 

yordamchi

Chatda fikrlarni kuzatib 

boradigan chat monitori
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I BOSQICH: MAʼLUMOT TOʻPLASH VA OʻRGANISH

5 ta yoʻnaltiruvchi 
savollarni har birini 
muhokama qilish

Asosiy xulosa
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1-BOSQICH: MAʼLUMOT TOʻPLASH VA OʻRGANISH

|MINTAQAVIY YIGʻILISHNING YOʻNALTIRUVCHI SAVOLLARI

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?
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TANAFFUS

Tanaffus sessiyasi 5 daqiqada boshlanadi.



SIZNING OVOZINGIZ AHAMAIYATGA EGA

Agar tanaffus sessiyasida oʻzingiz xohlagan hamma narsangizni ulasha 
olmayotganday his qilsangiz, Zoom ilovasining chat funksiyasidan 
foydalaning.



ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI

I bosqich: 

Maʼlumot 

toʻplash va 

oʻrganing

• 2019-yil noyabridan 2020-yil martigacha

❑ Boshqa shtatlardagi tadqiqot va amaliyotlarga oid adabiyotlar koʻrib chiqish. 

❑ Shtat boʻylab fikr-mulohazalarni yigʻish uchun 2020-yilning yanvar-mart oylarida mintaqaviy uchrashuvlar 

oʻtkazildi.

• 2020-yil mart:  COVID-19 pandemiyasi sababli barcha mintaqaviy uchrashuvlar bekor qilindi.

• 2021-yil kuz: Mintaqaviy uchrashuvlar virtual formatda davom etadi. 

• 2022-yil yoz: Mintaqaviy yigʻilish boʻyicha fikr-mulohazalar tuziladi.

• 2022-yil kuz: “Moviy tasma” komissiyasi (BRC) va yigʻilishlar jadvali qoralamasi tuziladi.

II bosqich: 

“Moviy 

tasma” 

komissiyasi

• 2022-yil noyabr: Komissiyaning birinchi yigʻilishi – BRC yigʻiladi va oʻzining ish doirasini belgilaydi.

• 2022-yil dekabr: Ustuvor yoʻnalishlarni va oldinga siljish uchun asoslarni aniqlash uchun “Moviy 

tasma” komissiyasining ikkinchi yigʻilishi Ustuvor sohalar boʻyicha kichik guruhlarni tashkil etish.

• 2023-yil yanvar – 2023-yil aprel Kichik guruhlar uchrashadi.

• 2023-yil may – 2023-yil iyul Kichik guruhlar taklif qilingan tavsiyalarni ishlab chiqadi.

• 2023-yil kuz – 2024-yil qish  Kichik guruhlar BRCga tavsiyalarni taqdim etadi.

• 2024-yil qish – 2024-yil bahor BRC tavsiyalarni yakunlaydi va hisobot tayyorlaydi.

III bosqich: 

Vakillar 

muhokamasi

• 2024-yil bahor/yoz “Moviy tasma” komissiyasining yakuniy hisoboti koʻrib chiqish uchun Vakillar 

kengashiga taqdim etiladi.
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BITIRISH MEZONLARI VEB-SAYTI

Bitirish mezonlari veb-sayti

www.nysed.gov/grad-measures
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YAKUNLOVCHI SOʻZLAR



XULOSA

Ishtirokchining chiqish soʻrovnomasi sizga e-pochta orqali yuboriladi. Iltimos, 

bugungi yigʻilish jarayoni haqida fikrlaringizni bildiring.  Shuningdek, 

ThoughtExchange orqali muloqotni davom ettiring.

ISHTIROKINGIZ VA FIKR-MULOHAZANGIZ UCHUN TASHAKKUR!

