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فيروس  متطلبات التخرج بسبب املتصلة بالتغييرات حول ملخص 

 19-كوفيد

ساعة معتمدة في  44و)في والية نيويورك ساعة معتمدة  22أن يكون لديهم إلى  ،للتخرج من املدرسة الثانوية ،بشكل عاميحتاج الطالب في نيويورك 

 لتخرج في نيويوركمتطلبات احول  Advocates for Childrenمن  يمكنك مراجعة األدلة اإلرشادية. 1+  4مدينة نيويورك( واجتياز اختبارات 

 Regentsلغاء اختبارات تم إ ،19-إال أنه وبسبب فيروس كوفيد. للحصول على تفاصيل إضافية خيارات التخرج للطالب ذوي االحتياجات الخاصةو 

 . كما غيرت والية نيويورك أيض2021ويناير  2020يونيو وأغسطس التي كان من املقرر إجراؤها في أشهر 
 
متطلبات التخرج للطالب الذين كانوا   ا

 . تلك االختبارات امللغاة يخططون إلجراء االختبارات 
 

على   2020في يونيو وأغسطس  Regentsاختبارات إلغاء حول تأثير هذه  األسئلة الشائعةو  اإلرشاداتهذه بنشر إدارة التعليم في والية نيويورك قامت 

.  2021في يناير  Regentsإلغاء امتحان حول تأثير  األسئلة الشائعةو  اإلرشاداتهذه  إدارة التعليم في والية نيويوركأصدرت كما متطلبات التخرج. 

 . الصفحات هو مذكور في تلك  اوفيما يلي مخلص عم  

 

 ( Course Creditالرصيد الخاص باملقررات الدراسية )

 عد التي تقدمها مدرستهم. يجب على طالب املدارس الثانوية املشاركة في فرص التعلم املختلطة أو عن ب   •

طاملا أنك تستوفي املعايير التي تم تقييمها في  ( للمقرر الدراس ي  diploma credit)دبلوم الشهادة ستتمكن من الحصول على الرصيد الخاص ب •

 . الدورات الدراسية الخاصة بك للفصل الدراس ي 

 

  :األخرى  1+  4وإعفاءات  Regentامتحانات 
عفى الطالب في الصفوف   قد حققوا ما يلي   إذا كانوا   2021يناير  زمع انعقاده في  امل  Regentsبشكل دائم من إجراء اختبار    12-7يُ

  :21-2020  عام  الفصل الدراس ي األول منخالل  

 باختبار ازوا املقرر الدراس ي الذي ينتهي اجت •
 
 ؛2021في يناير  Regentsعادة

 . أو (course credit) لكسب رصيد الدورةالتعويض ي برنامج وا الأكمل •

  .21-2020هذا االمتحان للتخرج في نهاية الفصل الدراس ي األول لعام احتاجوا إلى إجراء  •

قرر دراس ي لم يقم  مل  2021في يناير  Regentمالحظة: هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للطالب من خاللها الحصول على إعفاء من  ®

 .21-2020خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي بالتسجيل فيه 

https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-cancellation-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
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عفى الطالب في الصفوف   إذا   2020التي خططوا لخوضها في يونيو أو أغسطس    Regentsبشكل دائم من اجتياز امتحانات   12-7يُ

 مع تحقيق أي مما يلي:   2020بنهاية أغسطس  بها اجتازوا الدورة التدريبية املرتبطة  كانوا قد  

  ؛2020في ربيع أو صيف الدراسية املؤدية إلى االمتحان دورة الكانوا في  •

 أكاديميكانوا قد  •
 
 تلقوا تدخال

 
 وتعليمات تكميلية ودروس ا

 
 ؛2020في ربيع أو صيف خصوصية للتحضير لالمتحان   ا

 ؛2020أبلغوا املدرسة بأنهم يرغبون في إجراء أو إعادة االختبار في يونيو أو أغسطس كانوا قد  •

 . 2020أو يناير  2019أو أغسطس  2019في يونيو له  متقد  الخضعوا لالختبار أو أعادوا كانوا قد  •

