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 )ICAP( 1.  االنتهاء من خطتك الوظيفية واألكاديمية الفردية
هل تعرف خطتك المستقبلية التي كنت تعمل عليها مع معلميك ومستشاريك؟ ستستمر 

في إكمال واستخدام خطتك الوظيفية واألكاديمية الفردية )ICAP( بوصفها خريطة 
طريق في المدرسة الثانوية، كدليل لضمان تحقيق أهدافك الجامعية والوظيفية.

3. تلبية متطلبات الكفاءة 
يُقصد بإثبات الكفاءة تجاه االستعداد الجامعي والوظيفي 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 من ما قد تعلمته، 

وربما الشعور بالراحة عند شرحه لآلخرين. 

2. االنتهاء من 24 وحدة من الوحدات الدراسية المقررة 
4 وحدات من اللغة اإلنجليزية

4 وحدات من الرياضيات

3 وحدات من العلوم

3 وحدات من الدراسات االجتماعية

1 وحدة من التربية البدنية
 1 وحدة من  الفنون أو التعليم 

 الفني  المؤهل 
)CTE( للوظيفة

8 وحدات من المواد االختيارية المعتمدة

يُعد CAPSTONE إحدى الطرق المتعددة التي يمكنك من خاللها إثبات الكفاءة 
طوال طريقك نحو التخرج، وهو خياٌر لكل طالب. 

ربما قد تكون سمعت اآلن عن وجود متطلبات جديدة للتخرج تبدأ 
من صفنا لعام 2021 والتي تهدف إلى إعداد جميع الطالب 

لاللتحاق بالكلية والمسار الوظيفي الذي يختارونه. تتمثل المتطلبات 
الثالثة فيما يلي:



التفكير الناقد 

حل المشكالت 

اتصاالت قوية 

سلوكيات مكان العمل، 
مثل كيفية أن تكون 

متأماًل

 تتبع 
تطورك وتنفيذ المواد 

التعليمية الرئيسية

مشاركة األعمال 
المثبت صحتها مع 

الكليات

من خالل تنمية هذه المهارات 
اآلن،  ستكون على المسار 
الصحيح لتحقيق النجاح في 

أي مسار تختاره - سواء كان 
ذلك متمثاًل في القوة العاملة 

بعد التخرج، أو التدريب 
المستمر للحصول على 

شهادات الصناعة المتخصصة 
أو االلتحاق بالجامعة.

ما هو Capstone؟
مع خيار Capstone، يُكّون 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.

ما الذي يجعل من  Capstone خيار 
فريد؟

يدفعك Capstone، الطالب، إلى الحفاظ على مركزك - مما 
يعني تمكينك من فهم المهارات التي يجب عليك إتقانها  بينما 

تتولى أنت قيادة مسيرتك التعليمية. مع أي عمل أو وظيفة 
جامعبية مستقبلية، سيطلب منك إثبات ما تعرفه ويُعد 

Capstone طريقة رائعة لتجعلك مستعًدا لذلك. 

وعلى عكس العديد من قياسات الكفاءة، فإن Capstone ليس 
اختباًر تخضع له. وبهذه الطريقة، يخلق Capstone لك 

الفرصة لرؤية تقدمك ومجاالت تحسنك في الوقت الفعلي. مع 
Capstone، يمكنك أن تعرف حقيقة وضعك وستوفر لك 

األدوات للوصول إلى المكان الذي تريده.

 ،CAPSTONE مع
ستواجه تحديًا لبناء 
مهاراتك المهنية، مثل:



من سيساعدني في مواصلة تقدمي؟ 
إذا قررت اختيار نهج Capstone، سيساعدك العاملون في المدرسة على متابعة ما هو متوقع 

منك، وسيوفرون لك التوجيه واإلرشاد طوال مسارك. لمعرفة المزيد، تحدث إلى معلميك 
ومستشاريك. 

ما متطلبات إكمال Capstone؟

ستتلقى أهدافًا واضحة في بداية عملية إنشاء محفظتك. ومن هناك، ستعمل على تلبية توقعات 
محددة.  

االتجاه نحو األدوات )أو األدلة(: يمكن إكمال األدوات، المخزنة في محفظة إلكترونية، بوصفها 
مهام في الفصول الدراسية أو عبر برامج CareerConnect وتدريب القوة العاملة.

تلبية توقعات األداء: على غرار التقييمات في مكان العمل، سينتقد معلمك أدواتك مقارنة بعنوان 
محدد. 

أدوات اللغة اإلنجليزية
الكتابة الجدلية	 
الكتابة اإلعالمية	 

أدوات الرياضيات
حل المعادالت*	 
النماذج*	 
الدوال*	 
تنسيق البراهين	 
الهندسية	 
النماذج الهندسية*	 

*يجب تلبية التوقعات بإحراز تقدمات على مستوى الصف. **توافر التعديالت والتجهيزات لتقديم الدعم. تحدث إلى مدرستك بشان متطلبات محددة.

المتطلبات**

األدوات الوظيفية
 	  CareerConnect إكمال دورة
شهادات الصناعة	 
عروض التعلم	 
تجارب تعلم قائمة على العمل	 
سمات شاب من الفئة الفنية	 


