مدارس جيفرسون باريش العامة
دخول الطالب المدرسة الثانوية
خريف  4102وما بعده
يرجى مالحظة

أن :المعلومات التالية تعتمد على دالئل إرشادية واردة في القانون اإلداري لويزيانا ،الباب  - 42النشرة  ،120كتيب لويزيانا لمسؤولي المدارس.

الطالب المستجدين الجدد في عام  01-4102وما بعده
أ.

للطالب المستجدين في عام  4102 -4102وما بعده ،للحصول على الدبلومة األساسية
 2يجب الحصول على  42وحدة للتخرج؛ حيث ستتضمن  40وحدة إجبارية و 3وحدات
اختيارية .وللحصول على دبلومة مهنية يجب الحصول على  43وحدة للتخرج؛ حيث
ستتضمن  02وحدة إجبارية و 9وحدات تعليم فني مهني .ويمكن الحصول على وحدات
التعليم الفني المهني من الكليات الفنية/المجتمعية.

ب.

يمكن للطالب الجدد في عام  4102-4102وما بعده إكمال مجال تركيز أكاديمي من
خالل استكمال متطلبات الدورة الالزمة لمنهج لويزيانا األساسي .2

ج.

إلكمال الدبلومة المهنية يتعين على الطالب استيفاء الحد االدنى من المتطلبات الالزمة
للتخرج والتي تتضمن الحصول على  9نقاط في التعليم الفني المهني والحصول على
أوراق اعتماد في المسار المهني .وقد حددت إدارة التربية والتعليم بلويزيانا المسارات
المهنية باعتبارها مسارات مهنية على مستوى الوالية كما حددت وزارة التربية والتعليم
بلويزيانا المسارات المهنية اإلقليمية المقدمة في نظامها المدرسي كل عام .مالحظة :ال
تقدم كل مدرسة ثانوية جميع المسارات المهنية على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى
الوالية .يُرجى مراجعة مستشارك لمعرفة أي المسارات المهنية تقدمه مدرستك الثانوية.

د.

بداية مع الطالب الجدد في عام  ،4102-4102سوف يتم إدراج جميع خريجي الصف
التاسع في الكلية ومسار الدبلومة المهنية في منهج لويزيانا األساسي .2

ه.

بعد قيام الطالب بحضور المدرسة الثانوية لعامين على األقل على حسب ما تحدده
المدرسة ،يجوز للطالب ووالدي/وولي أمر الطالب طلب إعفاء الطالب من إكمال منهج
لويزيانا األساسي ( .2يجب تعبئة نموذج اإلعفاء من منهج لويزيانا األساسي  2في
المدرسة ويجب أن يوقع عليه الطالب أو والد الطالب أو لي األمر أو الوصي قبل
الموافقة على اإلعفاء ).مالحظة :ال يجوز هذا في أكاديميات الدراسات المتقدمة.

و.

بالنسبة للطالب الجدد في عام  4100-4101وما بعده ،يتعين على الطالب استيفاء
متطلبات التقييم أدناه للحصول على الدبلومة.
يتعين على الطالب اجتياز اختبار نهاية الدورة في كل من الفئات التالية:
.0
اللغة اإلنجليزية  4أو اللغة اإلنجليزية ،3
أ.
ب .الجبر  0أو الهندسة،
ج .علم اإلحياء أو تاريخ الواليات المتحدة

مسار الدبلومة المهنية
المناهج الدراسية ومتطلبات الدخول
أ-

تشتمل الوحدات  43الالزمة للدبلومة المهنية على  02نقطة أكاديمية إجبارية و 9نقاط
متعاقبة في التعليم المهني والفني.