26

http://bit.ly/2ZId15V

	Structure Bookmarks
	NYU YORK 
	NYU YORK 
	NYU YORK 
	NYU YORK 
	SHTATIDAGI 
	BITIRISH MEZONLARI


	2022
	2022
	2022
	-
	YIL QISH

	MINTAQAVIY 
	MINTAQAVIY 
	AXBOROT 
	YIG
	ʻ
	ILISHI



	UY XO
	UY XO
	UY XO
	UY XO
	ʻ
	JALIGI: ZOOMDAN FOYDALANISH


	Liniyangiz ovozini oʻchirish/yoqish 
	Liniyangiz ovozini oʻchirish/yoqish 
	Liniyangiz ovozini oʻchirish/yoqish 
	uchun mikrofon belgisini bosing. 
	Iltimos, agar boshqacha 
	aytilmagan boʻlsa, liniyangiz 
	ovozini oʻchirib qoʻying.


	Bu ekranning oʻng tomonida 
	Bu ekranning oʻng tomonida 
	Bu ekranning oʻng tomonida 
	suhbat oynasini ochib beradi. 
	Iltimos, savollar va fikrlaringiz 
	shu yerda qoldiring.


	Audio ulanishingizni boshlash 
	Audio ulanishingizni boshlash 
	Audio ulanishingizni boshlash 
	yoki oʻzgartirish uchun 
	mikrofon belgisi yonidagi ^ ni 
	bosing.


	Chat xususiyati 
	Chat xususiyati 
	Chat xususiyati 
	ishtirokchilarga yigʻilish 
	davomida muloqot qilish 
	imkonini beradi.


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	HESHTEG
	HESHTEG
	HESHTEG
	HESHTEG


	Iltimos, bugungi muloqotlarni ijtimoiy tarmoqlarda 
	Iltimos, bugungi muloqotlarni ijtimoiy tarmoqlarda 
	Iltimos, bugungi muloqotlarni ijtimoiy tarmoqlarda 

	davom 
	davom 
	ettirish uchun

	#NYSGradMeasures
	#NYSGradMeasures

	heshtegidan foydalaning.
	heshtegidan foydalaning.

	.
	.



	BUGUNGI MINTAQAVIY YIG
	BUGUNGI MINTAQAVIY YIG
	BUGUNGI MINTAQAVIY YIG
	BUGUNGI MINTAQAVIY YIG
	ʻ
	ILISH KUN TARTIBI


	
	
	
	
	
	Salomlashish va 
	tanishish: Vasiylar 
	kengashi kansleri, 
	Doktor 
	Lester V. Yang, Jr. va 
	Ta
	ʼ
	lim 
	komissar
	,
	Doktor Betti 
	A. Rozaning ochib beruvchi videosi


	
	
	
	Power Point: Nyu York 
	shtatidagi 
	bitirish mezonlari


	
	
	
	Guruh muhokamasi: Beshta asosiy savol bo
	ʻ
	yicha ishtirokchi tomonlarning fikr
	-
	mulohazalari


	
	
	
	G
	ʻ
	oyalarni ulashish


	
	
	
	Yakunlovchi so
	ʻ
	zlar: Mahalliy vakil va tuman BOCES rahbari yoki Big 5 vakili




	4
	4
	4



	NYU YORK SHTATIDA QAYTA IMTIHON OLISH MEZONLARI
	NYU YORK SHTATIDA QAYTA IMTIHON OLISH MEZONLARI
	NYU YORK SHTATIDA QAYTA IMTIHON OLISH MEZONLARI
	NYU YORK SHTATIDA QAYTA IMTIHON OLISH MEZONLARI


	Figure
	Span
	
	
	
	
	
	
	Span
	2019
	-
	yil fevral

	, o'sha paytdagi kansler Roza 
	Nyu Yorkdagi bitirish mezonlarini qayta ko
	ʻ
	rib 
	chiqishga qaror qildi. 


	
	
	
	2019
	-
	yil iyul oyida 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 tuzishini e
	ʼ
	lon 
	qildi.





