متطلبات الوحدات الدراسية
الشهادات المحلية ،و شهادات الريجنت ،وشهادات الريجنت المتقدمة
يتعين علي التالميذ استيفاء متطلبات االمتحان المدرجة على الجانب الخلفي ،وأن يحصلوا
أيضا ً على وحدات الكريديت الواردة أدناه من أجل الحصول علي شهادة محلية  ،أو شهادة
الريجنت ،أو شهادات الريجنت المتقدمة .متطلبات الكريديت متطابقة بالنسبة لجميع أنواع
الشهادات ،باستثناء شهادة الريجنت المتقدمة كما هو أدناه.
المتطلبات الدنيا
مهارات اللغة االنكليزية ()ELA
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موزعة كما يلي:

الرياضيات
بما في ذلك وحدتان دراسيتان ( )2على األقل في
الرياضيات المتقدمة (على سبيل المثال :الهندسة
أو الجبر )2

8

دورات البكالوريا الدولية ()IB
دورات دراسية بوحدات كريديت للكلية مثل:
 برنامج ()College Now
 أو برنامج ()CUNY Early College

االعتمادات التعليمية البديلة للتخرج

6

موزعة كما يلي:

لغة أخرى غير اإلنجليزية (LOTE)2

الدورات الدراسية التي تدعم الجاهزية للكلية والمسارات المهنية
دورات دراسية متقدمة
دورات اإللحاق المتقدم ()AP

يتوفر حاليا ً اعتمادان اثنان :اعتماد في التنمية المهنية والدراسات الحرفية () ،CDOSوشهادة التخرج للمهارات واإلنجاز ،وسيتم وصفهما
بشكل أكبر أدناه .إن االعتمادات التعليمية البديلة للتخرج ال تعادل شهادة الدراسة الثانوية .يكون التالميذ الذين يحصلون على
االعت مادات التعليمية هذه مؤهَّلين لمواصلة الدوام بالمدرسة حتى حصولهم على شهادة المدرسة الثانوية أو حتى نهاية العام الدراسي الذي
يبلغون فيه عمر  21سنة (أيهما يحدث أوالً) .يمكن أن يتم منح هذه االعتمادات التعليمية فقط بعد إتمام  12سنة من التعليم على األقل،
باستثنا ء صف الروضة .للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه االعتمادات التعليمية ،يتعين على التالميذ االستفسار من مدارسهم.

العلوم (بما فيها المختبرات)
علم األحياء ()2
علم الفيزياء ()2
علم األحياء أو علم الفيزياء ()2

الدورات الدراسية ووحدات الكريديت المدرجة عل اليسار ضرورية لتخرج التالميذ وحصولهم على الشهادة ،إال أن بعض
الدورات الدراسية والخبرات اإلضافية قد تكون أيضا ً ضرورية لكي يكون التلميذ يكون مستعدا حقا للنجاح في الكلية
والمهن .تساعد الدورات الدراسية والخبرات المذكورة أدناه على إعداد التالميذ لالنتقال من المدرسة الثانوية إلى الكلية أو
المهن.

الرياضيات 8 :وحدات دراسية بمستوى الريجنت ،بما في ذلك
مكون من المواد التالية على األقل:
تسلسل َّ
 الجبر 1
 الهندسة
 الجبر ()Algebra II
مكونة
العلوم 8 :وحدات دراسية بمستوى الريجنت ،بما في ذلك سلسلة َّ
من ثالث مواد على األقل من المواد التالية:
 البيئة الحية
 الكيمياء
 أو الفيزياء
 دورة إلحاق متقدم في مادة العلوم

الدراسات االجتماعية
التاريخ العالمي ()4
تاريخ الواليات المتحدة ()2
المشاركة بالحكومة ()1
االقتصاد ()1

تجاه الجاهزية للكلية وااللتحاق بالمهن
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 6( 2للريجنت