ب-

يتعين على الطالب الذي يسعى إلى مواصلة الدبلومة المهنية استيفاء أحد الشروط التالية:
-0

استيفاء الطالب لجميع المعايير التي وضعها مجلس التعليم األساسي والثانوي
ونظام مدرسة جيفرسون باريش العامة للترقي للصف التاسع.
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يتعين على الطالب استيفاء المعايير التي وضعتها خطة النظام المدرسي لتطور
التلميذ حيث يتم إدراج الطالب لدخول الصف التاسع بغرض مواصلة الدبلومة
المهنية.
قبل دخول الصف التاسع ،يتعين على ذلك الطالب إكمال برنامج التقييم التعليمي
بلويزيانا الخاص بعالج العيوب في فصل الصيف وخوض اختبار التقييم التعليمي
بلويزيانا مرة أخرى في مجال أي تخصص من تخصصات الصف الثامن الذي
سجل فيه الطالب مستوى غير ُمرض .وأي طالب يفشل في إكمال برنامج التقييم
التعليمي بلويزيانا الخاص بعالج العيوب في فصل الصيف على نحو ُمرض أو
يسجل مستوى غير ُمرض في الرياضيات أو آداب اللغة اإلنجليزية التي تعتبر
مكون من مكونات برنامج التقييم التعليمي بلويزيانا للصف الثامن ،إكمال دورة
لوحدة اختيارية معتمدة في مجال عنصر من عناصر اختبار برنامج التقييم
التعليمي بلويزيانا للصف الثامن والتي يكون قد سجل فيها مستوى غير ُمرض.
و اآلن ،يجوز لطالب الصف الثامن غير البارعين في القراءة والرياضيات أن
يلتحقوا بموقع المدرسة الثانوية المناسب في صف تاسع انتقالي .وأثناء تواجدهم
في الصف التاسع االنتقالي يتعين عليهم تلقي دورات دراسية عالجية مفصلة في
خطط تخرجهم الفردية .لكنهم سيكونوا قادرين أيضًا على تلقي دورات (تتضمن
دورات اختيارية) لوحدات معتمدة في مجاالت تتضمن دورة دراسية مهنية.
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على الطالب استيفاء الحد األدنى من متطلبات الوالية للحضور لكي يكونوا
مؤهلين للحصول على درجاتهم.

-3

ج -يتعين أن يكون لدى كل طالب يسعى إلى مواصلة الدبلومة المهنية إذن خطي من أحد والديه/
ولي أمره أو أي الوصي القانوني االخر بشأن خطة تخرجه الفردية بعد التشاور مع مستشار
المدرسة أو المسؤول اآلخر في المدرسة .ويجب إحاطة الطالب أو أحد والديه أو ولي أمره أو
وصيه بمزايا وعيوب مسارات الدبلومة المختلفة.
د -باإلضافة إلى استيفاء متطلبات الوحدات  43الخاصة بالتخرج ،يتعين على الطالب الذي
يواصل الدبلومة المهنية إكمال مسار مهني وفني والحصول على اعتماد إذا دخل الصف
ً
فضال عن استيفاء متطلبات التقييم الضرورية في
التاسع في عام  4102-4102وما بعده
اختبارات نهاية الدورة.

منهج الدبلومة المهنية

منهج لويزيانا األساسي 4
اللغة اإلنجليزية  4 -وحدات
اللغة اإلنجليزية .4 ,3 ,2 ,1
الرياضيات  4 -وحدات
الجبر  1أو الجبر  -1الجزء  2أو الجبر التطبيقي 1
الهندسة
الجبر 2
تتكون الوحدة المتبقية مما يلي :الرياضيات المالية ,أو أساسيات الرياضيات ,أو الرياضيات
المتقدمة -أساسيات التفاضل والتكامل ,أو الرياضيات المتقدمة -الدوال واإلحصاء ,أو
أساسيات التفاضل والتكامل ,أو التفاضل والتكامل ,أو االحتمالية واإلحصاء ,أو
الرياضيات المتقطعة ,أو وحدة اختيارية بدأت محليًا معتمدة من مجلس التعليم األساسي
والثانوي كبديل للرياضيات.
العلوم  4 -وحدات
علم األحياء
الكيمياء
وحدتين مما يلي :العلوم الفيزيائية ,أو العلوم المتكاملة ,أو الفيزياء  ,1أو الفيزياء التقنية  ,1أو
علوم الفضاء ,أو علم األحياء  ,2أو الكيمياء  ,2أو علوم األرض ,أو علوم البيئة ,أو
الفيزياء  ,2أو الفيزياء التقنية  ,2أو العلوم الزراعية  ,2أو علم التشريح وعلم وظائف
األعضاء ,أو وحدة اختيارية بدأت محليًا معتمدة من مجلس التعليم األساسي والثانوي
كبديل للعلوم أو يجوز استبدال دورة معتمدة ذات صلة باالتصاالت التجارية الدولية من
بين الدورات األساسية في مجال تركيز الطالب.

