
 (DLA)زالمتمي  التحصيل  مستوى (HISDالمنطقة التعليمية )
 ( PGPمتطلبات خطة التخرج الشخصية ) 

 2015-2014  العام الدراسي للطالب الذين يدخلون الصف التاسع في أو بعد

جتماعية  أو الدين أو الجنس  إلأو األصل القومي أو الحالة ا العرقعدم التمييز على أساس العمر أو اللون أو اإلعاقة أو على  هيوستن في للمدارس  المستقلة  التعليمية المنطقة   سياسة  تقوم

 جتماعي في برامج وأنشطة التعليم أو التوظيف إلالتعبير عن النوع ا  أو نتماء السياسي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية  إلأو الحالة العسكرية أو ا

 رقم الطالب:   اإلسم األول للطالب:     اإلسم األخير للطالب:

تأريخ  

 التعديل 

 المدرسة:  سنة الدخول:   -الصف التاسع التاريخ األولي:   

  (PS) والخدمة العامة  STEM و (BI) واألعمال التجارية والصناعة (AH) اإلختيارات تشمل: اآلداب والعلوم اإلنسانية

 والدراسات المتعددة التخصص.  

 

 ساعات إئتمان كاملة معتمدة    4اللغة اإلنجليزية:   إئتمان كاملة معتمدة   ان  اللغة اإلنجليزية: ساعات 

 or SOL 1 1 اللغة اإلنجليزية     السنة األولى    

 or SOL 2 2 اللغة اإلنجليزية      الثانيةالسنة   

 3     اإلنجليزية اللغة       إختيلري   

  اللغة اإلنجليزية  المتقدمة     إختيلري  

      

 ساعات إئتمان كاملة معتمدة   4الرياضيات :   أو  ساعات إئتمان كاملة معتمدة  4الرياضيات : 

 1الجبر    1لجبر ا  

 الهندسة    الهندسة  

 2الجبر    ( Math Models)رياضيات   

 الرياضيات المتقدمة    الجبر الثاني   

 

 2بر جبعدال (Math Models)ليس هناك رياضيات 

ساعات إئتمان  4:  ةالدراسات اإلجتماعي  

 كاملة معتمدة 

 ساعات إئتمان كاملة معتمدة  4العلوم : 

 األحياء    جغرافية العالم    

 الكيمياء    تأريخ العالم   

 الفيزياء     تأريخ الواليات المتحدة     

 العلوم المتقدمة    الحكومة   

    اإلقتصاد  

 ال يعتبرعلوم متقدمة  (IPC)أن     

 بعد الكيمياء   (IPC)آل يمكن أخذ 

 ( PE, 0.5 Health 1)ة : صح /رياضة   

 ()إختياري رياضة      كاملةمعتمدة  الفنون الجميلة : ساعة إئتمان  

 الصحة    الفنون الجميلة    

      

 المجموع اإلجمالي خمس ساعات ونصف إئتمان معتمدة  التعليم المهني والتقني أو اإلختياري : 

 التعليم المهني والتقني   اإلختيارات اإلخرى   

      

      

      

      

      

 للتخرج ARD / IEPلدى الطالب دعم من  ال نعم 

 ال نعم   قدم الطالب إستمارة موقّعة من  الوالد أو ولي األمر إللغاءاإلشتراك

    

 أن نوع خطة تخرجي هي:    

 22األساس  ( IEPإنظر)                              26المتميّز    
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 :اإلختبار ما بعد المرحلة الثانوية  

 )اختر كل ما ينطبق(

 PSAT 

____TSI 

____SAT 

____ACT 

____ األخرى      

 

خططي ما بعد الدراسة الثانوية ستقودني 

: الى  

 )  يمكن ان تأشر اكثر من خيار يناسبك(

____دراسة جامعية لمدة سنتسن بعد  

 الثانوية  

 ____دراسة جامعية لمدة اربع سنوات 

 ___العمل 

 

 ___العسكرية

 ___ أخرى  

 

 

أهتماماتي  

_________________ المهنية  

 

 __ AH__ BI__ S__ PS:   إختار أربع ساعات كاملة  معتمدة  من أحد  1اإلعتماد

    

    

    

    

     __AH__   BI__   S__   PS:   إختار أربع ساعات كاملة  معتمدة  من أحد   2اإلعتماد

    

    

    

    

إعتماد الدراسات المتعددة    

التخصص: أربع ساعات كاملة   

 معتمدة   

    

    

    

    

   __ BI__   S__   PSإعتماد:  -تسلسل مسار التعليم المهني والتقني

 

 

 

 

 

 اإلكمال  مسار  الدورة  الصف 

  المدرسة المتوسطة 

 

A  B 

  الصف التاسع  

 

A  B 

  الصف العاشر  

 

A B 

  الصف الحادي عشر 

 

A B  

الثاني عشر الصف     A  B    

 

 

 

 

  

  
 مسار التعليم المهني والتقني  يجب إدراج جميع الدورات التدريبية ف 

 

 

ALL courses in the CTE pathway sequence should be listed 

 

 

ALL courses in the CTE pathway sequence should be listed 
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لتحصيل المتميز وأهمية التعليم ما بعد  لومستوى أكثرأهمية خطة التخرج من المدرسة الثانوية تتضمن إعتماداً واحداً أوأن  

 والقبول التلقائي بالكلية واألهلية للحصول على مساعدة مالية. الثانوية المدرسة 

 

 ________________اإلداريتوقيع المشرف/    _______توقيع ولي األمر       ______________توقيع الطالب

 

 



  

 

 حسب كل موضوع )أعلى درجة سجل لكل مادة( (و EOC) درجات الطالب

   1اللغة اإلنجليزية    1الجبر 

   اللغة اإلنجليزية    األحياء  

تاريخ الواليات  

 المتحدة 

     

 

 األمور توثيق اإلتصال بأولياء

 المحاولة األولى  

  نوع اإلتصال  سبب اإلتصال    تاريخ اإلتصال 

الُمرشد أو اإلداري المدرسي اسم 

 الذي حاول اإلتصال

 

السبب لتغير خطة تخرج الطال 

 ( PGPالشخصية)

 

الذي تم   األمر  اسم الوالد أو ولي 
 تصال بة اإل

 

  تصالاإلنتيجة محاولة 

 

 المحاولة الثانية 

  نوع اإلتصال  سبب اإلتصال    تاريخ اإلتصال 

المدرسي اسم الُمرشد أو اإلداري 

 الذي حاول اإلتصال

 

السبب لتغير خطة تخرج الطال 

 ( PGPالشخصية)

 

الذي تم   األمر  اسم الوالد أو ولي 
 تصال بة اإل

 

  تصالاإلنتيجة محاولة 

 

 المحاولة االثالثة 

  نوع اإلتصال  سبب اإلتصال    تاريخ اإلتصال 

اسم الُمرشد أو اإلداري المدرسي 

 اإلتصالالذي حاول  

 

السبب لتغير خطة تخرج الطال 

 ( PGPالشخصية)

 

الذي تم   األمر  اسم الوالد أو ولي 
 تصال بة اإل

 

  تصالاإلنتيجة محاولة 

 

 



 المحاولة الرابعة 

  نوع اإلتصال  سبب اإلتصال    تاريخ اإلتصال 

اسم الُمرشد أو اإلداري المدرسي 

 الذي حاول اإلتصال

 

تخرج الطال السبب لتغير خطة 

 ( PGPالشخصية)

 

الذي تم   األمر  اسم الوالد أو ولي 
 تصال بة اإل

 

  تصالاإلنتيجة محاولة 
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