
4    عالمات  مهارات اللغة اإلنجليزية  

نصف   عالمة  الصحة

4 عالمات  الرياضيات

نصف عالمة  التربية البدنية  

3    عالمات  العلوم

3 عالمات  الدراسات االجتماعية  

5 درجات  دروس اختيارية  

متطلبات   التخرج   من   المدارس   الثانوية   في   والية   أوهايو  
فصول   2023    وما   بعدها  

 فكن   مستعًدا.  إنه مستقبلك.  

EachChildOurFuture  

قبل   أن   تعرف   ذلك،   ســتحصل   على   شــهادة   إتمام   الدراســة   الثانوية   في   أوهايو. تقدم   أوهايو   لك   طرقًا   جديدة   إلظهار   مزايا   هذه   الشــهادة. 

إذا   كنت   ستلتحق   بالصف   التاسع   في   1    يوليو   2019 أو   بعد   هذا   التاريخ،   فإن   متطلبات   التخرج   الجديدة   من   المدرسة   الثانوية   بوالية   أوهايو   تمنحك   قدًرا   أكبر  
 من   المرونة   الختيار   مسار   التخرج   الذي   يعتمد   على   نقاط   القوة   وأوجه   الشغف   لديك،   وذلك   لضمان   استعدادك   التخاذ   الخطوات   التالية   وشعورك   بالحماس   تجاه  

 مستقبلك.  

أوالً،   يتعين   استيفاء   المتطلبات   األساسية    
يجب   أن   تحصل   على   20    عالمة   كلية   على   األقل   في   مواد   محددة   وتتلقى  
 االختبارات   المطلوبة. ثم   بعد   ذلك   تحدد   كيف   تستكمل   متطلبات   الشهادة.  

المتطلبات   األخرى
يجب   أن   تتلقى   أيًضا   التعليم   الذي   يهدف   لمحو   األمية  
 االقتصادية   والمالية   وتستكمل   فصلين   دراسيين   على  

 األقل   في   الفنون   الجميلة. قد   تتطلب   منطقتك   التعليمية  
 أكثر   من   20    عالمة   للتخرج.  

ثانيًا،   يتعين   عليك   إظهار   كفاءتك   
احصل   على   عالمة   االجتياز   في   اختبارات   الجبر   I  واللغة   اإلنجليزية   II  بالمدارس   الثانوية   في   أوهايو. ويجب   العلم   بأن   الطالب   الذين   ال   يجتازون   االختبار   لن  

 يحصلوا   على   الدعم   اإلضافي   وسيتعين   عليهم   إعادة   تلقي   االختبار   مرة   واحدة   على   األقل. 
أال   يتيح   لك   االختبار   إظهار   نقاط   القوة   لديك؟  بعد   تلقي   اختباراتك،   تتوفر   لك   ثالث   طرق   إضافية   إلظهار   قدراتك!  

إظهار   نشاطين   متعلقين   بالحياة   المهنية*: 
تأسيسي  

    WebXams عالمات   الكفاءة   في
االعتماد   الصناعي   12    نقطة  

التدريب   المهني   المسبق   أو   القبول   في   برنامج   تدريب   مهني  
 معتمد  

داعم 
التعلم   القائم   على   العمل 

   WorkKeys  احصل   على   العالمات   المطلوبة   في   تقييم
   OhioMeansJobs Readiness الحصول   على   شهادة 

  Seal

*يجب   أن   تكون   إحدى   المهارتين   على   األقل   تأسيسية  

التجنيد   في   المؤسسة   العسكرية 
م   دليالً   على   توقيعك   عقًدا   لاللتحاق   بأحد   أفرع   قّدِ

 الخدمات   العسكرية   األمريكية   فور   التخرج.   
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استكمال   الدورات   الدراسية   الجامعية 
احصل   على   العالمات   المطلوبة   في   الدورات  

 الدراسية   في   مواد   الرياضيات   و/أو   اللغة   اإلنجليزية  
 على   المستوى   الجامعي   عن   طريق   برنامج  

  College Credit Plus المجاني   في   والية  
 أوهايو.   
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ثالثًا،   يجب   إظهار   االستعداد   
احصل   على   اثنين   من   الشهادات   المختومة   التالية،   مع   اختيار   تلك   التي   تتماشى   مع   أهدافك   واهتماماتك. تمنحك   هذه   الشهادات   المختومة   الفرصة  

 إلظهار   مهاراتك   األكاديمية   والفنية   والمهنية،   فضالً   عن   المعرفة   التي   تتناغم   مع   أوجه   شغفك   واهتماماتك   والخطوات   التي   تعتزم   اتخاذها   الحقًا   بعد  
 إتمام   الدراسة   الثانوية.  

يجب   أن   تكون   إحدى   المهارتين   على   األقل   ُمصممة   في   أوهايو: 
شهادة   االستعداد   للمستقبل   الوظيفي   في   أوهايو   )OhioMeansJobs Readiness Seal( )أوهايو(    		
شهادة   االعتماد   الُمعترف   بها   على   مستوى   الصناعة   )Industry-Recognized Credential Seal( )أوهايو(    		
شهادة   االستعداد   للدراسة   الجامعية   )College-Ready Seal( )أوهايو(    		
شهادة   التجنيد   في   المؤسسات   العسكرية   )Military Enlistment Seal( )أوهايو(    		
شهادة   المواَطنة   )Citizenship Seal( )أوهايو(    		
شهادة   العلوم   )Science Seal( )أوهايو(    		
شهادة   التخرج   مع   مرتبة   الشرف   )Honors Diploma Seal( )أوهايو(    		
شهادة   إتقان   لغتين   )Seal of Biliteracy( )أوهايو(    		
شهادة   التكنولوجيا   )Technology Seal( )أوهايو(    		
شهادة   الخدمة   المجتمعية   )Community Service Seal( )محلية(    		
شهادة   الفنون   الجميلة   وفنون   األداء   )Fine and Performing Arts Seal( )محلية(    		
شهادة   مشاركة   الطالب   )Student Engagement( )محلية(    		

    education.ohio.gov/graduation هل   تريد   معرفة   المزيد؟ اتصل   بمستشار   المدرسة   أو   تفضل   بزيارة   الموقع

2  |  متطلبات   التخرج   في   أوهايو: فصول   2023    وما   بعدها     | أغسطس   2019  