مالحظة :ال يجوز للطالب دراسة كال من العلوم المتكاملة والعلوم الفيزيائية.
الدراسات االجتماعية  4 -وحدات
وحدة واحدة في علم التربية المدنية (مع مشروع حر) أو اختبار مقرر تحديد المستوى المتقدم
الخاص بالحكومة األمريكية
المتقدم.
تاريخ الواليات المتحدة
وحدة واحدة مما يلي :تاريخ العالم ,أو جغرافيا العالم ,أو الحضارة الغربية ,أو مقرر تحديد
المستوى المتقدم في التاريخ األوروبي.
وحدة واحدة من تاريخ العالم ,أو جغرافيا العالم ,أو الحضارة الغربية ,أو مقرر تحديد المستوى
المتقدم التاريخ األوروبي ,أو دراسات القانون ,أو علم النفس ,أو علم االجتماع ,أو
الدراسات األفريقية األمريكية ,أو يجوز استبدال دورة معتمدة ذات صلة باالتصاالت
التجارية الدولية من بين دورات أساسية في مجال تركيز الطالب.
الصحة  ½ -وحدة
التربية البدنية (أو برنامج تأهيل الضباط االحتياط) ½1 -وحدة
اللغة األجنبية  -وحدتان
وحدتين من نفس اللغة االجنبية أو وحدتين من التحدث.
الفنون  -وحدة واحدة
وحدة واحدة في الفن أو الرقص أو الفنون اإلعالمية أو المسرح أو مسح الفنون الجميلة.
ويجوز للطالب استيفاء هذه المتطلبات من خالل الحصول على نصف وحدتين في دورتين
مختلفتين في الفنون .ويجوز استبدال الدورة االتصاالت التجارية الدولية المعتمدة ذات الصلة
من بين الدورات األساسية في مجال تركيز الطالب.

اللغة اإلنجليزية  4 -وحدات
اللغة اإلنجليزية 2 ,1
تتكون الوحدة المتبقية مما يلي:
القراءة والكتابة الفنية

اللغة اإلنجليزية المستخدمة في التجارة

اللغة اإلنجليزية 3

اللغة اإلنجليزية 4

مقرر تحديد المستوى المتقدم في اللغة اإلنجليزية

البكالوريا الدولية في اللغة اإلنجليزية

دورة وضعتها إدارة التربية والتعليم بلويزيانا واعتمدها مجلس التعليم األساسي

والثانوي.
الرياضيات  4 -وحدات
واحدة مما يلي:
الجبر ( 1وحدة واحدة) أو

الجبر  1الجزء  1والجبر  1الجزء ( 2وحدتين) أو

الجبر التطبيقي (وحدة واحدة)

