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 أعزاءي األهالي والعائالت بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

، فليس من السابق موأيا كان عمر طفلك. مإن التخرج من المدرسة الثانوية استعداًدا للنجاح في الكلية والوظيفة والحياة هي معلم هام لطفلك

 لألوان أبدا أن نبدأ في دعم مساره نحو النجاح في التخرج. 

 

،  وتفاصيل المسار إلى التخرج يمكن االطالع على معلومات التخرج في المنطقة التعليمية في فيالدلفيا، بما في ذلك المتطلبات العامة 

يتم تشجيعك على زيارة هذا الموقع في وقت مبكر وغالبًا   www.philasd.org/gradreq.على موقع التخرج على شبكة اإلنترنت ــ 

خالل الرحلة التعليمية لطفلك حيث إنه يحتوي على التفاصيل المهمة الالزمة لنيل تلك الشهادة. يهدف هذا الخطاب إلى تزويدكم 

 التي تحتاجون إليها للبدء. ةبالمعلومات العام

 

 ما هي متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية في المنطقة التعليمية في فيالدلفيا؟

 لكي يكون الطالب مؤهلين للتخرج، يجب عليهم تلبية هذه المتطلبات الثالثة:

 .هناضيع الرئيسية . اعثرعلى تفاصيل حول مجاالت الموافي مجاالت المواضيع الرئيسية ساعة معتمدة 23.5ب استاك (1
وهو مشروع قصير األجل، تحت إشراف معلم في المنطقة التعليمية، يلبي احتياجات المجتمع أو  – ةإكمال مشروع تعلم الخدم (2

  .هناعلى المزيد حول مشاريع تعلم الخدمة المدرسة في العالم الحقيقي. تعرف 
 مسارات التخرج الخمسة التي حددتها وزارة التعليم في بنسلفانيا. ابحث عن تفاصيل حول جميع المساراتأحد معايير  استيفاء (3

  .هناهنا. ابحث عن تفاصيل حول جميع المسارات 
 Keystone Proficiency كيستون إتقان 1المسار  ■

  Keystone Composite مركب كيستون 2المسار  ■

  Career & Technical Education Concentrator مكثف التعليم المهني والتقني  3المسار  ■

 Alternative Assessment التقييم البديل 4المسار  ■

 Evidence-Based Pathways المسارات القائمة على األدلة 5المسار  ■

 

 أو أعلى.  C، فيجب عليه أيضا إكمال جميع دورات التسجيل المزدوج بدرجة إذا كان طفلك في برنامج التسجيل المزدوج

 

برامج الدراسة الخاصة ساعات معتمدة في  9أو  8، فيجب عليه أيضا الحصول على إذا كان طفلك في برنامج التعليم المهني والتقني

 . مبه

 

 ماذا يمكنني أن أفعل لدعم نجاح طفلي في التخرج؟

 بالشراكة مع طفلك.  خطة تخرج. استخدم المتطلبات إلنشاء وفهمها  متطلبات التخرجمعرفة  .1

درسة باستمرار هم أكثر عرضة للقراءة على مستوى . الطالب الذين يحضرون المدعم حضور بانتظام طفلك في المدرسة  .2

 الصف والتخرج في الوقت المحدد.

. بوابة األهل هي أفضل طريقة لمراقبة تقدم طفلك ودرجاته وحضوره اشترك في بوابة األهل وتحقق من حسابك بشكل متكرر .3

مية. ليس لديك حساب بوابة األهل حتى وغير ذلك. وهي أيضا أفضل طريقة لتلقي التحديثات بالمستجدات من المنطقة التعلي

 . اشترك هنا اآلن؟

استفد من المؤتمرات والفرص األخرى للمشاركة مع معلمي طفلك وإجراء محادثات  قم بحضور مؤتمرات بطاقات التقارير .4

راجع مدرسة طفلك للحصول على مزيد من . 2023فبراير  3الى  1م طفلك. المؤتمرات التالية هى من أعمق حول تقد

 التفاصيل.
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المتاحة في أو من خالل مدرسة طفلك أو في جميع أنحاء المنطقة التعليمية. ثم استكشف الفرص األكاديمية وفرص اإلثراء  .5

ة تتوافق مع مجاالت اهتمامه وحاجته، بما في ذلك: خيارات تحدث مع طفلك عن فرص تحسين التعلم والعثور على أنشط

 التدريس وبرامج استرداد االعتمادات والبرامج خارج المنهج الدراسي والبرامج الصيفية، والموارد االخرى. تذكر أن تنظر في

 في المصادر والفرص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب الذين لديهم خطط تعليمية فردية.

إذا كانت لديكم أسئلة حول تقدم طفلكم، فقم بالتواصل مباشرة مع المكتب الرئيسي للمدرسة وطلب عقد  أسئلتكم! طرحقوموا ب .6

 مؤتمر.

 

 إذا كانت لديكم أسئلة عامة، فيرجى االتصال بفريق مسارات التخرج على تذكر أننا شركاؤكم في نجاح طفلكم! 

gradreq@philasd.org  تتوفر معلومات إضافية وموارد وفرص المشاركة على موقع التخرج 215-400-6108أو الرقم .

  www.philasd.org/gradreq. –للمنطقة التعليمية على الويب 

 

 !شكرا لكم على شراكتكم

 

 فيالدلفياالمنطقة التعليمية في 

 قسم الخدمات األكاديمية
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