
ي منطقة كين��ك
��ة والتعل�م �ف                                                                                                                                           مدر�ة ال�ت

F-6C-3 2410 
 
 

ي سوف يتم ألغائها �سبب ال  المتطلباتمتطلبات التخ�ج من المرحلة الثان��ة :  األساس�ة   متطلباتال فقط  2022لهذا العام الدرا�ي : COVIDالئت
 واألخت�ار�ة 

 مسار التخ�ج 
 
 

 ________________________ تار�ــــخ الم�الد:   ______________________ رقم ه��ة الطالب:   ______________________ اسم الطالب: 
 

ي سيتخ�ج منها   الطالب:________________________________________ سنة التخ�ج:_____________________ المدرسة الئت
 

ي إلغاء 
من    2أو   1:____________________ ( ال �مكن ان يتجاوز رص�د اەالملغ متطلباتال______________ عدد األساس�ة:  متطلبات الأرغب �ف

ي اي من المواد الدراس�ة) لمتطلباتا 
 �ف

 
:  األرصدة ي سوف يتم إلغائها �ي  األساس�ة الئت

)  الجد�د ( برجاء كتابة  المستخدم  المصطلح   عنوان الفصل  ....الخ )  /ELA األساس�ة ( مثال: ال��اض�ات  متطلباتالمواد  
   
   
   
   

 
ي طلب إلغاء 

ي سوف يتم  تطلباتلما : عدد متطلباتالأرغب �ف  إلغائها:______________ الئت
 
 

ي سوف يتم إلغائها   (Indicate APEX) ظروف الطالب:  –الساعات األخت�ار�ة الئت
 عنوان الفصل  األخت�ار�ة  لمتطلباتا مواد  المصطلح المستخدم  ( برجاء كتابة األحدث ) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ي دعت الطالب  أدناە الرجاء ط�ح األسباب ا إرفاق أيلأللغاء الئت ظروف الطالب بالنموذج (ع� سب�ل المثال ، خطاب من الطب�ب  ل  وثائق  . �مكن أ�ض�

  خالل  PE و مادة الال�مبيوتر إذا كان الطالب قد أخذ مادة ). المرخص للطالب
�
  CAAأو إذا حاول الطالب و لم ينجح بهما �مكنه إلغائهما  Covidمسبقا

  خالل   PEإذا كان الطالب قد أخذ مادة ال   (تقي�م تطب�قات ال�مبيوتر). 
�
 ال الغاء مادة و حاول ) و لم ينجح بها �مكنه إلغائها أCovid(أو تأثر بـ  Covidمسبقا

PE . 
  

               

               

               

                

 هذە المادة او ال  ألخذ �مكنه اعادة المحاولة و  عن الطالب إلغاء  تطب�قات ال�مبيوتر يتم  سوفCAA 



متطلب    14من كل متطلب اسا�ي من   ساعة �جوز للطالب التنازل عن  . حد ادىف ل  كمتطلبساعة   20�جب أن �حصل الطالب الذين حصلوا ع� إعفاء ع� 
�ة , من اللغة  4ع� سب�ل المثال (  ف   1من الفنون ,  1من الصحة و الل�اقة البدن�ة ,     2من الدراسات األجتماع�ة ,  3من العلوم ,   3من ال��اض�ات ,   3األنجل�ي

ي ) سيتم ي نصف الصف الدرا�ي الثانوي  لمتطلباتتلك ا   عفاءإ   من التعل�م المهئف و التقئف
   للطالب. عن هذە المواد �ف

 
ي قام 

ف األخصاىئ : بمراجعة ما    الم�ش  ��ي م�ي
   ي قد تنتج عن ات الئت التأث�ي ع� االلتحاق بالجامعة و / أو تلب�ة   ; (AP/CiHS): فقدان الدرجات لدورات الجامعة   متطلباتتلك ال لغاء أالتأث�ي

ي تم اإلعفاء   NCAAمتطلبات االلتحاق بالجامعة ؛ التأث�ي ع� أهل�ة  ي المستقبل ؛ سوف يتم عرض الدورات الئت
ف �ف ف الجامعيني عنها من  لل��اضيني

