
 الكفاءة 
متطلبات التخرج

ماذا يعني إثبات الكفاءة؟ 
يعني هذا القدرة على إظهار أنك قد تعلمت مهارات وقدرات ومفاهيم 
معينة وأنك قادر على تطبيقها في العالم الحقيقي. أنت ال تفهم فكرة أو 

مهارة ما فحسب، بل يمكنك أيًضا االستفادة مما قد تعلمته، وربما 
الشعور بالراحة عند شرحه لآلخرين. 

سيطلب منك إثبات ما تعرفه عند االلتحاق 
بأي عمل أو وظيفة جامعية مستقبلية، لذلك 

فإننا في DPS نبدأ بتلك المهارة مبكًرا.
ً البدء مبكرا

لماذا يُعد هذا األمر هاًما؟ 
في والية كولورادو، هناك 53% من طالب كليات 

السنتين و20% من طالب كليات األربع سنوات 
ليسوا جاهزين للكلية عند االلتحاق بها.  يجب عليهم 
أخذ فصول إضافية للحاق بها، مما يعني أن التخرج 

سيستغرق وقتًا أطول ويمكن أن يتكلف المزيد من 
المال نظًرا للرسوم الدراسية.  

تهدف متطلبات التخرج الجديدة الخاصة بنا إلى التأكد 
من استعداد الطالب لاللتحاق بالكلية وشغل الوظائف 

بعد المدرسة الثانوية. نريدك أن تشعر بالجاهزية 
والثقة من أجل مستقبلك.

كيف يمكنني إثبات الكفاءة؟
للتخرج من DPS، يُظهر كل طالب كفاءة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات واالستعداد الوظيفي أو أي 

منهم من خالل إكمال واحد أو أكثر من عناصر قائمة الكفاءات )المدرجة في الجزء الخلفي من هذه 
الصفحة(. 

هناك طرق عدة إلظهار ما تعلمته في المدرسة، ولهذا السبب وضعنا قائمة مرنة من الخيارات إلظهار 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات واالستعداد الوظيفي.

يمكنك االختيار من بين خيارات الكفاءة 
 المتعددة. 

لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة التالية. 

باقتراب موعد تخرجك، نريد أن نتأكد من مقصد دبلوم DPS وهو أنك على استعداد للنجاح في أي مسار 
تختاره - سواء كان ذلك متمثاًل في القوة العاملة بعد التخرج، أو التدريب المستمر للحصول على شهادات 
الصناعة المتخصصة أو االلتحاق بالجامعة. لدينا متطلبات جديدة للتخرج بداية من صفنا لعام 2021 وكل 

صف يتخرج بعد ذلك. هناك ثالثة أجزاء:

هل تعلم؟

إن المزيد من التعليم يعني المزيد من 
فرص العمل، مما يعني أن بوسعك 

كسب المزيد من المال. 

متوسط الراتب

11,667 دوالر أمريكي

%27

المتسربين من المدرسة الثانوية

المتسربين من المدرسة الثانوية

%5
خريجو الجامعة

مقابل

معدل البطالة

مقابل

تتطلب جميع وظائف 
كولورادو بحلول عام 
2020 تعليًما ما بعد 

المدرسة الثانوية 
مثل الكلية أو المدرسة التجارية أو 

التدريب المهني أو الخدمة العسكرية

%74

خطة وظيفية وأكاديمية فردية )ICAP(المقررات الدراسيةالكفاءة

62,609 دوالر أمريكي
خريجو الجامعة

جديد



التوضيح والتبسيط. ما هي خياراتي؟ 
نحن نشجعك على البحث في الخيارات المتعددة وتحديد أيها قد يكون مناسبًا لك. وبشكل عام، تتماشى إجراءات 

االستعداد للكلية مثل ACT، SAT وAccuplacer مع المعايير التي حددتها كليات وجامعات كولورادو؛ وبالرغم 
من هذا قد يكون لكل كلية أو جامعة معايير فريدة للقبول، لذا فمن المهم للطالب واألسر العمل مع المستشارين 

المدرسيين وغيرهم من موظفي المدرسة لفهم المتطلبات الفردية.

البدء مبكراً 
حان الوقت لبدء البحث عن البرامج المتوفرة في مدرستك والتي ستساعدك على تلبية متطلبات الكفاءة في 

 اللغة اإلنجليزية والرياضيات  واالستعداد الوظيفي. 
 لمزيد من المعلومات، تحدث إلى مستشارك المدرسي وتفضل بزيارة

www.collegeandcareer.dpsk12.org

Accuplacer
فيما يتعلق بالكمبيوتر، يُعد Accuplacer امتحان متعدد الخيارات والذي يختبر قدرات الطالب في الرياضيات والقراءة والكتابة 

والكمبيوتر للتأكد من موافقة مستويات مهاراتهم مع فصل الكلية الذين تم التحاقهم به. يعمل Accuplacer بوصفه اختباًرا تشخيصيًا 
للطالب، حيث يمنحهم صورة كاملة عن نقاط القوة والضعف األكاديمية. 

أقل درجة ممكنة في االمتحان هي 20 وأكثر درجة ممكنة هي 120.

مالحظة: من المرجح أن يتغير مقياس التقييم وإحراز الدرجات بعد عام 2018.