تتكون الوحدات المتبقية مما يلي:
الهندسة ,أو الرياضيات المالية ,أو أساسيات الرياضيات ,أو رياضيات األعمال,
أو الجبر  ,2أو الجبر  ,3أو الرياضيات المتقدمة  -أساسيات التفاضل والتكامل,
أو أساسيات التفاضل والتكامل ,أو الرياضيات المتقدمة  -الدوال واإلحصاء ,أو
دورة (دورات) وضعتها إدارة التربية والتعليم بلويزيانا واعتمدها مجلس التعليم
األساسي والثانوي.
(يجوز استبدال الرياضيات المتكاملة  3 ,2 ,1بالجبر  1والهندسة والجبر 2
ويعتبروا معادلين لوحدات الرياضيات الثالثة).
العلوم  -وحدتان
علم األحياء
تتكون الوحدة المتبقية مما يلي:
الكيمياء  1أو علوم األرض أو العلوم الفيزيائية أو العلوم الزراعية  1والعلوم
الزراعية ( 2وحدة واحدة مركبة) ومقرر مقرر تحديد المستوى المتقدم في
عروض العلوم أو البكالوريا الدولية.
الدراسات االجتماعية  -وحدتان
وحدة واحدة  -تاريخ الواليات المتحدة ,أو مقرر تحديد المستوى المتقدم في تاريخ الواليات
المتحدة ,أو البكالوريا الدولية في تاريخ الواليات المتحدة.
½ وحدة – الحكومة ,أو مقرر تحديد المستوى المتقدم في الحكومة والسياسات ,المقارن ,أو
مقرر تحديد المستوى المتقدم في حكومة وسياسات الواليات المتحدة :الواليات
المتحدة.
½ وحدة  -علم االقتصاد أو مقرر تحديد المستوى المتقدم في االقتصاد الكلي أو مقرر تخديد
المستوى في االقتصاد األصغر
(يجوز استبدال وحدة واحدة من علم التربية المدنية بنصف وحدتين من الوحدات
أعاله)
التربية البدنية  -وحدتان
وحدة واحدة  -التربية البدنية

الوحدات االختيارية  3 -وحدات

 2/1وحدة  -التريبة البدنية  ,2أو الفرقة االستعراضية ,أو الرياضة الالمنهاجية،
أو الهتاف أو فريق الرقص

المجموع  44 -وحدة

 2/1واحدة  -التعليم الصحي
التعليم المهني والفني  9 -وحدات

المجموع  43 -وحدة

مركز كويلر المهني ()RENNEIU CEUIIU CILLIUC
يخدم مركز كويلر المهني ( )ieCeeCuC irCuuC iuliuCفي ماريرو المدارس الثانوية بالضفة
الغربية من خالل تقديم مجموعة متنوعة من برامج التدريب المهني والتقني .وينقسم حضور
الطالب إلى مدارسهم العامة إلى ثالث ( )3ساعات حضور في دورة دراسية أكاديمية وحضور
ثالث ( )3ساعات من التدريب على المهارات بمركز كويلر يوميًا .ولمزيد من المعلومات
يُرجى االتصال بمركز كويلر على الرقم  321-9993أو االتصال بأي استشاري في مدارس
الطالب العامة.

بالتو

ليرنينج ()TNANEAEL ®OTALP

تقدم بالتو ليرنينج للطالب فرصة تعويض تلك األجزاء من الدورات التي يحتاجون إلى التحقق منها.
ويتم تشجيع الطالب الذين يسعون إلى التقدم في الصفوف على العمل بشكل وثيق مع مستشارهم لتحديد
الفرص من خالل أشكال مختلفة من برنامج تعجيل النقاط .وأمثلة ذلك :دورة أكاديمية تكميلية وبالتو
ليرونينج ,والمدرسة الصيفية وتعليم القيادة ,والدراسة المستقلة.

