
ARABIC 

 متطلبات التخرج لطالب التعلیم الخاص/خیارات الحصول على شھادة الثانویة
 (VA Reg. 8 VAC 20-131-50 and 8 VAC 20-131-51) 

 یلتحق الطالب بالمرحلة الدراسیة التاسعة ألول مرة.یبدأ سریان مفعول شروط الحصول على شھادة الثانویة عندما 
 

 ات الدراسیة القیاسیة والمحققة.ینبغي على الطالب الذین یواصلون دراستھم للحصول على شھادة الثانویة أو شھادة الدراسات المتقدمة الحصول على العدد المطلوب من الوحد
 .*ھي درجة یحصل علیھا الطالب عندما یجتاز مقرر دراسي (Standard credit)وحدات دراسیة قیاسیة  •
 *(أختبار معاییر التعلّم) المرافق لنھایة ذلك المقرر الدراسي. SOLأختبار و ھي درجة یحصل علیھا الطالب عندما یجتاز مقرر دراسي  (Verified credit)وحدات دراسیة محققة  •

اإلستئناف للحصول على وحدات دراسیة قیاسیة و/أو محققة.  تكون الفرصة سانحة أمام  یمكن للطالب في بعض الحاالت االستفادة من دراسة مقررات دراسیة إضافیة، أو قدرات الطالب، أو من عملیة*
) أو IEP(لب مؤھل من قبل فریق برنامج خطة التعلیم الفردي للطالب الطالب ذوي اإلعاقة المؤھلین إلستخدام التعدیالت الخاصة بالوحدات الدراسیة للحصول على شھادة الثانویة القیاسیة.  یجب أن یكون الطا

للحصول على المزید  لغرض الحصول على التعدیالت الخاصة بالوحدات الدراسیة.  یرجى الذھاب للرابط أدناه حسب سنة ألتحاق الطالب بالمرحلة الدراسیة التاسعة 504حسب ما ترتأیھ لجنة مطلعة بخطة 
 لتخطیط لدراسة المقررات الدراسیة.من المعلومات المفّصلة حول شھادات الثانویة، ومتطلبات التخرج، وخیارات ا

 

 شھادة الثانویة في الدراسات التطبیقیة
 

وال یفي بمتطلبات الحصول على األنواع األخرى من شھادات الثانویة، سیتم  IEPالطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة الذي یكمل متطلبات برنامج التعلیم الفردي 
 منحھ/منحھا شھادة الثانویة في الدراسات التطبیقیة.

 للوصول الى معلومات أضافیة بخصوص شھادة الثانویة في الدراسات التطبیقیة من وزارة التربیة والتعلیم في والیة فرجینیا 
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/applied_studies/index.shtml 

 التالیة إذا كانت لدیكم المزید من األسئلة واألستفسارات: FCPSیرجى األتصال بأحد مكاتب 
 مكتب الخدمات المھنیة واألنتقالیة أوالخاص  مكتب طرق تدریس التعلیم

 
 FCPSموارد مدارس 

 www.fcps.edu/diplomas مقررات الدراسیة:یرجى زیارة الرابط التالي للحصول على المزید من المعلومات بشأن أنواع شھادة الثانویة، ومتطلبات التخرج، وخیارات التخطیط لدراسة ال
 -4150-423-571:مكتب الخدمات المھنیة واألنتقالیة 4420-423-571 :االستشارة المدرسیة 4470-423-571:مكتب األجراءات القانونیة وتحدید األھلیة 4100-423-571 :مكتب طرق تدریس التعلیم الخاص

 
 2018 أكتوبر/تشرین األول                                                  مكتب طرق تدریس التعلیم الخاص                          مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة                         

الثانویة الطالب في المرحلة الدراسیة التاسعة للمرة األولى:  متطلبات التخرج للحصول على شھادة الثانویة، وشھادة الدراسات المتقدمة، وشھادة 
 أو قبلھ) 2013-2012مرحلة الدراسیة التاسعة في العام الدراسي المعّدلة (للطالب الملتحقین بال

 prior-graders-ninth-time-planning/first-course-and-requirements-https://www.fcps.edu/academics/graduation-2011-12  12-2011قبل عام 

 and-2012-2011-graders-ninth-time-planning/first-course-and-requirements-https://www.fcps.edu/academics/graduation-2012  13-2012و  2011-12

 through-2014-2013-radersg-ninth-time-planning/first-course-and-requirements-https://www.fcps.edu/academics/graduation-2015-2016  16-2015و  2013-14

 ninth-time-first-requirements-nning/graduationpla-course-and-requirements-https://www.fcps.edu/academics/graduation  18-2017و  2016-17

 ninth-time-planning/first-course-and-requirements-https://www.fcps.edu/graduation-2018-19  وما بعده 2018-19
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https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning/graduation-requirements-first-time-ninth
https://www.fcps.edu/graduation-requirements-and-course-planning/first-time-ninth-2018-19

