أسئلة وإجابات حول متطلبات
تقييم التخرج
ما متطلبات تقييم التخرج؟
حتى تكون مؤهالً للحصول على دبلومة من مدرسة ثانوية عامة بوالية مينيسوتا ،يجب على جميع الطالب استيفاء متطلبات التخرج .بنا ًء
على التعديالت التي تمت في قوانين والية مينيسوتا بالمادة رقم  ،120B.30حدثت تغييرات على متطلبات تقييم التخرج .توجد مسارات
مختلفة الستيفاء متطلبات تقييم التخرج حسب السنة التي تم فيها تسجيل الطالب أول مرة في الصف المدرسي  .8على الوالدين/األوصياء
االتصال بمدرسة طفلهم لمزيد من المعلومات.
مع كل تغيير في متطلبات تقييم التخرج ،سيستمر توفير تفاصيل ومعلومات إضافية على موقع ويب  EDMكلما اقتضت الحاجة .الرجاء
الرجوع إلى قسم " Just for Parentsللوالدين فقط" على موقع ويب  EDMللحصول على أحدث معلومات( .انتقل إلى قسم "للوالدين
فقط" > معلومات حول االختبارات).

ما المسارات التي تفي بمتطلبات تقييم التخرج في الوالية؟
طالب الصف المدرسي  21فما فوق للعام الدراسي ( 1122-1122الذين تم تسجيلهم أول مرة في الصف المدرسي  8للعام الدراسي
 1122-1121أو قبله)
بإمكان هؤالء الطالب استيفاء متطلبات تقييم التخرج في القراءة والرياضيات والكتابة من خالل أي مجموعة من ثالثة خيارات موضحة
أدناه ما دام تم استيفاء متطلبات كل مادة دراسية من هذه المواد.
 .1عليك استيفاء متطلبات تقييم التخرج عبر التقييمات المعدة حسب متطلبات التخرج للحصول على دبلومة ()DARD
في القراءة والرياضيات والكتابة ،والتي تشمل:




الحصول على درجة متميزة .إذا كان الطالب مجتهدين (يحرزون "يفي بالمعايير" أو "يتجاوز المعايير") حسب التقييم
الشامل لوالية مينيسوتا ( )ECRللصف المدرسي  11في مادة القراءة وحسب تقييم  ECRللصف المدرسي  11في
مادة الرياضيات ،فقد استوفوا متطلبات تقييم التخرج لهذه المادة.
 oينطبق هذا أيضًا على الطالب الذين يخضعون لتقييم المدارس الثانوية المعدّل حسب التقييم الشامل لوالية
مينيسوتا ( )ECRأو اختبار المهارات األكاديمية الخاص بوالية مينيسوتا بدالً من تقييمات .MCA
إحراز درجة نجاح في االختبار المكرر لمادة الكتابة حسب تقييم  GRADأو في االختبار المكرر لمادتي القراءة
والرياضيات حسب تقييم .GRAD
 oالتقييم البديل لوالية مينيسوتا :أما بالنسبة للطالب الذين يحتاجون تقييمًا بديالً الستيفاء متطلبات مادة الكتابة،
يمكن تقديم هذه المادة لهم.
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استيفاء المسارات البديلة لتقييم  ،DARDوالتي قد تشمل ما يلي:
 oالحصول على درجة نجاح مخصصة (للطالب الملتحقين ببرنامج تعليمي مخصص " "IEPأو الذين يتبعون
خطة )415
 oالحصول على إعفاء من تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
 oاجتياز تقييم المسؤولية من والية أخرى معتمدة من قِبل ( EDMبطريقة التبادل)
 oاستيفاء متطلبات المسار البديل لمادة الرياضيات (الحظ أن هذا متاح للطالب الذين تزيد أعمارهم عن الصف
المدرسي  ،11ألن هذا الخيار متاح فقط للطالب الذين تم تسجيلهم أول مرة في الصف المدرسي  8خالل العام
الدراسي )1111-1112
أو

 .1بإمكان الطالب إجراء تقييم  RCAللقبول بالكلية؛ تقييم  syeKkroWللمهارات الوظيفية ،أو اختبار CyapmWW
لتحديد المستوى للقبول بالكلية ،أو اختبار ( ASVABاللياقة المهنية للقبول بالقوات األمريكية العسكرية) الستيفاء
متطلبات تقييم التخرج في القراءة و/أو الرياضيات و/أو الكتابة.
أو
 .3بإمكان المنطقة المدرسية أيضًا أن تعوّ ض الدرجة من تقييم مكافئ وبديل في سبيل استيفاء متطلبات تقييم التخرج.

الطالب بالصف المدرسي  22للعام الدراسي ( 1122-1122الذين تم تسجيلهم أو ًال بالصف المدرسي  8للعام الدراسي -1122
)1121
سيقوم هؤالء الطالب بإجراء اختبار  ACT plus Writingللصف المدرسي ( 11امتحان قبول الكلية) أثناء إجراء االختبارات في
عموم الوالية للعام الدراسي  1114-1115في الكتابة والقراءة والرياضيات الستيفاء متطلبات تقييم التخرج.
ومع هذا ،إذا عجز الطالب عن المشاركة في اختبار  RCA irWW seT TCAللصف المدرسي  11للعام الدراسي ،1114-1115
فبإمكان الطالب استيفاء متطلبات تقييم التخرج في مواد القراءة والرياضيات والكتابة عبر مجموعة من الخيارات الثالث الموضحة أعاله
بعنوان "طالب الصف المدرسي  11فما فوق للعام الدراسي ".1114-1115

طالب الصف المدرسي  21فما دونهم للعام الدراسي ( 1122-1122الذين تم تسجيلهم أول مرة في الصف المدرسي  8للعام الدراسي
 1122-1121فما بعد)
سوف يستوفي هؤالء الطالب متطلبات تقييم التخرج من خالل المشاركة في سلسلة من تقييمات الوظيفة والكلية ،والتي سيتم إجراؤها
ألول مرة في العام الدراسي :1114-1115


دخول تقييم الوظيفة والكلية  RCA Mxpryerللصف المدرسي ( 8مالحظة :هذا التقييم لم يكن متاحً ا لعموم الوالية
لطالب الصف المدرسي  8للعام الدراسي ).1115-1113
و
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محتمل


إجراء اختبار ( RCA CyapmWWتقييم تشخيصي لتحديد المستوى عند دخول الكلية)
 oإن الطالب غير الجاهزين بع ُد أكاديميًا لاللتحاق بوظيفة أو كلية حسب تدرجهم في اإلنجاز األكاديمي بين
الصفين  8و( 11حسبما يقرره أداؤهم في التقييمات المتاحة للصفين  8و )11يحب عليهم إجراء االمتحان
التشخيصي لتحديد المستوى للقبول بالكلية وذلك قبل إجراء امتحان قبول الكلية في فصل الربيع.
و



إجراء اختبار  RCA irWW seT TCAفي عموم الوالية (امتحان قبول الكلية)

سوف تتوفر معلومات إضافية حول مشاركة الطالب ذوي برنامج التعليم المخصص ( ،)PMiوكذلك الطالب الذين لهم ظروف خاصة
(مثل الطالب الذين ينقلون محل اإلقامة بعد إجراء تقييم الوظيفة والكلية) على موقع ويب  EDMبمجرد توفرها.

لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ:
االختبارات لعموم الوالية
aur. rW TCA@W m r.aC.WW
وزارة التعليم بوالية مينيسوتا على العنوان التاليETCCrWy m Drpme arC yD MuWsm TyC :
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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