	Figure
	Figure
	Span
	Komissiya:
	Komissiya:
	Komissiya:

	
	
	
	
	Nyu York shtatidagi barcha talabalar uchun ta
	ʼ
	lim 
	jarayonining mukammalligi va tenglikni ta
	ʼ
	minlash uchun 
	diplom nimani anglatishi kerakligini tekshiradi.


	
	
	
	boshqa muvaffaqiyat mezonlarini qo
	ʻ
	shish Nyu
	-
	Yorkdagi 
	turli xil talabalar populyatsiyasiga ular bilgan narsalarning 
	ko
	ʻ
	rsatgichi sifatida yaxshiroq xizmat qilishi mumkinmi 
	yoki yo
	ʻ
	qligini, ular kollej
	, 
	karyera 
	va 
	fuqarolik 
	ishtirokiga 
	tayyor 
	yoki 
	tayyor emaslini 
	ko
	ʻ
	rib chiqadi.





	Figure
	5
	5
	5



	REGENTLAR KENGASHI KANSLERI, 
	REGENTLAR KENGASHI KANSLERI, 
	REGENTLAR KENGASHI KANSLERI, 
	REGENTLAR KENGASHI KANSLERI, 
	DOKTOR 
	LESTER V. 
	YANG
	, JR. VA 
	TA
	ʼ
	LIM 
	KOMISSARI,
	DOKTOR BETTI 
	A. ROZANING VIDEOSI


	Figure
	Figure
	6
	6
	6



	NIMA UCHUN VAKILLAR 
	NIMA UCHUN VAKILLAR 
	NIMA UCHUN VAKILLAR 
	NIMA UCHUN VAKILLAR 
	BITIRISH 
	MEZONLARINI KO
	ʻ
	RIB 
	CHIQMOQDA?


	Figure
	Span
	Nyu Yorkdagi 
	Nyu Yorkdagi 
	Nyu Yorkdagi 
	barcha 
	talabalar 
	uchun ta
	ʼ
	limda 
	tenglikni 
	ta
	ʼ
	minlash 
	uchun



	Figure
	Span
	Talabalarimiz 
	Talabalarimiz 
	Talabalarimiz 
	maktabda 
	qatnashishlarini 
	va 21
	-
	asr ishchi 
	kuchi bo
	ʻ
	lishga 
	tayyorlanishini 
	ta
	ʼ
	minlash uchun



	Figure

	BITIRISH MEZONLARI BO
	BITIRISH MEZONLARI BO
	BITIRISH MEZONLARI BO
	BITIRISH MEZONLARI BO
	ʻ
	YICHA “MOVIY TASMA” KOMISSIYASI


	Vazifasi: 
	Vazifasi: 
	Vazifasi: 

	Nyu
	Nyu
	-
	York shtati o
	ʻ
	rta maktab diplomi nimani anglatishini va Nyu
	-
	York shtatidagi 
	barcha
	bolalar uchun ta
	ʼ
	lim 
	mukammalligi va tenglikni ta
	ʼ
	minlash nimani bildirishi kerakligini o
	ʻ
	rganish uchun puxta va inklyuziv jarayonni amalga 
	oshirish.

	Maqsadi:
	Maqsadi:

	Komissiyaning maqsadi tadqiqot, amaliyot va siyosatni ko
	Komissiyaning maqsadi tadqiqot, amaliyot va siyosatni ko
	ʻ
	rib chiqish va quyidagilarni amalga oshirish borasida 
	tavsiyalar yordam olish uchun shtat bo
	ʻ
	ylab fikrlarni to
	ʻ
	plashdan iborat:


	Figure
	Span
	Joriy diplom talablarini qayta 
	Joriy diplom talablarini qayta 
	Joriy diplom talablarini qayta 
	ko
	ʻ
	rib chiqish



	Figure
	Span
	Barcha talabalar 
	Barcha talabalar 
	Barcha talabalar 
	uchun bir 
	nechta bitirish 
	mezonlaridan foydalanish 
	imkoniyatini 
	ta
	ʼ
	minlash