المتقدمة)3

اعتمادات تعليمية في التنمية المهنية والدراسات الحرفية
()CDOS

وثيقة التخرج للمهارات واالنجاز

الفنون المرئية ،و /أو الموسيقى ،و /أو الرقص ،و/
تعترف رسميا ً بجاهزية التلميذ(ة) للعمل بمستوى مبتدئ من خالل
2
أو المسرح
التم ُّكن من معايير التعلم في التنمية المهنية والدراسات الحرفية
( .)CDOSقد يحصل التالميذ على هذا االعتماد التعليمي بعد إكمال
التربية البدنية
4
يتم توزيعها كل عام في أنماط محددة
خطة مهنية ،وملف القابلية للتوظيف ،و 216ساعة من خبرات
1
الصحة
اإلعداد للمسار المهني ،والتي يجب أن تتضمن  54ساعة من التعلم
القائم على العمل .يمكن منح هذا االعتماد كاعتماد مستقل بذاته
المواد االختيارية
 3( 7للريجنت المتقدمة)
للتخرج وكمصادقة على شهادة ،أو كخيار أول (راجع الصفحة
44
المجموع
الخلفية للحصول على مزيد من المعلومات).
 1يختلف عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لسلسلة التعليم المهني والتقني المعتمدة من الوالية ( )CTEحسب البرنامج المحدد للدراسة .قد يطلب من التالميذ الحصول على أكثر من  44وحدة دراسية ألجل التخرج بشهادة مصدقة من التعليم
المهني والتقني ( .)CTEيجب على التالميذ في برامج التعليم المهني والتقيني ( )CTEسؤال مدارسهم عن هذه المتطلبات.
 2يعفى التالميذ الذين يشير برنامج التعليم الفردي الخاص بهم إلى أنهم مصابين بإعاقة تعيق تعلمهم للغة ،من متطلبات اللغة ما عدا اإلنكليزية ") ،(LOTEولكن ال زال عليهم تحصيل  44كريديت.
 3يجب على التالميذ الذين يكملون تصديق شهادات الفنون أو التعليم المهني والتقني ( )CTEللحصول على شهادات الريجنت المتقدمة ،إكمال وحدتين دراستين ( )2بلغة غير اللغة االنكليزية ( .)LOTEانظروا في الجانب الخلفي لالطالع على
المزيد من المعلومات حول هذه التصديقات.

متطلبات االمتحان 
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تعترف هذه الشهادة رسميا ً بمهارات التالميذ وانجازاتهم في
المواد األكاديمية ،والتنمية المهنية ،واألساسيات األخرى الالزمة
للحياة في المرحلة التالية للمدرسة ،وفي التعلم ،والعمل .يمكن أن
يتم منح هذا االعتماد للتالميذ ذوي اإلعاقات الذهنية الحادة الذين
يشاركون في التقييم البديل لوالية نيويورك (.)NYSAA

متطلبات االمتحان
شهادة الريجنت
المتقدمة

محلية (للتالميذ
نوع الشهادة
المؤهلين فقط)4
يتعين علي التالميذ استيفاء متطلبات االمتحان المدرجة على الجانب الخلفي ،وأن يحصلوا أيضا ً على درجات
النجاح في االمتحانات الواردة أدناه من أجل الحصول علي شهادة محلية ،أو شهادة الريجنت ،أو شهادات
الريجنت المتقدمة .تتوفر الشهادة المحلية فقط للتالميذ المؤهلين لبرنامج ( )Safety Netأو الذين حصلوا
على استئناف معين 4.تختلف متطلبات الدرجات واالمتحانات التي يجب اجتيازها حسب نوع الشهادة التي
يسعى التلميذ للحصول عليها.

الريجنت

الحد األدنى للمتطلبات
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الريجنت5

+55

+65

+65

الدراسات االجتماعية
 تاريخ الواليات المتحدة أو
 تاريخ وجغرافيا العالم

 +55في امتحان واحد
في مادة الدراسات
االجتماعية

 65في امتحان واحد في
مادة الدراسات االجتماعية

 65في امتحان واحد في
مادة الدراسات االجتماعية

الرياضيات
 الجبر ،1
 أو الهندسة،
 أو الجبر ()Algebra II
العلوم
• البيئة الحية،
• أو علم األرض،
• أو الكيمياء،
• أو الفيزياء
لغة أخرى غير اللغة االنكليزية
()LOTE

 +55في امتحان واحد
بمادة الرياضيات

 +65في امتحان واحد
بمادة الرياضيات

 +65في ثالث امتحانات
بمادة الرياضيات

 +55في امتحان واحد
في العلوم

 65في امتحان واحد في
العلوم

 +65في امتحان مادة
البيئة الحية وامتحان واحد
آخر في مادة العلوم

غير ضروري

غير ضروري

 +55في أي امتحان
إضافي آخر من امتحانات
الريجنت أو في خيار
 1+معتمد من الوالية

 65في أي امتحان
إضافي آخر من امتحانات
الريجنت أو في خيار
 1+معتمد من الوالية

 +65في امتحان واحد
من امتحانات نيويورك
للغات فيما عدا اللغة
اإلنكليزية (LOTE) 6
 65في أي امتحان
إضافي آخر من امتحانات
الريجنت أو في خيار
 1+معتمد من الوالية

1+

يجب على التالميذ اجتياز االمتحانات الواردة على اليسار قصد التخرج ونيل الشهادة ،لكن الحصول
على درجات عالية في هذه االمتحانات ،واجتياز امتحانات إضافية ،وتحصيل اعتمادات رسمية تجاه
التخرج بشهادة في وسعها جميعا ً أن تدعم التلميذ لالنتقال بنجاح إلى الكلية أو المهن .تحصيل أي من
الدرجات الواردة أدناه في القراءة ،والكتابة ،والرياضيات سوف يساعد التالميذ على تجنب الحاجة
لدورات عالجية في جامعة (.)CUNY
اإلنجازات التي تدعم الجاهزية للكلية والمسارات المهنية

