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 أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء،

 وما بعدھا. 2023 لیتحول إلى قانون، ویحدد متطلبات تخریج الوالیة التي تدخل حیز التنفیذ بالنسبة للطالب في الفئة 158، وقع الحاكم القانون 2018في عام 
للتخرج من المدرسة الثانویة، یجب على الطالب استیفاء جمیع متطلبات التخرج المحلیة المتعلقة باالعتمادات الدراسیة والدورات المدرسیة إلى جانب متطلبات 

 ساعة معتمدة ، في الدورات المناسبة وإكمال مشروع التعلم 23.5. في فیالدلفیا ، تشمل ھذه المتطلبات الحصول على إجمالي 158الوالیة المبینة في القانون 
الخدمي بنجاح.

یجب على الطالب أیضًا تلبیة أحد المسارات الخمسة في والیة بنسلفانیا الموضحة أدناه للحصول على دبلوم وإظھار االستعداد الوظیفي و/أو الجامعي. یمكن 
 . www.philasd.org/gradreq  العثور على مزید من المعلومات حول متطلبات التخرج في والیة بنسلفانیا في الموقع

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.

 و/أو مسار الطالب نحو التخرج. سیتم 158ال تترددوا في االتصال بالمدرسة وتعیین موعد للتحدث مع مستشار طفلك إذا كانت لدیكم أسئلة حول القانون رقم 
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 ظھراً (1:00 ظھراً- 12:00؛ 2022 أكتوبر 19جلسة معلومات العائلة - ●
)رابط مساء (6:30 مساء - 5:30؛ 2022 أكتوبر 19جلسة معلومات العائلة - ●
)رابط مساءا (6:00 مساءا - 5:00 صباحا و 11:00 صباحا - 10:00، 2022 أكتوبر 20ساعات عمل العائلة - ●
)رابط مساءا (6:00 مساءا - 5:00 صباحا و 11:00 صباحا - 10:00، 2022 أكتوبر 27ساعات عمل العائلة - ●
)رابط مساء (7:00 مساء - 6:00) رابط صباحا (11:00 صباحا - 10:00؛ 2022نوفمبر  FACT 15جلسة معلومات- ●

  – مسارات التخرج للوالیة158القانون 

  وما بعده أحد خیارات المسار التالیة لتلبیة متطلبات التخرج من الوالیة:2023یجب أن یلبي الطالب المتخرجون في عام 

 ، األدب، وعلم األحیاء)1 الثالثة (الجبر Keystone: الحصول على درجات بارعة أو متقدمة في جمیع امتحانات كیستون :Keystone 1مسار إجادة 

 واألدب وعلم األحیاء األساسیة (مع تحقیق درجة واحدة 1) في اختبارات الجبر 4452: الحصول على نتیجة مركبة مرضیة (: Keystone 2المسار المركب 
 بارعة/متقدمة على األقل وعدم الحصول على درجة أدنى من الدرجة األساسیة في االثنین المتبقیین)
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 االنتھاء بنجاح  المسجلین بھ):CTE أو أكثر من برنامج %50الطالب الذین أكملوا  (  CTEمركزات التعلیم المھني والتقني :  3مسار التعلیم المھني والتقني 
 (أي اجتیاز درجات الدورة النھائیة في الجبر Keystoneمن المتطلبات المحددة محلیًا والقائمة على الدرجات لمجاالت المحتوى األكادیمي المرتبطة بكل امتحان 

  مما یلي:وواحد) 2األول، علم األحیاء، واللغة اإلنجلیزیة 
 الحصول على شھادة الكفاءة المعتمدة على الصناعة●
إظھار مدى االحتمال الكبیر للنجاح في تقییم الكفاءة على أساس الصناعة●
 CTE Concentratorمركزات التعلیم المھني والتقني  االستعداد للمشاركة المستمرة في برنامج دراسة●

 (أي Keystone: االنتھاء بنجاح من المتطلبات المحددة محلیًا والقائمة على الدرجات لمجاالت المحتوى األكادیمي المرتبطة بكل امتحان 4مسار التقییم البدیل 
  مما یلي:وواحد) 2، وعلم األحیاء، واللغة اإلنجلیزیة 1اجتیاز درجات الدورة النھائیة في الجبر 

  SAT (1010)،PSAT (970) ،ACT (21) ،ASVAB (31)تحقیق درجة ثابتة في تقییم بدیل معتمد: ●
 ACT WorkKeysالمستوى الذھبي في تقییم ●
 لم یحقق Keystone أو أكثر في امتحان برنامج المستوى المتقدم في مجال المحتوى األكادیمي المرتبط بكل امتحان من اختبارات 3الحصول على ●

الطالب على األقل درجة متقنة فیھ
 أو أكثر في امتحان البكالوریا الدولیة في مجال المحتوى األكادیمي المرتبط بكل امتحان كیستون والذي لم یحقق الطالب فیھ درجة 4الحصول على ●

متقنة على األقل
 والذي Keystoneاالنتھاء بنجاح من دورة التسجیل المتزامنة (فصل االلتحاق المزدوج بالكلیة) في منطقة المحتوى األكادیمي المرتبطة بكل اختبار ●

لم یحقق فیھ الطالب درجة إتقان على األقل
 إكمال برنامج ما قبل التدریب المھني بنجاح●
  سنوات ودلیل على القدرة على التسجیل في الدورات الدراسیة على مستوى الكلیة4القبول في مؤسسة معتمدة غیر ربحیة للتعلیم العالي لمدة ●

 Keystone: االنتھاء بنجاح من المتطلبات المحددة محلیًا والقائمة على الدرجات لمجاالت المحتوى األكادیمي المرتبطة بكل امتحان 5المسار القائم على األدلة 
) أدلة تتفق مع أھداف الطالب وخططھ المھنیة ، بما في 3) وعرض ثالثة (2، وعلم األحیاء، واللغة اإلنجلیزیة 1(أي اجتیاز درجات الدورة النھائیة في الجبر 

 ذلك:
  أو أكثر مما یلي:واحد●

 ACT WorkKeys تحقیق المستوى الفضي في تقییم ▪
 أو أفضل في أي امتحان متقدم لبرنامج التنسیب المتقدم3 تحقیق ▪
 أو أفضل في أي امتحان شھادة البكالوریا الدولیة  3 تحقیق ▪
 ) في برامج التعلیم على مستوى الكلیةIHE سنوات للتعلیم العالي (4 القبول في مؤسسة أخرى غیر ذات ▪
  الحصول على بیانات اعتماد معترف بھا في الصناعة▪
  إكمال أي تسجیل متزامن أو مقرر تعلیمي ما بعد الثانوي بنجاح▪

  من األدلة اإلضافیة من التالي:وما ال یزید عن اثنین●
  إكمال مشروع للتعلم من الخدمات بشكل مرض▪
 Keystone تحقیق درجة من الكفاءة أو التقدم في أي اختبار ▪
  رسالة تضمن التوظیف بدوام كامل أو التجنید العسكري▪
  إكمال برنامج تدریب داخلي أو تعلیم تعاوني بنجاح▪
 NCAA االمتثال المرضي للمتطلبات األكادیمیة للفرع الثاني من ▪
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نحن ملتزمون بضمان مستوى عال من الدعم للطالب واألسر استعدادا لتخریج الطالب.  

مع أطیب التمنیات،

Jovan A. Moore
مدیر المدرسة