	Figure
	Span
	Har 
	Har 
	Har 
	qanday 
	o
	ʻ
	zgarishlarga 
	tayyorgarlik 
	ko
	ʻ
	rish 
	va ularni 
	bajarish uchun 
	vaqt ajratishga imkon beruvchi 
	o
	ʻ
	tish 
	rejasini 
	ta
	ʼ
	minlash



	8
	8
	8



	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI


	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	Ma
	ʼ
	lumot 
	to
	ʻ
	plash va 
	o
	ʻ
	rganish





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2019
	-
	yil noyabridan 2020
	-
	yil martigacha


	❑
	❑
	❑
	❑
	Boshqa shtatlardagi tadqiqot va amaliyotlarga oid adabiyotlar ko
	ʻ
	rib chiqish. 


	❑
	❑
	❑
	Shtat bo
	ʻ
	ylab fikr
	-
	mulohazalarni yig
	ʻ
	ish uchun 2020
	-
	yilning yanvar
	-
	mart oylarida mintaqaviy uchrashuvlar 
	o
	ʻ
	tkazildi.



	•
	•
	•
	2020
	-
	yil mart:  
	COVID
	-
	19 pandemiyasi sababli barcha mintaqaviy uchrashuvlar bekor qilindi.


	•
	•
	•
	2021
	-
	yil kuz: 
	Mintaqaviy uchrashuvlar virtual formatda davom etadi. 


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil yoz: 
	Mintaqaviy yig
	ʻ
	ilish bo
	ʻ
	yicha fikr
	-
	mulohazalar tuziladi.


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil kuz: 
	“Moviy tasma” komissiyasi (BRC) va yig
	ʻ
	ilishlar jadvali qoralamasi tuziladi.





	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	“Moviy 
	tasma” 
	komissiyasi”





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2022
	-
	yil noyabr: 
	Komissiyaning birinchi yig
	ʻ
	ilishi 
	–
	BRC yig
	ʻ
	iladi va o
	ʻ
	zining ish doirasini belgilaydi.


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil dekabr: 
	Ustuvor yo
	ʻ
	nalishlarni va oldinga siljish uchun asoslarni aniqlash uchun “Moviy 
	tasma” komissiyasining ikkinchi yig
	ʻ
	ilishi Ustuvor sohalar bo
	ʻ
	yicha kichik guruhlarni tashkil etish.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil yanvar 
	–
	2023
	-
	yil aprel 
	Kichik guruhlar uchrashadi.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil may 
	–
	2023
	-
	yil iyul 
	Kichik guruhlar taklif qilingan tavsiyalarni ishlab chiqadi.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil kuz 
	–
	2024
	-
	yil qish  
	Kichik guruhlar BRCga tavsiyalarni taqdim etadi.


	•
	•
	•
	2024
	-
	yil qish 
	–
	2024
	-
	yil bahor 
	BRC tavsiyalarni yakunlaydi va hisobot tayyorlaydi.





	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	Vakillar 
	muhokamasi





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2024
	-
	yil bahor/yoz 
	“Moviy tasma” komissiyasining yakuniy hisoboti ko
	ʻ
	rib chiqish uchun Vakillar 
	kengashiga taqdim etiladi.






	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	ʼ
	LUMOT TO
	ʻ
	PLASH VA O
	ʻ
	RGANISH
	MINTAQAVIY YIG
	ʻ
	ILISHLAR VA FIKR
	-
	MULOHAZALAR


	Har bir vakilning sud okrugida 
	Har bir vakilning sud okrugida 
	Har bir vakilning sud okrugida 
	mintaqaviy yig
	ʻ
	ilishlar


	Figure
	Span
	2020
	2020
	2020
	-
	yil mart 
	oyigacha 19 ta 
	yig
	ʻ
	ilish o
	ʻ
	tkazildi.



