
 
                  

             

                        
                      

 

         

                       
                   

         

                     

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

من التخرج إجراءات لمراجعة األزرق الشریط لجنة ستنشئ أنها Regents ومجلس Betty A. Rosa المستشارة أعلنت ، 2019 یولیو في

نیویورك. والیة في دبلوم على الحصول یعنیه ما وتأكید الوالیة في الثانویة  المدارس

كانت إذا فیما اللجنة ستنظر نیویورك. والیة في طالب لكل التعلیم في التمیز لضمان الدولة دبلوم إلیه یشیر أن یجب ما اللجنة  واإلنصاف ستفحص
للكلیة. مستعدین كانوا وما یعرفون لما نیویورك في المتنوعین الطالب أفضل بشكل تخدم أن یمكن واإلنجاز للتعلم إذا إضافة كمؤشرات أخرى  تدابیر

األزرق الشریط لجنة عمل إعالم في اإلقلیمیة االجتماعات تساعد
 بما ، الشركاء من العدید من مدخالت یجمعون المتحدة الوالیات في التعلیم ووزارة الحكام ومجلس األزرق الشریط لجنة عمل أن إعالم في للمساعدة

 تعقد ، التعلیقات هذه لجمع .عامة والجمهور األعمال ومجتمع العالي التعلیم وممثلو المدرسي الدعم وموظفو واإلداریون والمعلمون اآلباء ذلك في
 2020. أبریل حتى الوالیة أنحاء جمیع في إقلیمیة اجتماعات

 :توجیهیة أسئلة خمسة حول اإلدارة إلى مالحظات وتقدیم لمناقشة أصغر مجموعات إلى التقسیم فرصة للحاضرین ستتاح ، إقلیمي اجتماع كل في

ماذا نرید أن یعرف الطالب وأن یكونوا قادرین على القیام به قبل التخرج؟  1.

كیف نرید من الطالب إظهار هذه المعرفة والمهارات؟  2.

 أعاله) للتأكد من أنها مؤشرات على إكمال المدرسة الثانویة؟ 2كیف تقیس التعلم واإلنجاز (كما یتعلق باإلجابات على #  3.

كیف یمكن أن تعكس مقاییس اإلنجاز بدقة مهارات ومعرفة مجموعتنا الخاصة ، مثل الطالب ذوي اإلعاقات ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة؟  4.

ما متطلبات الدورة أو االمتحانات التي تضمن أن یكون الطالب مستعدین للكلیة والمهن أو المشاركة المدنیة؟  5.



        

 

      
            

  
            

  
         

      
 

   
  

           
            

       
           

           
  

          
           

    
 

                  

 

 
 

   

                    
              

  
    

       

 

 

 

 

 

نیویورك في التخرج تدابیر لمراجعة الزمني الجدول مشروع

 2020: لیربأ ىلإ 2020 ربمفون نم ●
 يف ةرادإلا سلجم ىلإ ریرقت .ىرخألا لودلا يف تاسرامملاو ثحبلل بدألا ةعجارم-

 2020 عیبر
 عیمج نم تاقیلعتلا عمجل ریانی يف أدبت تاعامتجا ةیمیلقإلا لمعلا تاعومجم دقعت-

 .ةیالولا ءاحنأ
.  تاعامتجالا لودج ةدوسمو (BRC) ءاقرزلا ةنجللا ءاشنإ 2020: فیص ●

 .يمیلقإلا عامتجالا تاقیلعت ةمجرت 2020: فیص ●

عمج 1: ةلحرملا
 ملعتلاو تامولعملا

.  اهلمع قاطن ددحیو زیمی- BRC ةنجلل لوألا عامتجالا 2020: ربمتبس ●
 راطإو ةیولوألا تاذ تالاجملا دیدحت قرزألا طیرشلا ةنجلل يناثلا عامتجالا 2020: ربوتكأ ●

 .ةیولوألا تالاجمل ةیعرف تاعومجم ءاشنإ .اًمدق يضملل
- ربمفون - ربمفون.ةیعرفلا تاعومجملا تاعامتجا 2021: ریاربف 2020  ● 2021ریاربف 2020
- سرام.ةیعرفلا تاعومجملا تاعامتجا :  ةیعرفلا تاعومجملا عضت 2021: ویام 2021
 .ةحرتقم تایصوت
BRC. ىلإ تایصوت ةیعرفلا تاعومجملا مدقت 2021: فیرخلا ىتح فیصلا ● 

.  ریرقت دادعإ متیو تایصوتلا BRC يهنی 2022: ءاتش ىلإ 2021 فیرخ ●

طیرشلا ةنجل 2: ةلحرملا
 قرزألا

. هیف رظنلل ماكحلا سلجم ىلإ قرزألا طیرشلا ةنجلل يئاهنلا ریرقتلا میدقت متی 2022: ءاتش ماكحلا ةشقانم 3: ةلحرملا

اطالع على كن
 من .العملیة خالل التحدیثات سیضم والذي الویب على التخرج لتدابیر اًموقع NYSED أنشأت ، مغزى وذات شفافة معلومات جمع بعملیة للسماح
 .اإللكتروني البرید تحدیثات لتلقي واالشتراك اإللكتروني البرید عبر العامة التعلیقات إرسال یمكنك ، الموقع

o
nysed.gov/grad-measures : اإللكتروني  الموقع
o العام للتعلیق إلكتروني برید:GradMeasures@nysed.gov 
oHashtag: #NYSGradMeasures على Twitter و Facebook و LinkedIn 

mailto:GradMeasures@nysed.gov