 

 لتطوير الوظيفي واملهارات املهنية قاموا باإلعداد ل  التطوير الوظيفي واملهارات املهنية: يمكن للطالب الذينالخاص ب عتماد  ال 

التطوير إذا أظهروا بطريقة أخرى املعرفة واملهارات املوضحة في معايير التعلم  ا العتماد  الحصول على هذ  19-كوفيدخالل  

 :ى مستوى البدءعل  الوظيفي واملهارات املهنية

 : لتطوير الوظيفي واملهارات املهنية ل 1رقم خيار ال •

عفى الطالب في هذا املسار من االعتمادات / الساعات التي كانوا يخططون للوفاء بها في فصل الربيع  ®  ؛2020ي 

 التعليم الفني واملنهي يمكن للمدارس توفير برامج التعلم القائم على العمل و  ،21-2020خالل العام الدراس ي  ®
 
. قد تستمر  افتراضيا

التعلم القائم على  حتى إذا لم تكن قادرة على توفير جزء من ساعات  التطوير الوظيفي واملهارات املهنيةاملدارس في منح أوراق اعتماد 

 بسبب التعلم عن بعد.  العمل

من   20-2019: يجب إعفاء الطالب في هذا املسار الذين خططوا للتخرج في العام الدراس ي لتطوير الوظيفي واملهارات املهنية ل 2رقم خيار ال •

 . التطوير الوظيفي واملهارات املهنية ومنحهم االعتماد طاملا أنهم استوفوا معايير التعلم  التطوير الوظيفي واملهارات املهنيةتقييم 

: ال يزال بإمكان الطالب ذوي اإلعاقة الحصول على دبلوم محلي من خالل  SUPERINTENDENT DETERMINATION PATHWAY مسار •

 باستخدام اإلرشادات املذكورة أعاله.  التطوير الوظيفي واملهارات املهنيةهذا املسار من خالل العمل نحو 

 

  ؟الشهادة الخاصة بيعلى  Regentsكيف ستظهر إعفاءات امتحان 

 . الشهادة الخاصة بهم" بجوار االمتحان في  E" أو "WAعفاء درجة "اإل سيرى الطالب الذين يحصلون على  •

 املعفاة.  Regentsسيتم اتخاذ قرارات مرتبة الشرف / دبلوم املتقدمين بدون النظر في درجات امتحانات  •

ال تزال خيارات شبكة األمان متاحة للطالب املعاقين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية. ال يمكن للطالب ذوي اإلعاقة الذين يستخدمون شبكة   •

 Regents (45-54 .)املعفى للتعويض عن انخفاض درجة اختبار  Regentsاألمان التعويضية استخدام اختبار 

 

التطوير الوظيفي  الستثناء منأو  Regentsاختبار إذا كنت ل أرغب في الحصول على إعفاء من 

 فماذا أفعل؟ ،واملهارات املهنية

. قد يرغب اآلباء في التطوير الوظيفي واملهارات املهنيةالستثناء من  أو    19-كوفيد يمكن للوالدين رفض أي إعفاء من امتحان  

 من التخرج مع اإلعفاء. لرفض التنازل أو  رفض اإلعفاء أو التنازل إذا كانوا يريدون أن يظل طفلهم في  
ً
املدرسة الثانوية بدل

  :يجب على الوالدين  ،اإلعفاء

  :ذكر التالي  تأكد من، مع الإرسال خطاب أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية إلى مدرستك  •

 اسم الطالب وتاريخ ميالده  ®
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 اسم املدرسة ®

 اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان(. اسم ولي األمر ومعلومات االتصال )البريد  ®

عفى طفلك منها التطوير الوظيفي واملهارات املهنيةضع قائمة باالمتحانات أو متطلبات و  ®  .التي ال تريد أن ي 

 هذا. دارة التعليم في والية نيويوركدليل إمن  3النموذج في الصفحة ملء أو  •

 
 

