الحصول على دبلومة المدرسة
الثانوية في والية أوهايو
الفصل الدراسي لعام 2020
بصفتك طالب التحق بالصف التاسع في الفترة ما بين  1يوليو  2016و 30يونيو  ،2017هناك عدة مسارات متاحة أمامك للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية،
بحيث يمكنك االنتقال إلى الخطوات التالية في التعليم أو المستقبل المهني.
•يجب أن تكمل وتحصل على ما ال يقل عن  20نقطة اعتماد حسب الوالية في موضوعات معينة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تحصل على التعليم
في مجالي االقتصاد ومحو األمية المالية ،مع إكمال فصلين دراسيين على األقل في الفنون الجميلة .قد تفرض المنطقة التعليمية التي تتبعها المزيد من
متطلبات التخرج .تتوفر هذه المعلومات لدى مستشار الكلية التي تدرس فيها.
•يجب أن تستطيع إثبات ما تعلمته .هناك ثالثة مسارات في قانون أوهايو.
 .1اختبارات والية أوهايو
احصل على  18نقطة من  35نقطة في سبعة اختبارات والية في نهاية المقررات .يمكنك الحصول على ما يصل إلى خمس نقاط في
كل اختبار .تحتاج إلى أربع نقاط على األقل في الرياضيات وأربع نقاط في فنون اللغة اإلنجليزية وست نقاط في العلوم والدراسات
االجتماعية.
 .2االعتماد والنتيجة المعترف بها في المجال في اختبار االستعداد لالنضمام إلى القوة العاملة
احصل على اعتماد أو مجموعة اعتمادات بإجمالي  12نقطة معترف بها في المجال واحصل على النتيجة المطلوبة في اختبار مفاتيح
العمل .تدفع لك والية أوهايو مقابل خضوعك لالختبار في الوقت المحدد له .توفر بعض المناطق التعليمية برنامج الكبار فقط الذي يمكنك
من خالله الحصول على اعتمادات في عام دراسي واحد.
 .3اختبارات االستعداد لالنضمام إلى الكليات والمستقبل المهني
احصل على نتائج خالية من المعالجة* في الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية في اختبار الكليات األمريكية ( )ACTأو اختبار التقييم
الدراسي ( .)SATتختار المنطقة التعليمية التي تتبعها أما اختبار  ACTأو اختبار  .SATسوف تخضع الختبار على مستوى الوالية كلها
في فصل الربيع لمرة واحدة فقط في الصف الحادي عشر مجا ًنا.
ً
عرضة للتغيير.
*يحدد رؤساء جامعة أوهايو هذه النتائج ،وهي

•إذا لم تستوفِ معايير أي من المسارات الثالثة الواردة أعاله ،يوفر لك قانون والية أوهايو خيارين إضافيين للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية.
يشرح الجانب اآلخر من ورقة المعلومات هذه هذين الخيارين.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول التخرج عبر الموقع
 education.ohio.gov/graduationوحدد موقع القسم
الخاص بالفصل الدراسي الذي ستنضم إليه من أجل التخرج.

تحدّث إلى مستشار التعليم
المدرسي الذي تتعامل معه مع
بداية العام الدراسي بشأن المسار
الذي تختاره للتخرج وبشأن تحقيق
النجاح في المستقبل.
ديسمبر 2018

تتاح خيارات التخرج اإلضافية للفصول الدراسية الخاصة بعام 2020
الطالب الذين التحقوا بالصف التاسع بعد  1يوليو  2014هم أول من سيحصل على الدبلومة بموجب متطلبات التخرج الجديدة .باإلضافة إلى الوفاء بمتطلبات منهج المدرسة
الثانوية ،يجب أن يفي الطالب في والية أوهايو بمعايير أحد المسارات الثالثة الحالية للحصول على دبلومة المدرسة الثانوية.
وسع التشريع الحالي خيارات
لدعم االنتقال إلى المتطلبات الجديدة ،وافقت الجمعية العامة على خيارات التخرج المؤقتة للطالب الدارسين في الفصل الدراسي لعام ّ .2018
التخرج اإلضافية للفصول الدراسية لعامي  2019و ،2020كما هو موضح أدناه.
الرجاء مالحظة أن قانون الوالية قد عدّ ل المعايير المتاحة للفصل الدراسي لعام  2020وليس كل المعايير األصلية المتاحة للطالب في الفصل الدراسي لعام .2020
تتوقع الوزارة أن يفي أغلب الطالب بمعايير أحد المسارات الحالية الثالثة ،ويجب أن تستمر المنطقة التعليمية في العمل مع الطالب ،حسب الضرورة ،من أجل الوفاء بهذه
المتطلبات .توفر هذه الخيارات للطالب الذين ال يفون بمعايير أي من مسارات التخرج الحالية الثالثة فرصة للحصول على دبلومة.
خيارا التخرج اإلضافيين للفصل الدراسي لعام  2020هي:

الخيار األول

يحق للطالب الذين يلتحقون بالصف التاسع بين  1يوليو  2016و 30يونيو 2017
االستفادة من خيارات التخرج المعدلة المتاحة أدناه.
يجب أن يدرس الطالب المقررات التي تفرضها متطلبات المنهج وينجحوا فيها ،مع
الخضوع لالختبارات السبعة في نهاية المقررات .إذا حصل الطالب على نتيجة ""1
أو " "2في اختبارات الرياضيات أو فنون اللغة اإلنجليزية ،يجب أن يخضعوا لالختبار
مرة أخرى مرة واحدة على األقل.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تفي باثنين على األقل من المتطلبات الواردة أدناه:
•تحقيق معدل درجات للصف الدراسي ( )GPAمقداره  2.5على مقياس بقيمة
 4.0في كل المقررات التي يتم إكمالها أثناء الصف الدراسي الحادي عشر
واالثاني عشر (يجب أن يكمل الطالب على األقل أربعة مقررات تغطي العام
كله أو ما يكافئ ذلك)؛
•إنجاز مشروع مميز أثناء الصف الثاني عشر يفي بالمعايير المحددة من خالل
توجيهات وزارة التعليم في أوهايو وعمليات التقييم الخاصة بها (التعليمات
المتاحة بحلول  31مايو 2019؛

الخيار الثاني

يجب أن يدرس الطالب المقررات التي تفرضها متطلبات المنهج وينجحوا فيها،
مع الخضوع لالختبارات السبعة في نهاية المقررات .يجب أن ينهي الطالب
برنامجً ا فنيًا للمستقبل المهني يشمل على األقل أربعة مقررات في مسار مهني
واحد مع استيفاءواحد على األقل من الخيارات الواردة أدناه:
•الحصول على النتيجة اإلجمالية ( Proficientماهر) أو أفضل في
كل اختبارات أو وحدات االختبار المتعلقة بالمستقبل المهني الفني؛
•الحصول على اعتماد معترف به في المجال أو اعتمادات تساوي
 12نقطة؛
•إكمال تجربة عمل مدتها  250ساعة ،مع وجود إثباتات الحصول على
تقييمات إيجابية.

•إنهاء تجربة عمل أو خدمات مجتمعية أثناء الصف الثاني عشر مدتها 120
ساعة ،كما هو محدد بموجب توجيهات وزارة التعليم في والية أوهايو ومكتب
المحافظ لتطوير القوة العاملة (التعليمات المتاحة بحلول  31مايو )2019؛
•الحصول على ثالثة اعتمادات لنقاط االعتماد اإلضافية للكليات أو أكثر في أي
وقت خالل الدراسة في المدرسة الثانوية؛
•الحصول على نقاط اعتماد لمقرر تحديد المستوى المتقدم ( )APأو البكالوريا
الدولية ( )IBوالحصول على نتيجة مقدارها  3أو أعلى في اختبار تحديد
المستوى المتقدم أو نتيجة مقدارها  4أو أعلى في اختبار البكالوريا الدولية في
أي وقت أثناء الدراسة في المدرسة الثانوية؛
•الحصول على نتيجة مقدارها  3في اختبار مفاتيح العمل في كل قسم من أقسام
االختبار الثالثة؛
•الحصول على اعتمادات معترف بها في المجال معتمدة من مجلس الوالية أو
اعتمادات تساوي ثالث نقاط على األقل؛
•الوفاء بمتطلبات اعتماد االستعداد لـ .OhioMeansJobs

هل لديك أسئلة؟
إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن متطلبات التخرج ،فاتصل على الرقم  (614) 466-1317أو أرسل رسالة بريد
إلكتروني إلى العنوان .gradrequirements@education.ohio.gov

تحدّث إلى مستشار التعليم
المدرسي الذي تتعامل معه مع
بداية العام الدراسي بشأن المسار
الذي تختاره للتخرج وبشأن تحقيق
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