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New law expands grading and recovery options for students 
 

 للطلبةالدرجات وتعويض يوسع القانون الجديد خيارات 
  

تعويض  وأولياء األمور / األوصياء لتلبية احتياجات  للطلبةوفر خيارات  الذي ي، و AB 104 المرقم بـ  جديد القانون  ال  تم مؤخًرا تمرير 

وع القانون عىل ثالثة مجاالت رئيسية: سياسات  (. COVID-19كورونا ) نتيجة لوباءالدرجات  ي نفس المرحلة    الطالبأبقاء يركز مشر
ف 

 .الدرجات والتخرجالدراسية و 

ي المرحلة الدراسية للعام
 
 22-2021 األبقاء عىل الطالب ف

ي المراحل الدراسية من التمهيدية ) / يمكن أن يتقدم أولياء أمور 
th11 )حتى الحادي عشر و  (Kindergartenأوصياء الطلبة المسجلي   ف 

grade ) ثضعيفة موالذين حصلوا عىل درجات  21-2020خالل العام الدراسي( لD وF )ي   أوعدم النجاح
نصف الدورات الدراسية  ف 

ي 
ي  21-2020عىل األقل ف  ي ا أبقاء الطالب المدرسة للحصول عىل استشارة لمناقشة   اىلتقديم طلب كتاب 

ي مرحلتة الدراسية ف 
لعام  ف 

 .22-2021الدراسي 

ي غضون يتم عقد األجتماع لمناقشة الطلب يجب أن 
ي  تاريــــخ يوًما تقويمًيا من   30ف 

ي ف 
ي وصدور القرار النهاب  استالم الطلب الكتاب 

 .أيام تقويمية بعد ذلك االجتماع 10غضون 

ي طلب 
ي مرحلته الدراسيةإذا كنت ترغب ف 

ي أجتماع لمناقشة أبقاء تلميذك ف  ج  تقديم طلب كتاب   . الحاىلي  مدرسة تلميذكمدير  اىل، في 

 No Passعدم النجاح /  Passاىل نجاح فرصة لتغيير الدرجات 
درجة أستبدال التقدم بطلب للحصول عىل   21-2020خالل العام الدراسي  األعداديةبالمدرسة تم تسجيلهم  الذين  للطلبةيمكن 

 .No Passح / عدم النجا  P بدرجة النجاحاستبدالها  ليتم  درجات التقدير عىل شكل حرفواحدة أو أكير من 

ي ستقبل درجات النجاح  بالجامعاتالكليات و  بأسماءانقر هنا لعرض قائمة 
الكليات أو  . قد ال تقبل بعض No Pass / عدم النجاح P التى

ي واليات أخرى درجة النجاح  التعليم  الجامعات
ي ذلك تلك الموجودة ف 

. أصدر كل  قبول التسجيل فيها  No Pass / عدم النجاح  P بما ف 

ي من 
اكمي  التسجيل التعامل مع عمليات قبولإرشادات حول كيفية  UC و CSU جامعتى ي    الدرجاتلشهادة وحسابات المعدل اليى

التى

 معلومات جامعة  ، ويمكن العثور عىلهنا  CSUجامعة   يمكن العثور عىل معلومات .No Passو عدم النجاح  Pتحتوي عىل درجة نجاح 

UC  قانون  . يتطلبهناAB 104  جامعاتCSU   ويشجع جامعة ،CSU بعد المرحلة الثانوية، عىل قبول    الخاصة  والكليات والجامعات

 .دون اإلخالل بذلك No Pass/ عدم النجاح  Pass  لنجاحدرجات ا شهادة تخرج تحتوي عىل درجات بهيئة أي 

ي غضون ، 2021  17بحلول  21-2020لطلب تغيي  الدرجة للعام الدراسي  إكمال هذا النموذج يرج  
يوًما من   15وهو ف 

نيتصفحة عىل هذه المعلومات نشر   .2021  17سوف لن يتم النظر و قبول أي طلبات بعد . األنيى

 متطلبات التخرج
ي السنة الثالثة أو الرابعة  الطلبةسيتم منح 

ي المسجلي   ف 
والذين ليسوا عىل المسار   21-2020خالل العام الدراسي  األعداديةالمدرسة  ف 

تخرج. قد يستمر إكمال الدورات الدراسية المطلوبة كمعايي  الوالية للمتطلبات الصحيح للتخرج خالل أربــع سنوات، الفرصة إلكمال 

ي كحد ادب   تخرج  لل
 .كاليفورنيا خالل السنة الخامسةوالية  ف 

ي الحد  بشهادة التخرج أمكانية  عىل  2021بالموافقة عىل دفعة طلبة العام   San Juanقامت مديرية تربية 
بدبلوم ألي طالب يستوف 

ي والية كاليفورنيا. بعد
بية  . 2022 لدفعة طلبة العامسيتم تمديد ذلك ، AB 104 قانون  األدب  من متطلبات التخرج ف  ستقوم مديرية اليى

 .المؤهلي   للحصول عىل هذه الفرصةباالتصال بالطلبة 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB104
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
https://www2.calstate.edu/apply/Pages/first-time-freshman-faq.aspx
https://admission.universityofcalifornia.edu/response-covid-19.html
https://form.jotform.com/212026083483046

