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 التأھل 

 یحق للطالب المشاركة في لعبة ریاضیة أو قیادة الزمالء في حالة استیفاء الطالب لمعاییر التأھل بالرابطة التالیة: 

 ). CHSAA. یستفي جمیع األبطال الریاضیون متطلبات التأھل لرابطة أنشطة مدرسة كلورادو العلیا (1

 . CHSAAیتم اعتماد كافة الطالب أسبوعیًا لالمتثال بمتطلبات التأھل لـ  -2

  یظل الطالب مدرجین في قوائم التأھل الحاسوبیة بحیث یمكن مراقبة الدرجات في أوقات وضع العالمات. -3

 تتوفر جمیع األنظمة الداعمة لمساعدة أولئك الطالب الذین یواجھون الصعوبات.  -4

. CHSAAیتأھل جمیع الطالب الذین حصدوا الدرجة التاسعة لموسمي الخریف والشتاء من خالل استیفاء متطلبات  -5
 للتأھل.  CHSAAة إلى معاییر للمقاطعة باإلضاف 2.0وبحلول موسم الربیع، یجب على الطالب كذلك استیفاء المعاییر 

 بالصورة التالیة:  12إلى  10یتأھل األبطال الریاضیون من الطالب ممن حصدوا الدرجات  -6

بنھایة الفصل الدراسي الثاني السابق لموسمي الخریف  2.0) بقیمة GPAیتأھل أولئك الطالب الذین حصدوا متوسط النقاط ( -أ
 ا في استیفاء متطلبات التأھل األسبوعیة. والشتاء التالیین وذلك ما لم یفشلو

بنھایة الفصل الدراسي الثاني السابق لموسم الخریف التالي حتى  2.0یتأھل الطالب الذین لم یحصدوا متوسط النقاط بقیمة  -ب
ذلك  في 2.0، ولكن سیتطلب منھم الحصول على متوسط نقاط معتمد بقیمة CHSAAتاریخ إعادة االعتماد اإلجباري لمعاییر 

 التاریخ. فإذا لم یكن معتمًدا بنھایة فترة وضع العالمات األولى، یكون الطالب غیر مؤھل لباقي موسم الخریف. 

في نھایة األسبوع الرابع بالمدرسة. في حالة  2.0یجب على العبي التنس والجولف الحصول على متوسط نقاط معتمد بقیمة 
  عدم اعتماده، یكون غیر مؤھل لباقي الموسم.

بنھایة الفصل الدراسي الثاني السابق لموسم الشتاء التالي حتى  2.0یتأھل الطالب الذین لم یحصدوا متوسط النقاط بقیمة  -جـ
في ذلك التاریخ. فإذا لم  2.0نھایة الفصل الدراسي األول الحالي، ولكن سیتطلب منھم الحصول على متوسط نقاط معتمد بقیمة 

 لدراسي األول، یكون الطالب غیر مؤھل لباقي موسم الشتاء. یكن معتمًدا بنھایة الفصل ا

بنھایة الفصل الدراسي األول لباقي موسم الربیع وذلك ما لم یفشلوا في  2.0یتأھل الطالب الذین حصدوا متوسط نقاط بقیمة  -د
 استیفاء متطلبات التأھل األسبوعیة. 

بنھایة الفصل الدراسي األول حتى تاریخ إعادة االعتماد اإلجباري  2.0یتأھل الطالب الذین لم یحصدوا متوسط نقاط بقیمة  -ب
في ذلك التاریخ. فإذا لم یكن معتمًدا  2.0، ولكن سیتطلب منھم الحصول على متوسط نقاط معتمدة بقیمة CHSAAلمعاییر 

 بنھایة فترة وضع العالمات الثالثة، یكون الطالب غیر مؤھل لباقي موسم الربیع. 

 لبات التأھل لمنصب قائد الزمالء كما یلي: تكون متط -7

a في نھایة الفصل الدراسي األول.  2.0. یحصل المرشحون على متوسط نقاط بقیمة 



ساعة) في الفصل الدراسي السابق للتمرینات األولیة، ویتم تسجیلھم في  25یسجل المرشحون في خمس فصول دراسیة ( -ب
الفشل في أكثر من فصل دراسي واحد (خمس ساعات) طوال فترة التمرین  ساعة) وال یحق لھم 25خمس فصول دراسیة (

 األولي. 

 یستفي قواد الزمالء متطلبات التأھل نفسھا التي یستوفیھا الریاضیون، ویتم اعتمادھم بالطریقة ذاتھا.  -جـ

 نظام دعم الطالب 

تاحة قاعة دراسة، واختصاصي تأھیل، مساعدة عبر یتم تنفیذ عملیة دعم مھیكلة في كل مدرسة علیا. وتتضمن الخیارات الم -1
 برنامج تعلیمي، خدمات استشاریة، قاعات بحث ریاضیة، وحضور المدرسة الصیفیة. 

 یتم تحدید التعرف على األبطال الریاضیین من الطالب ممن یتعرضون للمخاطر خالل تقاریر التأھل األسبوعیة.  -2

 یتم توفیر دعم لما قبل الموسم..  -3

 یتم إجراء عملیات تقییم دوریة لنظام الدعم في كل مدرسة.  -4

 1984تم تبنیھا في مایو، 
 وقد تم مراجعتھا لتطابقھا مع الممارسة الفعلیة لھا في: تاریخ التبني الیدوي 

 2008أغسطس،  21تمت مراجعتھا في: 
 

  116.5-32-22 الكونجرس بحوث خدمة:قانونیة مراجع
  (6) 104.5-33-22 الكونجرس بحوث خدمة
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