	Figure
	Span
	2021
	2021
	2021
	-
	yil dekabr 
	oyidan 2021
	-
	yil 
	fevral oyigacha 8 ta 
	yig
	ʻ
	ilish o
	ʻ
	tkaziladi



	Figure
	Span
	Jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun 
	Jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun 
	Jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun 
	e
	-
	pochta qutisi

	Fikr va g
	Fikr va g
	ʻ
	oyalari orqali o
	ʻ
	z hissasini qo
	ʻ
	shmoqchi 
	bo
	ʻ
	lgan, lekin yig
	ʻ
	ilish qatnasha olmaydiganlar 
	uchun jamoatchilik fikrlarini yuborish uchun e
	-
	pochta qutisi



	Figure
	Span
	GradMeasures@nysed.gov
	GradMeasures@nysed.gov
	GradMeasures@nysed.gov
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	JORIY NYU YORK DIPLOMI TALABLARI
	JORIY NYU YORK DIPLOMI TALABLARI
	JORIY NYU YORK DIPLOMI TALABLARI
	JORIY NYU YORK DIPLOMI TALABLARI


	Figure
	Figure
	Kredit talablari
	Kredit talablari
	Kredit talablari

	(22 birlik)
	(22 birlik)


	Baholash talablari
	Baholash talablari
	Baholash talablari

	(4 + 1 yo
	(4 + 1 yo
	ʻ
	l)



	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	ʻ
	YLAB BITIRISH TALABLARI


	Chart
	Span
	Shtat miqyosidagi o
	Shtat miqyosidagi o
	Shtat miqyosidagi o
	ʻ
	rta maktabni minimal bitirish talablari (94%)


	Span
	Mahalliy miqyosdagi o
	Mahalliy miqyosdagi o
	Mahalliy miqyosdagi o
	ʻ
	rta maktabni bitirish talablari (6%)


	Span

	Manba: 
	Manba: 
	Manba: 
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS)
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS)
	Span

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


	12
	12
	12



	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	ʻ
	YLAB BITIRISH TALABLARI: 
	KURS ISHI


	Figure
	Figure
	Span
	Shtatlarda talab qilinadigan 
	Shtatlarda talab qilinadigan 
	Shtatlarda talab qilinadigan 
	umumiy birliklar miqdori 13 
	dan 24 gacha farqlanadi.



	Figure
	Figure
	Span
	Mazmun sohasi kursiga 
	Mazmun sohasi kursiga 
	Mazmun sohasi kursiga 
	qo
	ʻ
	yiladigan talablar shtat va 
	tumanlarda sezilarli darajada 
	farq qiladi. 



	Figure
	Figure
	Span
	Barcha shtatlar 
	Barcha shtatlar 
	Barcha shtatlar 
	to
	ʻ
	rtta 
	ingliz tili 

	krediti talab qilinadi. 
	krediti talab qilinadi. 



	Figure
	Figure
	Span
	Kurslar o
	Kurslar o
	Kurslar o
	ʻ
	ziga xosligiga 
	qo
	ʻ
	yiladigan shtat va tumanlarda 
	sezilarli darajada farq qiladi.



	Manba: 
	Manba: 
	Manba: 
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS), 
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS), 
	Span

	https://www.ecs.org/high
	-
	school
	-
	graduation
	-
	requirements/
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	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	ʻ
	YLAB BITIRISH TALABLARI: 
	O
	ʻ
	RTA MAKTAB BAHOLASHLARI


	Figure
	Span
	O'rta maktab baholashlari barcha shtatlar 
	O'rta maktab baholashlari barcha shtatlar 
	O'rta maktab baholashlari barcha shtatlar 
	uchun talab qilinadi.



	Figure
	Span
	Aksariyat o
	Aksariyat o
	Aksariyat o
	ʻ
	rta maktab baholashlari 
	yuqori darajadagi ta
	ʼ
	sirga ega emas.



	Figure
	Span
	11 shtat talabalarning bitirish 
	11 shtat talabalarning bitirish 
	11 shtat talabalarning bitirish 
	imkoniyatiga ta
	ʼ
	sir qiladigan o
	ʻ
	rta maktab 
	baholashlarini talab qiladi.