امتحانات
مهارات اللغة االنكليزية ()ELA

خيار5

تجاه الجاهزية للكلية وااللتحاق بالمهن

القراءة والكتابة:
 درجة  +75في امتحان الريجنت باللغة االنكليزية
 درجة  +480في امتحان ( )SATفي القراءة النقدية ،أو القسم الشفوي  ،1أو القراءة والكتابة التي تستند إلى
إثباتات
 درجة  +20في امتحان اللغة االنكليزية ()ACT English
 درجة منجحة في اختبارات تقييمات جامعة ()CUNY
الرياضيات:
 درجة  + 80في أي امتحان من امتحانات الريجنت في مادة الرياضيات ،ودرجة النجاح في مادة
الجبر /IIحساب المثلثات أو في دورة دراسية للرياضيات من مستوى أعلى
 درجة  +70في امتحان الجبر  1المتوافق مع المعايير األساسية المشتركة أو امتحان الريجنت في الهندسة ،أو
درجة  +65في امتحان الريجنت في الجبر /2حساب المثلثات
 درجة  500+في امتحان  SATفي الرياضيات أو درجة  530+في في جزء الرياضيات في امتحان SAT
(مارس /آذار  2016وما بعد ذلك)
 درجة  +21في امتحان الرياضيات ()ACT Math
 درجة منجحة في اختبارات تقييمات جامعة ()CUNY
انجازات أخرى:
 الحصول على  +3في أي امتحان من امتحانات اإللحاق المتقدم ()AP
 الحصول على  +4في أي امتحان من امتحانات البكالوريا الدولية ()IB
 النجاح في دورة تعطي وحدات دراسية بمستوى الكلية بدرجة " "Cأو أكثر.
 الحصول على شهادة الريجنت المتقدمة
 الحصول على تصديق شهادة التعليم الفني والمهني ( )CTEو /أو اجتياز تقييم للتعليم التقني معترف به من قبل
المجال الصناعي ،للحصول على رخصة و /أو شهادة
 الحصول على شهادة الريجنت المصدقة بالفنون

تصديقات الشهادة
يمكن للتالميذ الحصول على تصديقات الشهادة لالعتراف اإلكمال الناجح للدورات الدراسية اإلضافية واالمتحانات.
يجب على التالميذ االستفسار من مدارسهم إذا كانوا مؤهلين ألي من التصديقات التالية :تصديقات الفنون  ،وشهادة
التعليم بلغتين ،ووثيقة التخرج في التنمية المهنية والدراسات المهنية () ،CDOSومراتب الشرف ،ودرجة اإلجادة في
الرياضيات ،وشهادة الخدمة.

 )4( 4قد يكون لدي بعض التالميذ ،بمن فيهم ذوو اإلعاقات ،خيارات إضافية الستيفاء متطلبات التخرج .وقد يكون هؤالء التالميذ مؤهلين للحصول علي الشهادة المحلية ،مما يسمح لهم بالتخرج بدرجات أقل في االمتحانات .وينبغي للتالميذ واألسر مناقشه خياراتهم مع
مدارسهم.
 5التقييمات األخرى المعتمدة من قبل إدارة التعليم لوالية نيويورك يمكن أن تحقق خيار امتحان  1+أو تكون بديالً عن االمتحان المطلوب .يجب على التالميذ االستفسار من مدارسهم عن مدى توفر هذه الخيارات ،بما في ذلك خيار  1+للتنمية المهنية والدراسات الوظيفية
( .)CDOSيتعين على التالميذ الذين يستخدمون خيار ( )CDOS +1إكمال خطة مهنية ،وملف القابلية للتوظيف ،و 216ساعة من خبرات اإلعداد للمسار المهني ،والتي يجب أن تتضمن  54ساعة من التعلم القائم على العمل.
 6التلميذ الذي يكمل شهادة في الفنون أو في التعليم المهني والتقني ( )CTEمع شهادة الريجنت المتقدمة ليس من الواجب عليه اجتياز امتحان لغة أخرى غير اإلنجليزية ( .)LOTEوبالمثل ،فإن التلميذ الذي يعاني من إعاقة ويشير برنامج التعليم الفردي الخاص به إلى أن هذه
اإلعاقة تؤثر سلبا ً على قدرته على تعلم لغة ،هو غير ملزم باجتياز امتحان  loteمن أجل الحصول علي الريجنت المتقدمة.

متطلبات الوحدات الدراسية 

ملخص تعليمات إدارة التعليم لوالية نيويورك اعتباراً من
نيسان .2017
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