بداية المبكرة  /التسجيل الثنائي في لويزيانا
يجوز منح نقاط المدرسة الثانوية لدورات الكلية للطالب الذين يجتازون دورات الكلية .ويتعين على
الطالب الحصول على إذن مسبق من مدير المدرسة ألخذ دورات الكلية ويتعين عليهم استيفاء
متطلبات االلتحاق بالكلية أو الجامعة .ويتم تسجيل الدرجات التي حصل عليها الطالب على مستوى
الكلية وفي حرم الكلية في سجل المدرسة الثانوية الدراسي باعتباره ناجح أو راسب .ويتم التعامل
مع دورات الكلية التي يتم تلقيها في حرم المدرسة الثانوية باعتبارها تسجيل ثنائي ويقوم بتدريسها معلم
من معلمي نظام مدرسة جيفرسون باريش العامة .وسوف يحصل الطالب على كشف درجات حول
سجلهم الدراسي .ويجوز للطالب عدم حضور دورة في الكلية أو حرم الجامعة يتم تقديمها في حرم
مدرستهم الثانوية .ويتم احتساب الدورة التي تتكون من ساعتين على األقل من ساعات الكلية باعتبارها
دورة واحدة فقط من النقاط التي يتم الحصول عليها عند التخرج من المدرسة الثانوية .ويتم احتساب
دورات الكلية باعتبارها مواد من مواد المدرسة الثانوية للطالب الستيفاء متطلبات األهلية للمشاركة في
األنشطة الالمنهاجية التي تنظمها مؤسسات الدولة الطوعية.

خطة التخرج الفردية
يجوز لكل طالب بمساعدة أحد والديه/ولي أمره/وصيه الشرعي ومستشار المدرسة اختيار إطار مناهج
المدرسة الثانوية ومتطلبات التخرج ذات الصلة التي تناسب أهدافه بعد المدرسة الثانوية.
تتضمن كل خطة تخرج فردية خاصة بالطالب مجموعة الدورات الموصى بها لإلنجاز الناجح
لتخصصه المختار الذي ينسجم مع التعليم الجامعي والتدريب والقوة العاملة ويتم مراجعتها سنويًا.
تكون خطط التخرج الفردية مرنة بالقدر الكافي لتسمح للطالب بتغيير برنامج دراستهم كما تكون
منظمة بالقدر الكافي لضمان استيفاء الطالب لمتطلبات التخرج من المدرسة الثانوية فيما يتعلق
ً
مؤهال لاللتحاق بالمؤسسة الجامعية أو لدخول القوة العاملة.
بتخصصه المختار ولكي يكون
يقوم الطالب وأحد والديه /ولي أمره أو وصيه الشرعي بتوقيع كل خطة تخرج فردية خاصة بالطالب.
ويتعين على الطالب استكمال خطة تخرجهم الفردية على الموقع الرسمي لويزيانا كونيكت ،فهو بوابة
الكترونية شاملة للكلية والتخطيط والمهني.

لويزيانا كونيكت ()CONNECT LOUISIANA

مواقع الكترونية مفيدة للطالب وأولياء االمور
نظام مدرسة جيفرسون باريش العامةwww.jpschools.org :
إدارة التربية والتعليم بلويزياناwww.louisianabeleives.com :
مجلس التعليم األساسي والثانويwww.doe.louisiana.gov/bese :
مجلس إدارة التعليم العالي بلويزياناwww.regents.state.la.us :
مكتب لويزيانا الخاص بمساعدات الطالب المالية www.osfa.state.la.us
إيجل www.louisianaeagle.org 1-4
لويزيانا كونيكتwww.louisianaconnect.org :
الدورة األكاديمية التكميليةwww.lacourses.net :
اكتwww.act.org :
سات.Cl.aaa.b.eeuluc.rCw :
التقدم نحو النجاحwww.march2success.com :

تصنيف الدرجات للمدارس الثانوية
(النقاط الالزمة للتقدم لمستوى المرحلة التالية)
يتم تعيين الطالب في مستوى مرحلة معينة بناء على عدد النقاط الكارنيجية (الوحدات) التي يتم
الحصول عليها.
التاسع =  2،9 - 1نقاط كارنيجية (وحدات)
العاشر= 00،9- 9
الحادي عشر = 0،،9 - 04
الثاني عشر =  01فما فوق*
مالحظة يجب إدراج الطالب في جدول للدورات الالزمة للتخرج

ما المقصود بـ ?TOPS
برنامج فرصة تايلور للطالب بلويزيانا ( )TOPSهو برنامج شامل للمنح الدراسية الدولية وأحد
برامج مساعدة الطالب األكثر ابتكارً ا وتقد ًما في البالد.