 شهادة الثان��ة. 
  ة من المدرسة الثان��ة). �جب أن يتم استالم الطلبات من قبل مدير  (مثل المدرسة الص�ف�ة ، السنة الخامس  إعفاء خ�ارات إل�مال التخ�ج بدون

ي أقرب وقت ممكن وقبل تار�ــــخ التخ�ج المتوقع.  
ف أو من ينوب عنه من خالل اإلعفاء  سيتم الموافقة او الرفض ع� المدرسة �ف . �جوز  الم�ش

 من قبًل �ب استئناف حاالت الرفض كتا 
�
ف أو من ينوب عنه. ا  الم�ش

  
 

 _________________  __________   _____________________   _____________ 
 التار�ــــخ    توقيع الوالد / و�ي األمر     التار�ــــخ  توقيع الطالب  

 
 

 معلومات حول األتصال: 
 

 ____________________________: : __________________________   رقم هاتف الوالد / الو�ي ي للوالد / الو�ي
وىف �د اإلل��ت  ال�ب

 
 

 
ي لأل   _________________ تار�ــــخ استالم النموذج:         فقط:   ستخدام المكتئب

 
 ________________   ___________   ____________________   _____________ 

 التار�ــــخ   المدرسة مدير موافقة    تار�ــــخ ال   موافقة المستشار
 
 

 _________________________________________________________ :  إذا لم �كن هناك توقيع أحد الوالدين / الو�ي ، فحاول االتصال
  

 التار�ــــخ
 _________________________________________ 

 

 
 موافقة مكتب المنطقةالتعل�م�ة: 

 
 مرفوض    موافق عل�ه    هو: ( ضع دائرة حول )  متطلب/متطلبات _  __ عن __  األلغاء طلب 

 
 سبب الرفض: 

   ا إ� ظروف موثقة ر بها لم �كن الطلب مستند�  التخ�ج من المدرسة الثان��ة.  من متطلباتئه إعفا أو �مكن التحقق منها ت�ب
 ظروفضمن   المتطلباتاستخدام تلك ا م �حاول الطالب ل COVID . 

 
 ________________ التار�ــــخ:   ، األداري تم إخطار مسجل المبئف      

 
 ____ ___ التار�ــــخ: _________   إخطار األ�ة,   التار�ــــخ: ______  اعتماد مكتب التعل�م الثانوي 

 
   

Revised April 2021 
 



 
 COVID لل التخ�ج من المدرسة الثان��ة و / أو مسار التخ�ج متطلباتطلب اإلعفاء من 

اء دفعة تخ�ج فإع  2022   
 
 

 ________________________ تار�ــــخ الم�الد:   ______________________ رقم ه��ة الطالب:   ______________________ اسم الطالب: 
 

ي سيتخ�ج منها الطالب:________________________________________ سنة   التخ�ج:_____________________ المدرسة الئت
 

ي �كون الطالب مؤهً� بموجبها للحصول ع� 
ي ملف الطالب   EAA إعفاء*** �جب االحتفاظ بهذا النموذج المكتمل والوثائق الداعمة للط��قة الئت

�ف
 *** . ا��ي  ال�ت

 
ي  سيتم من خاللها المادة/ 

 الستئاف ال��ــــع: تقد�م  المواد الئت
  ال��اض�ات 
 ELA 
  كالھما 

  
 

 تم إجراء االتصال األو�ي بالطالب بواسطة:____________________________________________ 
 

 (مستندات):____________________________________________________ مستند   المستدنات الداعمة متضمنة:  نعم / ال 
 
 

 ________________________   _______________   ___________________   ____________ 
 التار�ــــخ     موافقة المستشار   التار�ــــخ     موافقة الطالب 

 
 

 ________________________   ______________   ____________________  ______________ 
 التار�ــــخ     موافقة مدير المدرسة    التار�ــــخ    موافقة و�ي األمر / الو�ي 

 
 

 
 

إذا لم �كن هناك توقيع أحد الوالدين / الو�ي ، فحاول االتصال:   •
 _____________________________________________________ 

 


	مدرية التربية والتعليم في منطقة كينويك