	Figure
	14
	14
	14



	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	ʻ
	YLAB BITIRISH TALABLARI: 
	O
	ʻ
	QUV DASTURI BILAN HAMKORLIKDA O
	ʻ
	RGANISH VA 
	YETAKCHILIK TAJRIBALARI


	Figure
	Figure
	Span
	Kengaytirilgan ish asosida o
	Kengaytirilgan ish asosida o
	Kengaytirilgan ish asosida o
	ʻ
	rganish

	shogirdlik, amaliyot 
	shogirdlik, amaliyot 



	Figure
	Span
	Xizmat ko
	Xizmat ko
	Xizmat ko
	ʻ
	rsatish orqali o
	ʻ
	rganish

	jamoat tashkilotini qo
	jamoat tashkilotini qo
	ʻ
	llab
	-
	quvvatlash 
	uchun ko
	ʻ
	ngillilik qilish



	Figure
	Span
	O
	O
	O
	ʻ
	quv dasturi bilan birgalikda mashg
	ʻ
	ulot

	shtat karyera texnik talabalar tashkiloti 
	shtat karyera texnik talabalar tashkiloti 
	tanlovlarida ishtirok etish



	Manba: 
	Manba: 
	Manba: 
	Link
	Span
	Karyeraga tayyorgalik hisobi 2019
	-
	yilgi yangilanish

	, https://edstrategy.org/resource/making
	-
	career
	-
	readiness
	-
	count/


	15
	15
	15



	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	SHTATLAR BO
	ʻ
	YLAB BITIRISH TALABLARI: 
	TALABALAR UCHUN VARINATLAR


	Figure
	Span
	Standart diplom 
	Standart diplom 
	Standart diplom 
	variantlari



	Figure
	Span
	Standart diplom 
	Standart diplom 
	Standart diplom 
	turidan boshqa 
	diplom variantlari



	Figure
	Span
	Yuqori diplomlar
	Yuqori diplomlar
	Yuqori diplomlar



	Figure
	Span
	Tasdiqlangan 
	Tasdiqlangan 
	Tasdiqlangan 

	diplomlar
	diplomlar



	Figure
	Span
	Faoliyatga asoslangan 
	Faoliyatga asoslangan 
	Faoliyatga asoslangan 
	diplom baholashi



	Figure
	Span
	Tajribaga asoslangan 
	Tajribaga asoslangan 
	Tajribaga asoslangan 
	bitirish talablari



	Figure
	Span
	Bitirish uchun 
	Bitirish uchun 
	Bitirish uchun 
	kursdan tashqari 
	talablar



	Manba: 
	Manba: 
	Manba: 
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS)
	Shtatlarning taʼlim komissiyasi (ECS)
	Span

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


	16
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	16



	NYU YORK SHAHRI DIPLOMI TALABLARI
	NYU YORK SHAHRI DIPLOMI TALABLARI
	NYU YORK SHAHRI DIPLOMI TALABLARI
	NYU YORK SHAHRI DIPLOMI TALABLARI



	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	ʼ
	LUMOT TO
	ʻ
	PLASH VA O
	ʻ
	RGANISH


	GURUH MUHOKAMALARI
	GURUH MUHOKAMALARI
	GURUH MUHOKAMALARI

	Har bir guruh 
	Har bir guruh 
	quyidagilar
	dan
	iborat
	:


	Figure
	Span
	5 ta yo
	5 ta yo
	5 ta yo
	ʻ
	naltiruvchi savollar 
	bo
	ʻ
	yicha so
	ʻ
	rovnoma orqali 
	Boshqarma uchun qaydlar 
	olish va fikr
	-
	mulohazalarni 
	qayd 
	Span
	etuvchi