 95
 مهارات 
الجملة

 61
 علم الجبر
 األساسي

ACT )اختبار الكلية األمريكية(
 يُعد ACT اختبار قبول لاللتحاق بالكلية الوطنية والذي يقيس أربعة مواد:  

اللغة اإلنجليزية، القراءة، الرياضيات والعلوم. 

أعلى درجة ممكنة في كل مادة هي 36.

18 19

)AP( اختبارات اإللحاق المتقدم
تُعد فصول اإللحاق المتقدم )AP( فصوٌل على مستوى الكلية والتي يمكنك االلتحاق بها في المدرسة الثانوية. يُشجع الطالب، في نهاية 

الفصل الدراسي، على الخضوع الختبار AP والذي يختبر كيفية أدائهم على مستوى الكلية. 

تتراوح الدرجات من 1: 5 إذا حصل الطالب على درجتين في االختبار المؤهل، فإنه يحقق الكفاءة. مالحظة، ال تمنح معظم الكليات 
سوى 3 درجات أو أكثر كتقدير معتمد لدرجات االختبار.

2 2

التسجيل المتزامن
يُتيح التسجيل المتزامن للطالب الحصول على تقديرات معتمدة للكلية والمدارس الثانوية في آن واحد.  يصبح الطالب قادرون على 

التسجيل في دورات الكلية مجانًا، مما يوفر لهم الوقت والمال. 

تتوفر في جميع مدارس DPS الثانوية، وكذلك المدارس األهلية المختارة العديد من التقديرات المعتمدة للتسجيل المتزامن  والتي تُعد 
قابلة للتحويل إلى برنامج مدته سنتين أو أربع سنوات للحصول على الشهادة.

C- 
 أو أعلى

في الدورة المؤهلة

C- 
 أو أعلى

في الدورة المؤهلة

DPS Capstone
مع خيار Capstone، يُكون الطالب حافظة عمل طوال فترة دراستهم في المدرسة الثانوية إلظهار ما قد تعلموه وكيفية تطبيقه في 

العالم الحقيقي.  يسمح هذا البرنامج للطالب والمعلمين بمراقبة تقدمهم طيلة الوقت ويحصل الطالب على تعليقات قيمة عند تعديل 
محفظتهم. 

بالنسبة للطالب الذين يختارون محفظة Capstone لتلبية متطلبات الكفاءة، ستساعد المدارس الطالب على تتبع تقدمهم. 

)IB( البكالوريا الدولية
تركز مدارس IB على المنظورات الدولية للتعلم والتعليم، بينما تدعم الطالب في استكشاف ثقافة وطنهم ولغتهم األم بشكل كامل. 
تساعد برامج IB على تطوير المهارات الفكرية والشخصية والعاطفية واالجتماعية التي تُعد الطالب لتحقيق النجاح في عالم يتجه 

بسرعة نحو العولمة. 

سيخضع الطالب المسجلين في برنامج دبلوم IB الختبارات اختبار الكفاءات. وباإلضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة، يمكن للطالب 
أيضا الحصول على تقديرات معتمدة أو مركز متقدم في معظم الكليات والجامعات األمريكية.

4 4

SAT )اختبار الكفاءة الدراسية(
يوضح اختبار SAT للكليات مدى استعدادك لاللتحاق بالكلية من خالل قياس المهارات األساسية في الرياضيات والقراءة والكتابة 

المبنيين على األدلة والمقال االختياري. 

يتراوح مقياس التقدير ما بين 200 : 800 نقطة، مع تحديد الدرجة ’’المثالية‘‘ عند 1600.

يُوفر اختبار SAT سبع مرات سنويًا. تُدير DPS االختبار كل أبريل مجانًا للصغار. كما تقدم DPS برنامًجا مجانيًا للتدريب عبر 
 .Khan Academy اإلنترنت من خالل

470 500

شهادة ACT WorkKeys الوطنية لالستعداد الوظيفي
تُعد شهادة ACT WorkKeys تقييًما يختبر المهارات الوظيفية للطالب في القراءة والكتابة والرياضيات التطبيقية ومهارات القرن 

الحادي والعشرين. تستند الدرجات إلى ملفات تعريف الوظائف التي تساعد أصحاب العمل على اختيار وتوظيف وتدريب وتطوير 
القوة العاملة عالية األداء واالحتفاظ بها.

ASVAB )مجموعة الكفاءات المهنية للخدمة العسكرية(
يُعد ASVAB اختباًرا شاماًل يساعد على تحديد أهلية الطالب لتولي الوظائف العسكرية تلقائيًا ؛ وبالرغم من هذا، يُعد التقييم خياًرا 

للطالب حتى لو كانوا ال يخططون للتجنيد في العسكرية. 

يختبر ASVAB المنطق الحسابي ومعرفة أجزاء الكلمات وفهم الفقرات والمعرفة بالرياضيات.

 درجة 
 التأهل 

في اللغة اإلنجليزية
 درجة التأهيل 
في الرياضيات

البرونزية أو أعلى

31 )مركب(

 األدوات
 المعتمدة

DPS من

استفسارات؟ 
تحدث إلى مستشارك، معلمك أو قائدك 

المدرسي.

 متطلبات التخرج
خيارات إظهار الكفاءة