 االستثناءات. راجع إرشادات إدارة التعليم هذه حول رفض اإلعفاءات و  ،للطالب في مدارس إدارة التعليم بمدينة نيويورك

 

  TASCمعادلة الثانوية العامة و 

أو   Regentsعن طريق اجتياز امتحانات  HSEيمكن للطالب الذين يتركون املدرسة الثانوية بدون دبلوم الحصول على دبلوم  ،بشكل عام

يجب على الطالب اجتياز   ،مجاالت )القراءة والكتابة والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم(. عادة الفرعية في خمسة TASCاختبارات 

 .إدارة التعليم في والية نيويوركفي سئلة الشائعة األ راجع  ،فرعي واحد على األقل. للحصول على التفاصيل TASCاختبار 

 

دون اجتياز أي اختبارات فرعية   HSEيمكنك الحصول على دبلوم    ،19-كوفيدبسبب    TASCبينما يتم إغالق مراكز اختبار    لكنو 

TASC   :أو اختبارات أخرى إذا كنت 

 (؛ و P2Gالتسجيل في برنامج املعادلة الثانوية املعتمدة )مثل قمت ب •

  أو أكثر من مناطق االختبار الفرعي: 3في أن يكون لديك  •

 و/أو  Regentsاجتياز درجات امتحان  ®

 ؛ و/أو 19-كوفيدبسبب  Regentامتحان إعفاءات من  ®

 ؛ GEDأو TASCاجتياز درجات االختبار الفرعي  ®

 التقييمات التي يقدمها املعلم لكل موضوع. إكمال ، اختبارات فرعية متبقيةبالنسبة ألي  •
 

 فسيتم إعفاؤك أيض ،19-كوفيدبسبب  Regentأنك مستثنى من واحد أو أكثر من اختبارات ت شهادتك إذا أظهر  ،حتى بعد فترة الطوارئ هذه
 
  ا

 . TASCمن هذا االختبار الفرعي لـ 
 

 .هذا  إدارة التعليم في ولية نيويوركدليل راجع   ،19-كوفيدبسبب  TASCللحصول على تفاصيل حول إعفاءات 

 

 

. إذا كانت  Advocates for Childrenورقة الحقائق هذه ال تشكل نصيحة قانونية. تحاول صحيفة الحقائق هذه تلخيص السياسات أو القوانين الحالية دون إبداء رأي 

 .ستشارفيرجى االتصال بمحاٍم أو م ،لديك مشكلة قانونية

 

 .Advocates for Children of New York ،Incبواسطة  2020حقوق النشر © نوفمبر 

 

 ل يمكنك طلب تطبيقه لحق ،بمجرد رفضك لإلعفاء أو التنازل  ولكنوقبول البعض اآلخر.  الستثناءات اإلعفاءات أو  بعضيجوز للوالدين رفض 
ً
.  ا

 أنفسهم االستثناء برفض اإلعفاء أو  ،بغض النظر عن العمر ،ال يجوز للطالب

 

 

،. ملعرفة ما إذا كان مركز اختبار قريب منك مفتوح19- كوفيدبسبب  TASCتم إغالق العديد من مراكز اختبار 
ً
 .هناانقر  ا

 

 يمكن للطالب التسجيل في برنامج مجاني ومعتمد ملعادلة املدارس الثانوية في مدينة نيويورك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى مالحظة:

 ReferralCenters@schools.nyc.gov 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-parental-right-to-decline-examination-waivers-5-27-20.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-parental-right-to-decline-examination-waivers-5-27-20.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-parental-right-to-decline-examination-waivers-5-27-20.pdf
http://www.acces.nysed.gov/hse/regents-hse-exam-pathway-frequently-asked-questions
http://www.acces.nysed.gov/common/acces/files/hse/hse-guidance.pdf
http://www.acces.nysed.gov/common/acces/files/hse/hse-guidance.pdf
http://www.acces.nysed.gov/common/acces/files/hse/hse-guidance.pdf
http://www.acces.nysed.gov/hse/hse-testing-maps
mailto:ReferralCenters@schools.nyc.gov
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