	Figure
	Span
	Muhokama 
	Muhokama 
	Muhokama 
	olib borish, vaqtni 
	kuzatib borish va 
	guruhingizning asosiy g
	ʻ
	oyasi 
	haqida hisobot berish uchun 
	yordamchi
	Span



	Figure
	Span
	Chatda fikrlarni kuzatib 
	Chatda fikrlarni kuzatib 
	Chatda fikrlarni kuzatib 
	boradigan 
	chat monitori
	Span
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	18
	18



	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	I BOSQICH: MA
	ʼ
	LUMOT TO
	ʻ
	PLASH VA 
	O
	ʻ
	RGANI
	SH


	Figure
	Figure
	Span
	5 ta yo
	5 ta yo
	5 ta yo
	ʻ
	naltiruvchi 
	savollarni har birini 
	muhokama qilish



	Figure
	Figure
	Span
	Asosiy xulosa
	Asosiy xulosa
	Asosiy xulosa
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	1
	1
	1
	1
	-
	BOSQICH: MA
	ʼ
	LUMOT TO
	ʻ
	PLASH VA O
	ʻ
	RGANISH
	|MINTAQAVIY YIG
	ʻ
	ILISHNING YO
	ʻ
	NALTIRUVCHI SAVOLLARI


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


	2.
	2.
	2.
	Biz barcha talabalar qanday qilib o
	ʻ
	zlarining madaniyatlari, tillari va tajribalaridan 
	foydalangan holda bunday bilim va ko
	ʻ
	nikmalarni namoyish etishlarini xohlaymiz?


	3.
	3.
	3.
	Barcha talabalarga muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyatlar yaratib bergan holda ular 
	o
	ʻ
	rta maktabni tamomlash ko
	ʻ
	rsatkichi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun o
	ʻ
	rganish va 
	muvaffaqiyatni (yuqoridagi 
	№
	2 javoblarga tegishli) qanday o
	ʻ
	lchaysiz?


	4.
	4.
	4.
	Muvaffaqiyat mezonlari nogironligi bo
	ʻ
	lgan talabalar va ingliz tilini o
	ʻ
	rganuvchilar kabi 
	maxsus guruhlarimizning ko
	ʻ
	nikmalari va bilimlarini qanday to
	ʻ
	g
	ʻ
	ri aks ettirishi mumkin?


	5.
	5.
	5.
	Qaysi kurs talablari yoki imtihonlari barcha talabalar kollej, karyera va fuqarolik 
	ishtirokka tayyor bo
	ʻ
	lishini ta
	ʼ
	minlaydi?
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	TANAFFUS
	TANAFFUS
	TANAFFUS
	TANAFFUS


	Tanaffus sessiyasi 5 daqiqada boshlanadi.
	Tanaffus sessiyasi 5 daqiqada boshlanadi.
	Tanaffus sessiyasi 5 daqiqada boshlanadi.


	Figure
	Figure
	Figure

	SIZNING OVOZINGIZ AHAMAIYATGA EGA
	SIZNING OVOZINGIZ AHAMAIYATGA EGA
	SIZNING OVOZINGIZ AHAMAIYATGA EGA
	SIZNING OVOZINGIZ AHAMAIYATGA EGA


	Agar tanaffus sessiyasida 
	Agar tanaffus sessiyasida 
	Agar tanaffus sessiyasida 
	o
	ʻ
	zingiz
	xohlagan 
	hamma narsangizni ulasha 
	olmayotganda
	y
	his qilsangiz, Zoom ilovasining chat funksiyasidan 
	foydalaning.


	Figure
	Figure

	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI
	ISH BOSQICHLARI / QORALAMA VAQT JADVALI


	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	I bosqich: 
	Ma
	ʼ
	lumot 
	to
	ʻ
	plash va 
	o
	ʻ
	rganing





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2019
	-
	yil noyabridan 2020
	-
	yil martigacha


	❑
	❑
	❑
	❑
	Boshqa shtatlardagi tadqiqot va amaliyotlarga oid adabiyotlar ko
	ʻ
	rib chiqish. 


