طالب تعليم المستوى العالمي مج ّهزون للحياة بعد المدرسة الثانوية
بروفايل خريجي والية فيرجينيا
خالل كل تجربة من التجارب التي يمر الطالب بها من الروضة حتى
الصف الثاني عشر في والية فيرجينيا سوف يقوم بما يلي:

المحتوى المعرفي

يحصّل ويتقن المهارات والخصائص
والسلوكيات المثمرة في بيئة العمل

ينجز ويطبق المعارف الفنية
واألكاديمية المالئمة

التخطيط للحياة المهنية

مهارات بيئة العمل

يوائم معارفه ومهاراته واهتماماته
الشخصية مع الفرص المهنية

يؤسس الروابط والقيم الالزمة للتفاعل مع
المجتمعات المحلية المتنوعة

المجتمع المحلي والمسؤولية الوطنية

استكشاف الحياة
المهنية والتخطيط لها
يقدم محتوى التخطيط للحياة المهنية
يتيح بروفايل خريجي والية فيرجينيا للطالب فرصة
االطالع عن كثب على خيارات التوظيف والمسارات
المهنية التي استكشفوها بدايةً خالل المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة .ومع تخفيض عدد اختبارات معايير التعليم
 SOLالتي يتعين على الطالب اجتيازها ليحصلوا على
شهادة الدبلوم ،فقد منحت المعايير الجديدة المزيد من
المرونة للمدارس من أجل توسيع برامج بيئة العمل
وبرمج التعلم الخدمي التي ترقى بالجاهزية للحياة
الجامعية والمهنية والمواطنة.

الكفايات الخمسة التي
تبدأ بحرف ""C
من أجل إعداد الطالب ليحققوا بروفايل
خريجي والية فيرجينيا يتعين على المدارس
أن تضمن قيام الطالب بتطوير
الكفايات التالية التي تبدأ بحرف ":"C
 التفكير الناقد
 التفكير اإلبداعي
 التواصل
 العمل التشاركي
 المواطنة

شروط التخرج
الصف التاسع للعام الدراسي  2019-2018وما بعـده
المادة

دبلوم الدراسات المتقدمة
الوحدات القياسية
للساعات المعتمدة المطلوبة

االنكليزي
الرياضيات
العلوم
التاريخ /العلوم االجتماعية
اللغات العالمية
الصحة والتربية البدنية
الفنون الجميلة أو
التعليم الفني والمهني
االقتصاد واإلدارة
المالية الفردية
المناهج االختيارية
المجمــوع

4
4
4
4
3
2
1

الساعات المعتمدة المحققة
المطلوبة

2
1
1
1

1
3
26
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الدبلوم العادي
الوحدات القياسية
للساعات المعتمدة المطلوبة

المادة

4
3
3
3
2

االنكليزي
الرياضيات
العلوم
التاريخ /العلوم االجتماعية
الصحة والتربية البدنية
اللغات العالمية أو
الفنون الجميلة أو
التعليم الفني والمهني
االقتصاد واإلدارة
المالية الفردية
المناهج االختيارية

1
4

المجمــوع

22

الساعات المعتمدة المحققة
المطلوبة

2

دبلوم الدراسات التطبيقية  -يتعين على الطالب تحقيق األهداف
المبينة في برنامج التعليم الفردي المخصص

شروط التخرج اإلضافية:
• أخذ منهج متقدم واحد والنجاح فيه أو اجتياز اختبار معتمد في التعليم التقني والمهني CTE
• أخذ منهج افتراضي واحد والنجاح فيه
• التدرب على اإلسعافات األوليةAED/CPR/

**يتعين على الطالب التقدم الختبار  SOLفي نهاية المنهج عند التحاقهم في مناهج محددة من مناهج المرحلة الثانوية كي يحققوا شروط التخرج والشروط الفيدرالية.
حالما يحقق الطالب هذين الشرطين ،فال يتعين عليه التقدم الختبارات  SOLفي نهاية المناهج إذا كان ملتحقاً في إحدى المدارس العامة في والية فيرجينيا.

مصادر للطالب وأولياء األمور في مدارس برينس ويليام العامة
مرشد والية فيرجينيا

تتوفر معلومات عن خيارات التعليم بعد المرحلة الثانوية
في مختلف أنحاء والية فيرجينيا .ال بد ألولياء األمور
والطالب من االطالع على مرشد والية فيرجينيا
باستخدام جهاز الكومبيوتر الموصول باالنترنت أو
باستخدام الهاتف الجوال عبر الرابط التالي
www.vawizard.org

مكتب الخدمات الطالبية
مصادر عبر االنترنت لمساعدة أولياء األمور
والطالب أثناء خوضهم مختلف التجاري األكاديمية
والمهنية واالجتماعية والعاطفية في المرحلة الثانوية.
زوروا موقع مكتب الخدمات الطالبية باستخدام جهاز
الكومبيوتر الموصول باالنترنت أو باستخدام الهاتف
الجوال عبر الرابط التالي
www.pwcs.edu/departments/
STUDENT_SERVICES

برنامج  Navianceللطالب
يقدم مجانا ً لجميع طالب المرحلة الثانوية.
سوف يقدم لكم المرشد الطالبي معلومات
التسجيل والدخول عند بداية الصف التاسع،
ويمكن الوصول إلى الموقع من الصفحة الرئيسية
لمدرستكم الثانوية .يستطيع الطالب وأولياء
األمور أن يبحثوا عن الكليات والتخصصات
المهنية والمنح وغير ذلك!
يمكنكم زيارة الصفحة المخصصة لبرنامج
 Navianceللطالب في أي مدرسة ثانوية من
مدارس برينس ويليام العامة باستخدام جهاز
الكومبيوتر الموصول باالنترنت أو باستخدام
الهاتف الجوال عبر الرابط التالي
https://bit.ly/2MVEuty

2
1
1
1
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