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ي ينطوي عليها  COVID-19 الـ اىل ستجابةال  الناجمة عىل صعوباتال تلبيةل

ات الرسيعة الت  ي التكيف مع التغير
والمساعدة ف 

 
 
 عىل الـحصول ال معدأو  credit الحصول عىل الـ نموذجخدام ت باسمدارسنا الثانوية قوم سوف تد، ع  لم عن ب  ع  التحول إىل الت

credit ي بش
ي أن الطل . كل تلقائ 

متطلبات التخرج أو لن ل هم الدراسيةتلدور  credit الـحصلوا عىل ي فسو  م هإما أن ةب وهذا يعت 
ي شوذلك ب، هي عل لن يحصلوا  الذي ولكن ،هي عل حصلوا ي

اكمي ال م هلمعدتأثر يحرف ولن دراسية بشكل أعىل درجة ،  كل تلقائ   ي 
 أو سلب ي إما إيجاب (GPA) الـ

ً
. ي ا

ً
ي نموذج  لهم  يكون هذا هو الخيار األفضلوف ، سةب بالنسبة للعديد من الطل و  ا

 ف 
 
لم عن ع  الت

 ظامبتأييد هذا الن  جامعة كاليفورنيا وجامعة ولية كاليفورنيا  تقام. وقد د ع  ب  
ا
عن العديد من أفضل الجامعات الخاصة  ، فضل

ي البالد، 
ي الجامعات.  الحصول عىللن يؤثر عىل قدرة الطالب عىل  فسو  جموذ وقاموا بالمشاركة بأن هذا الن ف 

  القبول ف 
 

ا أنه لمجموعة متنوعة من األسباب قد يرغب الطل
ً
ي الحصول  ةب ومع ذلك، فإننا ندرك أيض

دراسية بشكل درجة عىل ف 
اكمي  ةبخاص للطل . عىل سبيل المثال، قد يكون هذا مهًما بشكلحرفأ  .(GPA)لـ  االذين يعملون عىل زيادة معدلهم الي 

دراسية بشكل درجة بتقديم التماس للحصول عىل  ةب للطل حالسما  مدارسنا الثانويةقوم تف و لدعم جميع المتعلمير  لدينا، س
.  من العام الدراسي  للربــع الرابعحرف أ  أو الفصل الدراسي
  

 :عىل النحو التاىلي  حرفدراسية بشكل أتقديم التماس للحصول عىل درجة  عملية لجراء وضعم توقد 
 

( بأن الطالب  القيام بإبالغ .1 ي
وئ  يد اإللكي  ي ب غير المعلم كتابًيا )عير الير

دراسية درجة تقديم التماس للحصول عىل  ف 
ي  حرفبشكل أ

ي موعد أقصاه  ةورة الدراسي الدف 
 

 .يارأ 1ف
منتظمة  مالحظاتعىل  حرفدراسية بشكل أدرجة الذين يتقدمون بطلب للحصول عىل  ةب يحصل الطلف و س .2

ي الدرجات الدراسيةتقدم ز الاحرا بشأن 
 . ف 

ي هي عىل شب الطل غبال يقوم المعلمون بإف و س .3
ي  دراسي  ، وتأثير أي عمل كل أحرفة بدرجاتهم الدراسية الت 

متبق 
 .يارأ 29، بحلول الدرجة الدراسية هعىل هذ

 نموذجلتغيير طلبهم وموا بقأن ي حرفدراسية بشكل أدرجة الذين تقدموا بطلب للحصول عىل  ةب يمكن للطل .4
ي موعد أقصاه ظهر يوم  credit عىل الـحصول ال معدأو  credit الحصول عىل الـ

 . نزيرا ح 9ف 
 معدأو  credit الحصول عىل الـأو  A-F/عالمة  دراسية النهائية للطالب درجة الدراسية تعكس الدرجةف و س .5

 بناءا عىل إتمام هذه العملية.  credit عىل الـحصول ال
 

 .تشار المدرسةالتواصل مع معلمهم أو مسالقيام بأسئلة حول هذه العملية  ديهم لالذين  ةب يجب عىل الطل
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