	❑
	❑
	❑
	Shtat bo
	ʻ
	ylab fikr
	-
	mulohazalarni yig
	ʻ
	ish uchun 2020
	-
	yilning yanvar
	-
	mart oylarida mintaqaviy uchrashuvlar 
	o
	ʻ
	tkazildi.



	•
	•
	•
	2020
	-
	yil mart:  
	COVID
	-
	19 pandemiyasi sababli barcha mintaqaviy uchrashuvlar bekor qilindi.


	•
	•
	•
	2021
	-
	yil kuz: 
	Mintaqaviy uchrashuvlar virtual formatda davom etadi. 


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil yoz: 
	Mintaqaviy yig
	ʻ
	ilish bo
	ʻ
	yicha fikr
	-
	mulohazalar tuziladi.


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil kuz: 
	“Moviy tasma” komissiyasi (BRC) va yig
	ʻ
	ilishlar jadvali qoralamasi tuziladi.





	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	II bosqich: 
	“Moviy 
	tasma” 
	komissiyasi





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2022
	-
	yil noyabr: 
	Komissiyaning birinchi yig
	ʻ
	ilishi 
	–
	BRC yig
	ʻ
	iladi va o
	ʻ
	zining ish doirasini belgilaydi.


	•
	•
	•
	2022
	-
	yil dekabr: 
	Ustuvor yo
	ʻ
	nalishlarni va oldinga siljish uchun asoslarni aniqlash uchun “Moviy 
	tasma” komissiyasining ikkinchi yig
	ʻ
	ilishi Ustuvor sohalar bo
	ʻ
	yicha kichik guruhlarni tashkil etish.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil yanvar 
	–
	2023
	-
	yil aprel 
	Kichik guruhlar uchrashadi.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil may 
	–
	2023
	-
	yil iyul 
	Kichik guruhlar taklif qilingan tavsiyalarni ishlab chiqadi.


	•
	•
	•
	2023
	-
	yil kuz 
	–
	2024
	-
	yil qish  
	Kichik guruhlar BRCga tavsiyalarni taqdim etadi.


	•
	•
	•
	2024
	-
	yil qish 
	–
	2024
	-
	yil bahor 
	BRC tavsiyalarni yakunlaydi va hisobot tayyorlaydi.





	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	III bosqich: 
	Vakillar 
	muhokamasi





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	2024
	-
	yil bahor/yoz 
	“Moviy tasma” komissiyasining yakuniy hisoboti ko
	ʻ
	rib chiqish uchun Vakillar 
	kengashiga taqdim etiladi.






	BITIRISH MEZONLARI VEB
	BITIRISH MEZONLARI VEB
	BITIRISH MEZONLARI VEB
	BITIRISH MEZONLARI VEB
	-
	SAYTI


	Textbox
	P
	Link
	Span
	Bitirish mezonlari veb
	-
	sayti


	www.nysed.gov/grad
	www.nysed.gov/grad
	-
	measures
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	Figure

	YAKUNLOVCHI SO
	YAKUNLOVCHI SO
	YAKUNLOVCHI SO
	YAKUNLOVCHI SO
	ʻ
	ZLAR



	XULOSA
	XULOSA
	XULOSA
	XULOSA


	Ishtirokchining chiqish so
	Ishtirokchining chiqish so
	Ishtirokchining chiqish so
	Ishtirokchining chiqish so
	Span
	ʻ
	rovnomasi

	sizga e
	-
	pochta orqali yuboriladi. Iltimos, 
	bugungi yig
	ʻ
	ilish jarayoni haqida fikrlaringizni bildiring.  Shuningdek, 
	ThoughtExchange orqali muloqotni davom ettiring.


	ISHTIROKINGIZ VA FIKR
	ISHTIROKINGIZ VA FIKR
	ISHTIROKINGIZ VA FIKR
	-
	MULOHAZANGIZ UCHUN TASHAKKUR!
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