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أعزاءنا أسر مدارس برينس ويليام العامة:
تشجججمد مدارس برينس ويليام العامة طالبها على مواجهة الصجججعاا وااريار مناغن ةنية تع ّدغم للحياة بعد الرخرج .وإحدى غذه الطرق ترملى في منح
طالبنا عدداً محدوداً من المناغن الثانوية المانحة للسجاعا المعرمدة بينما يدرسجوف في المرحلة المروسجطة .ف ما ما واجل الطالا بع الصجعوبا في
غذه المناغن ،نسعى إلى تخفيف تأثيرغا السيئ على كشف الدرجا الثانوية .ولمند غذا من الحدوث ،قدمت القوانين المنظمة لمعايير اعرماد المدارس
العامة بوالية فيرجينيا اياراً ألولياء األمور بطلب حذف غذه الدرجا والسجاعا المعرمدة من كشجف الدرجا الثانو أل منهن دراسجي ثانو تقدم
لل الطالب االل المرحلة المروسطة.
ينطبق غذا القانوف على أ طالب يأاذ المبر أو الهندسججة أو الل ة األجنبية أو أ منهن دراسججي معرمد الكرسججاا سججاعا معرمدة في المرحلة الثانوية.
إما تم حذف درجة ما من كشججف الدرجا أل منهن ثانو يمنح السججاعا المعرمدة ومطلوا للرخرج ،فال بد أف يعيد الطالب دراسججة المنهن ليسرسججب
الساعا المعرمدة وليحقق شروط الرخرج .أما إما ما حذفت درجة الطالب في منهن الل ة األجنبية الثانو من كشف درجاتل فيسمح ب عادة المنهن كي
يحقق الطالب شروط الدبلوم المرقدم ،ةير أف منهن الل ة األجنبية ليس شرطا ً من شروط الدبلوم العاد .
يمب أف يسمل ولي األمر/الو صي "طلب حذف المنهن الثانو الذ أاذ االل المرحلة المرو سطة" ،ثم يقدم غذا الطلب إلى مدير المدر سة المرو سطة
أو الثانوية .يوجد الطلب على صججفحة الويب الخاصججة بمدارس برينس ويليام العامة وملخ بااريار رابط الطالب " "Studentعلى يسججار الصججفحة ،ثم
رابط شروط الرخرج " ،"Graduation Requirementsأو من االل زيارة صفحة الل ة العربية ثم النقر على "معلوما أكاديمية" ،كما أنل مروفر
في المدرسججة حيي يطلب من المرشججد الطالبي .إما رةب ولدكم بحذف درجة منهن أتمل االل الصججف السججابد أو الثامن ،فيمب تقديم الطلب قبل اليوم
األول من العام الدراسي للصف العاشر .وال يمسن رفد الطلبا قبل إتمام المنهن.
تروفر تواريخ برنامن المدرسججججججة الصججججججيفية على موقد الويب .يمب أف يدرك أولياء األمور الذين يقرروف حذف درجة ما أف قرارغم ملزم ولن يمنح
الطالب الدرجة أو الساعا المعرمدة حالما يقدم الطلب.
توجل جميد االسرفسارا المرعلقة بهذا القانوف إلى المرشد الطالبي في مدرسة الطالب.
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