
أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء،

بعدھا.وما2023الفئةفيللطالببالنسبةالتنفیذحیزتدخلالتيالوالیةتخریجمتطلباتویحددقانون،إلىلیتحول158القانونالحاكموقع،2018عامفي
للتخرج من المدرسة الثانویة، یجب على الطالب استیفاء جمیع متطلبات التخرج المحلیة المتعلقة باالعتمادات الدراسیة والدورات المدرسیة إلى جانب متطلبات

التعلممشروعوإكمالالمناسبةالدوراتفي،معتمدةساعة23.5إجماليعلىالحصولالمتطلباتھذهتشمل،فیالدلفیافي.158القانونفيالمبینةالوالیة
الخدمي بنجاح.

یجب على الطالب أیًضا تلبیة أحد المسارات الخمسة في والیة بنسلفانیا الموضحة أدناه للحصول على دبلوم وإظھار االستعداد الوظیفي و/أو الجامعي. یمكن
.www.philasd.org/gradreqالموقعفيبنسلفانیاوالیةفيالتخرجمتطلباتحولالمعلوماتمنمزیدعلىالعثور

سوف یعمل المسؤولون اإلداریون، والمستشارون في المدارس، وغیرھم من أعضاء فریق المدرسة، بشكل وثیق مع كل طالب لمراجعة ومساعدة الطالب في
اتخاذ القرار بشأن المسار األفضل لتلبیة متطلبات التخرج على مستوى الوالیة.

سیتمالتخرج.نحوالطالبمسارو/أو158رقمالقانونحولأسئلةلدیكمكانتإذاطفلكمستشارمعللتحدثموعدوتعیینبالمدرسةاالتصالفيتترددواال
إرسال مراسالت منفصلة إلى أولیاء أمور المتخرجین الكبار والمتخرجین الناشئین وطالب السنة الثانیة الحالیین، إلبالغھم بالوضع الحالي للطالب بالنسبة

لمتطلبات التخرج والمسارات الموصى بھا.

سیستضیف مكتب المشاركة األسریة في المدارس و مكتب االستعداد لما بعد الثانوي جلسات المعلومات التالیة في األسابیع المقبلة، لمساعدة الطالب واألسر على
فھم متطلبات والیة بنسلفانیا بشكل أفضل. سیتم إرسال التسجیل لألحداث التالیة

)رابط(ظھرا1:00ًظھراً-12:00؛2022أكتوبر19-العائلةمعلوماتجلسة●
)رابط(مساء6:30-مساء5:30؛2022أكتوبر19-العائلةمعلوماتجلسة●
)رابط(مساءا6:00-مساءا5:00وصباحا11:00-صباحا2022،10:00أكتوبر20-العائلةعملساعات●
)رابط(مساءا6:00-مساءا5:00وصباحا11:00-صباحا2022،10:00أكتوبر27-العائلةعملساعات●
FACTمعلومات-جلسة● )رابط(مساء7:00-مساء6:00)رابط(صباحا11:00-صباحا10:00؛2022نوفمبر15

للوالیةالتخرجمسارات–158القانون

الوالیة:منالتخرجمتطلباتلتلبیةالتالیةالمسارخیاراتأحدبعدهوما2023عامفيالمتخرجونالطالبیلبيأنیجب

Keystoneإجادةمسار األحیاء)وعلماألدب،،1(الجبرالثالثةKeystoneكیستونامتحاناتجمیعفيمتقدمةأوبارعةدرجاتعلىالحصول::1

Keystoneالمركبالمسار واحدةدرجةتحقیق(معاألساسیةاألحیاءوعلمواألدب1الجبراختباراتفي)4452(مرضیةمركبةنتیجةعلىالحصول::2
بارعة/متقدمة على األقل وعدم الحصول على درجة أدنى من الدرجة األساسیة في االثنین المتبقیین)

بنجاحاالنتھاءبھ):المسجلینCTEبرنامجمنأكثرأو%50أكملواالذینالطالب(CTEوالتقنيالمھنيالتعلیممركزات:3والتقنيالمھنيالتعلیممسار
الجبرفيالنھائیةالدورةدرجاتاجتیاز(أيKeystoneامتحانبكلالمرتبطةاألكادیميالمحتوىلمجاالتالدرجاتعلىوالقائمةمحلًیاالمحددةالمتطلباتمن

