تاريخ التحاق الطفل بالصف ( 9الفوج):
التاريخ المتوقع للتخرج_______________________________ :
مستشار(ة) التوجيه_______________________________ :
الفصول الرسمية:

ورقة عمل لمتطلبات الشهادة
________________________________________
اسم التلميذ(ة):
رقم تعريف التلميذ(ة)________________________________________:

متطلبات الوحدات الدراسية :استخدم كشف الدرجات لتعبئة عدد الوحدات الدراسية /الكريديت المحصلة في كل مادة دراسية .يمكنك بعد ذلك طرح هذا العدد من الحد األدنى لعدد الوحدات الدراسية /الكريديت المطلوبة
للتخرج من أجل حساب عدد الوحدات الدراسية /الكريديت التي ال تزال بحاجة لتحصيلها في كل ماد ة دراسية .يرجى التحدث مع مستشار التوجيه الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة حول متطلبات محددة للوحدات الدراسية/
الكريديت.
المادة الدراسية

العدد األدنى
للوحدات
الدراسية/
الكريديت

اإلنجليزية

8

الدراسات االجتماعية
التاريخ العالمي ( ،)4تاريخ الواليات المتحدة
( ،)2المشاركة في الحكومة ( ،)1الدراسات
االقتصادية ()1

8

الرياضيات ،يشمل على األقل وحدتان
دراسيتان /كريديت في الرياضيات المتقدمة

6

العلوم
علوم الحياة ( ،)2علوم الفيزياء ( ،)2علوم
الحياة أو علوم الفيزياء ()2

6

لغة غير االنجليزية (*)LOTE

2

الفنون

2

التربية البدنية ،كل عام ،يتم توزيعها في أنماط
محددة

4

الصحة

1

المواد االختيارية

7

مجموع الوحدات الدراسية /الكريديت

44

عدد الوحدات
الدراسية /الكريديت
المحصل عليها

عدد الوحدات
الدراسية /الكريديت
الالزمة

مالحظات
تتطلب بعض المواد الدراسية دورات دراسية معينة من أجل التخرج اسأل مستشار التوجيه لمعرفة ما إذا
كنت تستوفي متطلبات كل مادة دراسية .سجل مالحظات حول أي دورات دراسية ممتازة هنا.

* يجب على التالميذ الذين سيحصلون على شهادة الريجنت المتقدمة أن يحصلوا على  6وحدات دراسية /كريديت في لغة غير اإلنجليزية ( .)LOTEيحتاج التالميذ الذين يدرسون سلسلة دراسية معتمدة في الفنون أو في التعليم المهني والتقني
( ،)CTEإلى وحدتي كريديت ( )2على األقل في لغة غير اإلنجليزية ( ) LOTEللحصول على شهادة الريجنت المتقدمة .يعفى التالميذ الذين يشير برنامج التعليم الفردي الخاص بهم إلى أنهم مصابين بإعاقة تعيق تعلمهم للغة ،من متطلبات
:لغة غير اإلنجليزية ( ،)LOTEولكن ال زال عليهم تحصيل  44كريديت.

تتوفر المعلومات الكاملة حول متطلبات الشهادة في صفحة متطلبات التخرج.

متطلبات الوحدات الدراسية
)T&I-25908 (Arabic

تاريخ التحاق الطفل بالصف ( 9الفوج):
التاريخ المتوقع للتخرج_______________________________ :
مستشار(ة) التوجيه_______________________________ :
الفصول الرسمية:

ورقة عمل لمتطلبات الشهادة
اسم التلميذ(ة):
رقم تعريف التلميذ(ة):

متطلبات االمتحان :استخدم كشف الدرجات لتعبئة أعلى الدرجات التي حصلت عليها في االمتحان في كل مادة دراسية .يجب على التالميذ الذين يدرسون للحصول على شهادة الريجنت أن يحرزوا درجة  65أو أعلى في كل
امتحانات الريجنت .يجب على التالميذ المؤهلين للحصول على إمكانيات المرونة لبرنامج ( )Safety Netأن يحصلوا على درجة  55أو أعلى في كل امتحانات الريجنت للحصول على شهادة محلية .يرجى التحدث مع مستشار
التوجيه الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة حول متطلبات االمتحان أو إمكانيات المرونة.
المادة الدراسية

اسم االمتحان
أو البديل المعتمد

عدد المحاوالت

الدرجة العليا

استوفى المتطلبات؟
نقط إضافية

اإلنجليزية
الدراسات االجتماعية
الرياضيات
العلوم
 1+اختيار*

المادة الدراسية

اسم االمتحان
أو البديل المعتمد

امتحانات إضافية ،لشهادة الريجنت المتقدمة فقط
الدرجة العليا
عدد المحاوالت

استوفى المتطلبات؟
نقط إضافية

الرياضيات ( 2من )3
الرياضيات ( 3من )3
العلوم ( 2من )2
امتحان نيويورك للغات فيما عدا
اإلنجليزية ()LOTE
يجب على التالميذ تحقيق خيار امتحان  +1بإحراز درجة النجاح في امتحان إضافي للريجنت أو بديل معتمد من طرف الوالية .يرجى التحدث مع مستشار التوجه الخاص بك حول التقييمات األخرى المتاحة وتجارب التعلم التي يمكن
استخدامها لتحقيق خيار االمتحان .+1

تتوفر المعلومات الكاملة حول متطلبات الشهادة في صفحة متطلبات التخرج.

متطلبات الوحدات الدراسية
)T&I-25908 (Arabic

