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ی را برای های راهقانون جدید  ان کاستر های آموزش  و  قسمت نمراتشاگردان در  بیشتر  فراهم یم کند جتر
 

 اخی  
 
ی  راه( تصویب شد که  104ABتحت عنوان ) یقانون جدید ا  را های بیشیر

ی
برای شاگردان و والدین/رسپرستان آنها جهت رسیدگ

ان کاستر های آموزشی ناشی از شیوع کوید این قانون روی سه عرصۀ مهم تمرکز دارد: . م یم کند فراه 19-به نیازمندی ها در زمینه جیر
 و پالییس های فارغ التحصییل.  درجۀ نمراتابقاء شاگردان، 

 
  2022 – 2021ابقاء شاگردان برای سال تعلییم 

 مضامی   یک سوم  در  که حد اقل  2021 – 2020شاگردان شامل دورۀ کودکستان ایل صنف یازدهم در سال تعلییم  والدین/رسپرستان
 ) 2021 – 2020 شان در جریان سال تعلییم درش

 
( کسب نمودند، یم توانند با ارسال درخواست کتتر No Passویا  D, Fنمرات ناکاف

 را با مسئولی   مورد بحث قرار دهند.  2022-2021از مکتب تقاضای مشورت نمایند تا موضوع ابقاء طفل شان برای سال تعلییم 
 

مدت ده روز تقوییم  ظرفو تصمیم نهاتی  گردد روز تقوییم بعد از دریافت تقاضای کتتر تدویر   30مشورتر باید یط مدت  این جلسۀ
 بعد از برگزاری آن جلسه، اتخاذ گردد. 

 
 درخواست کتتر خود را به مدیر مکتب فعیل طفل تان  تاناگر یم خواهید جلسه مشورتر برای ابقاء طفل 

 
ارائه تقاضا نمائید، لطفا

 نمائید. 
 

 کامیاب یا ناکام (  Pass/No Pass)فرصتر برای تغیتر درجۀ نمرات به 
درجۀ ، شامل دورۀ لیسه بودند، یم توانند درخواست نمایند که یک ویا بیشیر از یک 2021 – 2020شاگردات  که در جریان سال تعلییم 

 ( تبدیل شود. Pass/No Passکامیاب یا ناکام )  درجۀآنها به  حرف   (گریدنمرات )
 

اینجا کلیک ( را یم پذیرند، Pass/No Passکامیاب/ناکام )  نمرات به شکلبرای مشاهدۀ فهرستر از نهاد های تحصیالت عایل که درجه 
کامیاب/ناکام   نمرات به شکل موسسات تحصیالت عایل در سایر ایالت ها شاید درجه، از جمله موسسات تحصیالت عایلاز . برخ  نمائید 

(Pass/No Pass ) برای ثبت نام در آن موسسات، نپذیرند. هر را ( دو سیستمCSU( و )UC رهنمود هاتی را در مورد اینکه چگونه ثبت )
( را انجام یم دهند، نشی کرده اند. Pass/No Passم )( برای ترانسکریپت های حاوی درجه های کامیاب/ناکاGPAنام و محاسبات )
( را CSU( دانشگاه های ) 104ABیافت. قانون ) اینجا  یم توان ( را UC، و معلومات سیستم )اینجا ( را یم توان CSUمعلومات سیستم )

 Pass/Noهر نوع ترانسکریپت نمرات با درجه بندی کامیاب/ناکام )( و خصویص را تشویق یم کند که UCو دانشگاه های ) یم سازد مکلف 
Pass بدون هیچ نوع پیش داوری بپذیرند.  ( را 

 
 ایل تاری    خ  2021 – 2020اگر یم خواهید برای تغیی  درجه بندی نمرات تان برای سال تعلییم 

 
آگست  17درخواست بدهید، لطفا

آگست  17. بعد از تاری    خ این فورمه را خانه پری کنید ، که پانزده روز بعد از تاری    خ نشی این موضوع در ویب سایت یم شود، 2021
 ، درخواستر ها دیگر پذیرفته نخواهد شد. 2021

 
ایط فارغ التحصییل  ش 

 
مدت  در قرار داشتند و در مسی  فارغ التحصییل  2021 – 2020سال های سوم و چهارم دورۀ لیسه در سال تعلییم  در شاگردات  که 

ایط فارغ التحصییل ایالتر را تکمیل نمایند.  چهار سال قرار ندارند، فرصتر برایشان فراهم خواهد شد که برای فارغ التحصیل شدن، رسی
یم تواند یط سال  ،روند اکمال نصاب درش که به عنوان معیار های حد اقیل کلیفورنیا برای فارغ التحصییل الزیم مقرر گردیده است

 دامه یابد. پنجم درش ا
 

ایط حد اقیل ایالت کلیفورنیا برای فارغ   2021صنف دوازدهم در سال حوزۀ تعلییم سن هوان موافقت کرده است که هر شاگرد  که رسی
شاگردان صنوف ، این امکان برای AB 104به تاش از حکم قانون التحصییل را تکمیل کند، یم تواند با اخذ دیپلوم فارغ التحصیل گردد. 

ایط این فرصت هستند، تماس خواهد گرفت.  2022تعلییم  دوازدهم سال  نی   تمدید خواهد شد. حوزۀ تعلییم به شاگردات  که واجد رسی
 

  
 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB104
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
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