یلي:مماوواحد)2اإلنجلیزیةواللغةاألحیاء،علماألول،
الحصول على شھادة الكفاءة المعتمدة على الصناعة●
إظھار مدى االحتمال الكبیر للنجاح في تقییم الكفاءة على أساس الصناعة●
CTEوالتقنيالمھنيالتعلیممركزاتدراسةبرنامجفيالمستمرةللمشاركةاالستعداد● Concentrator

(أيKeystoneامتحانبكلالمرتبطةاألكادیميالمحتوىلمجاالتالدرجاتعلىوالقائمةمحلًیاالمحددةالمتطلباتمنبنجاحاالنتھاء:4البدیلالتقییممسار
یلي:مماوواحد)2اإلنجلیزیةواللغةاألحیاء،وعلم،1الجبرفيالنھائیةالدورةدرجاتاجتیاز
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http://www.philasd.org/gradreq
https://philasd-org.zoom.us/j/83595775230?pwd=ZngyaitpNHBoT043MEZtNDEydy9tdz09
https://philasd-org.zoom.us/j/84442872980?pwd=U3BYTytoR0FyaTF6VEg4emJtejBIUT09
https://philasd-org.zoom.us/j/8010871593
https://philasd-org.zoom.us/j/8010871593
https://tinyurl.com/GradPathAM
https://tinyurl.com/GradPathPM


SATمعتمد:بدیلتقییمفيثابتةدرجةتحقیق● (1010)، PSAT (970)، ACT (21)، ASVAB (31(
ACTتقییمفيالذھبيالمستوى● WorkKeys
یحققلمKeystoneاختباراتمنامتحانبكلالمرتبطاألكادیميالمحتوىمجالفيالمتقدمالمستوىبرنامجامتحانفيأكثرأو3علىالحصول●

الطالب على األقل درجة متقنة فیھ
درجةفیھالطالبیحققلموالذيكیستونامتحانبكلالمرتبطاألكادیميالمحتوىمجالفيالدولیةالبكالوریاامتحانفيأكثرأو4علىالحصول●

متقنة على األقل
والذيKeystoneاختباربكلالمرتبطةاألكادیميالمحتوىمنطقةفيبالكلیة)المزدوجااللتحاق(فصلالمتزامنةالتسجیلدورةمنبنجاحاالنتھاء●

لم یحقق فیھ الطالب درجة إتقان على األقل
إكمال برنامج ما قبل التدریب المھني بنجاح●
الكلیةمستوىعلىالدراسیةالدوراتفيالتسجیلعلىالقدرةعلىودلیلسنوات4لمدةالعاليللتعلیمربحیةغیرمعتمدةمؤسسةفيالقبول●

Keystoneامتحانبكلالمرتبطةاألكادیميالمحتوىلمجاالتالدرجاتعلىوالقائمةمحلًیاالمحددةالمتطلباتمنبنجاحاالنتھاء:5األدلةعلىالقائمالمسار
فيبما،المھنیةوخططھالطالبأھدافمعتتفقأدلة)3(ثالثةوعرض)2اإلنجلیزیةواللغةاألحیاء،وعلم،1الجبرفيالنھائیةالدورةدرجاتاجتیاز(أي
ذلك:

أو أكثر مما یلي:واحد●
ACTتقییمفيالفضيالمستوىتحقیق▪ WorkKeys
المتقدمالتنسیبلبرنامجمتقدمامتحانأيفيأفضلأو3تحقیق▪
الدولیةالبكالوریاشھادةامتحانأيفيأفضلأو3تحقیق▪
الكلیةمستوىعلىالتعلیمبرامجفي)IHE(العاليللتعلیمسنوات4ذاتغیرأخرىمؤسسةفيالقبول▪
الحصول على بیانات اعتماد معترف بھا في الصناعة▪
بنجاحإكمال أي تسجیل متزامن أو مقرر تعلیمي ما بعد الثانوي▪

من األدلة اإلضافیة من التالي:وما ال یزید عن اثنین●
إكمال مشروع للتعلم من الخدمات بشكل مرض▪
Keystoneاختبارأيفيالتقدمأوالكفاءةمندرجةتحقیق▪
رسالة تضمن التوظیف بدوام كامل أو التجنید العسكري▪
إكمال برنامج تدریب داخلي أو تعلیم تعاوني بنجاح▪
NCAAمنالثانيللفرعاألكادیمیةللمتطلباتالمرضياالمتثال▪

نحن ملتزمون بضمان مستوى عال من الدعم للطالب واألسر استعدادا لتخریج الطالب.

مع أطیب التمنیات،

مدیر المدرسة
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