منهج برنامج فرصة تايلور األساسي
يتعين على الطالب تلقي الدورات الالزمة للحصول على برنامج فرصة تايلور للطالب ضمن متطلبات
منهج لويزيانا األساسي  2الخاصة بهم .لمزيد من المعلومات حول المتطلبات األساسية  ،2يُرجى
زيارة أو الذهاب إلى .www.doe.louisiana.gov
بداية من السنة الدراسية  ،4101-410،سوف يزيد منهج برنامج فرصة تايلور للطالب األساسي إلى
 40وحدة .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة أو الذهاب إلى
http://www.osfa.la.gov/MainSitePDFs/Core_Curriculum_14.pdf

الطالب المرتبطين بالكلية

يوفر األدوات والموارد لمساعدة الطالب في التخطيط للحياة بعد المدرسة الثانوية واإلطالع على
الكليات حيث يمكنهم النجاح بها وبدء مهن مجزية .ويقوم لويزيانا كونيكت بتزويد مستشاري التوجيه
المهني وأولياء األمور والمعلمين والمرشدين بمجموعة كاملة من لوحات التتبع وقدرات إعداد التقارير
وأدوات االتصال لمساعدة الطالب في تصفح العملية .يُرجى زيارة www.louisianaconnect.org

يتم تشجيع الطالب على العمل بشكل وثيق مع مستشاريهم لتحديد المتطلبات الخاصة بكليات وجامعات
معينة ،حيث يتطلب بعضها سنتين ( )4لتعلم اللغة األجنبية أو الفيزياء أو اإللمام بالحاسوب أو الفنون
الجميلة ،الخ ،في حين ال يقبل البعض اآلخر التطبيقات العليا في اللغة اإلنجليزية و/أو الرياضيات
المالية أو أساسيات الرياضيات .يُرجى الرجوع إلى رابط برنامج فرصة تايلور للطالب مع هذا الكتيب
لدورات محددة.

تتيح الدورة األكاديمية التكميلية للطالب التسجيل في مجموعة كبيرة من الدورات األكاديمية األساسية
والتمهيدية للكلية والتعليمية المهنية ابتداء من السنة الدراسية  4102-4102وسوف توسع فرص
الطالب التعليمية من خالل مجموعة غير مسبوقة من الدورات.

الطالب المتفوق وخطاب الترحيب الذي يلقي به عند تخرجه

الدورة األكاديمية التكميلية

من خالل الدورة األكاديمية التكميلية يستطيع الطالب تكييف مسار تعلمهم في التعليم العالي ومهن
القرن الواحد والعشرين؛ حيث يستطيع الطالب الحصول على نقاط المدرسة الثانوية والكلية من خالل
الدورة االكاديمية التكميلية والحصول على شهادات صناعية واكتساب خبرة عملية ذات صلة بواقع
الحياة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة مستشارك المدرسي أو زيارة www.lacourses.net

ً
مؤهال للحصول على شرف الطالب المتفوق/إلقاء خطاب الترحيب عند التخرج ،يتعين على
لكي تكون
الطالب اإلقامة على األقل لمدة األربعة فصول الدراسية النهائية في المدرسة الثانوية المزمع أن
يتخرجوا منها .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على الطالب الذين يرغبون في التسجيل في الجامعة أن
يخولهم معدلهم التراكمي من التصنيف بين أفضل عشرة طالب ويتعين على الذين يرغبون في التنافس
على شرف الطالب المتفوق/إلقاء خطاب الترحيب عند التخرج أن يعلنوا عن عزمهم التخرج في موعد
ال يتجاوز أقصاه اليوم الخامس عشر من حضور الطالب للسنة الدراسية التي يخططون للتخرج فيها،
وعدم اإلعالن عن عزمهم التخرج بحلول الموعد النهائي سوف يسفر عن حرمانهم من أهلية الحصول
على شرف الطالب المتفوق/إلقاء خطبة الترحيب عند التخرج.

