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 2020أبريل/ نيسان،  7
 

  أعزائي العائالت:
  

يع خالل هذه األزمة الصحية العامة المتطورة باستمرار، تظل صحة وسالمة جميع تالميذنا على رأس أولوياتنا. نحن نعلم أن هذا وقت عصيب لجم
التأكد من أننا هنا لتوفير الموارد والدعم لمساعدة جميع سكان مدينة نيويورك، ولكن بشكل خاص لتالميذنا الذين هم على وشك التخرج. يرجى 

  تخرج.التالميذ المتخرجين على البقاء في مسارهم إلكمال المدرسة الثانوية بنجاح. فيما يلي أحدث اإلرشادات المتعلقة بالمتطلبات الالزمة لل
  

  االطالع على التقدم نحو التخرج باستخدام حسابك في مدارس مدينة نيويورك
( لتتبع تقدم التلميذ)ة( نحو التخرج. يمكن للعائالت استخدام أداة  NYCSAنحن نشجعكم على التحقق من حساب مدارس مدينة نيويورك )

(Graduation Tracker( في حساب مدارس مدينة نيويورك )NYCSA  لالطالع على وحدات الكريديت الدراسية التي حصل عليها )
اجتازها التلميذ)ة(، ووحدات الكريديت الدراسية قيد التقدم الخاصة بالتلميذ)ة(، ووحدات الكريديت الدراسية المتبقية  التلميذ)ة(، واالمتحانات التي

    التي يحتاجها التلميذ)ة( للحصول على دبلومة الريجنت أو دبلومة الريجنت المتقدمة.
 

ال تحل المعلومات الموجودة في حساب مدارس مدينة نيويورك  .mystudent.nyc إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك بالفعل، يمكنكم إنشاء حساب هنا:
(NYCSA.محل المحادثات مع مدرسة طفلكم، ولكنها يمكن أن تساعدكم أنتم وتلميذكم في تقييم مساره نحو التخرج )  
  

  حزيران، وتم إعفاء بعض التالميذ من االمتحاناتتم إلغاء امتحانات الريجنت في يونيو/ 
. ونتيجة لذلك، قد يكون 2020( ومجلس األوصياء بإلغاء امتحانات الريجنت لدور يونيو/ حزيران  NYSEDقامت إدارة التعليم بوالية نيويورك )

ول على إعفاء من امتحانات الريجنت في مؤهلين للحص 2020التالميذ الذين يعتزمون خوض أي من امتحانات الريجنت في يونيو/ حزيران 
  . ينطبق هذا اإلعفاء على:2020يونيو/ حزيران  

أي تلميذ)ة( مسجل حاليًا في دورة تتوج بخوض امتحان الريجنت في يونيو/ حزيران، والذي سيكون قد حصل على وحدات كريديت  •
  دراسية في الدورة الدراسية.

بخوض امتحان الريجنت في يونيو/ حزيران والذي فشل في الحصول على وحدات الكريديت   أي تلميذ)ة( مسجل حاليًا في دورة تتوج •
الدراسية بحلول نهاية العام الدراسي، ولكنه يعود للتعليم الصيفي لتعويض وحدات الكريديت الدراسية التي فشل في الحصول عليها. 

  .2020ل على الدبلومة في أغسطس/ آب سيتم منح هؤالء التالميذ الحقًا وحدات الكريديت الدراسية للحصو

أي تلميذ)ة( تم تسجيله سابقًا في دورة تؤدي إلى خوض امتحان الريجنت، وحصل على وحدات الكريديت الدراسية للدورة الدراسية،   •
درجة  ولم يجتاز امتحان الريجنت المرتبط بها بعد ولكنه كان ينوي خوض امتحان الريجنت في يونيو/ حزيران للحصول على ال

  المنجحة.
 

ديت على الرغم من إلغاء امتحانات الريجنت، ال يزال يتعين على التالميذ إكمال الدورات الدراسية المطلوبة من أجل الحصول على وحدات الكري
  الدراسية الالزمة للمضي نحو التخرج.

  
  متطلبات وحدات الكريدت الدراسية للدورة الدراسية تبقى كما هي

انتقلت الفصول الدراسية إلى منصة تعليمية جديدة، فإن طريقة التدريس ال تؤثر على متطلبات وحدات الكريدت الدراسية للدورة الدراسية.  بينما 
    وحدة كريديت دراسية معتمدة للتخرج بغض النظر عما إذا كانوا يتعلمون في الفصل أو عن بُعد. 44يجب على التالميذ كسب 

 
عد، سيستمر المعلمون في تقدير عمل التالميذ حتى يتلقوا تعليقات حول تقدمهم. سيحصل التالميذ، في نهاية دوراتهم الدراسية،  أثناء التعلم عن بُ 

 على الدرجات النهائية بنفس طريقة حصولهم عليها أثناء
 

يديت الدراسية الخاصة بتلك الدورات الدراسية.  التدريس بالطرق التقليدية. إذا اجتاز التالميذ دوراتهم الدراسية، فسيحصلون على وحدات الكر 
  يجب على التالميذ التواصل مع معلميهم إذا كانوا بحاجة إلى دعم إضافي للبقاء على المسار الصحيح لدوراتهم الدراسية.
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  لن يتم استخدام الحضور لحساب الدرجات
يد الدرجة النهائية للتلميذ)ة(. قد ال يتم استخدام الحضور كعامل في  في الماضي، ربما استخدمت بعض المدارس الحضور كعنصر وحيد في تحد

عما إذا كانوا تقدير الدرجات. ستستمر المدارس في مراقبة تفاعل التالميذ ومشاركتهم في التعلم عن بُعد، ولكن سيتم تقييم التالميذ في المقام األول 
  بمدرستكم إذا كانت لديكم أسئلة حول سياسة تقدير الدرجات. يستوفون المتطلبات األكاديمية للدورة الدراسية. اتصلوا 

 
للحصول على معلومات إضافية حول متطلبات التخرج والتغييرات األخيرة، يرجى االتصال بمدرستكم أو زيارة الرابط 

ools.nyc.gov/graduationrequirementssch . 
   

تعلق بفيروس نحن متواجدون هنا لدعم مجتمع إدارة التعليم بأكمله خالل هذه الفترة العصيبة. للحصول على التحديثات المنتظمة إلدارة التعليم فيما ي
 .schools.nyc.gov/coronavirusكورونا، يرجى زيارة الرابط 

 

  مع خالص التقدير واالحترام،

 

Richard A. Carranza 
 مستشار التعليم

 إدارة التعليم لمدينة نيويورك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/graduation-requirements
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update

