المرونة،

شهادة المرحلة
الثانوية بوالية واشنطن

تتسم شهادة المرحلة الثانوية في والية واشنطن بمتطلبات وحدات دراسية مرنة تضمن للطلبة
تحصيل المهارات والمعارف الالزمة لاللتحاق بسوق العمل ،أو مواصلة التعليم ،ومنها:
التدريبات المهنية ،والشهادات ،وبرامج الدرجات ،إلى جانب التمتع بفرصة استكشاف
اهتماماتهم الشخصية ودوراتهم الدراسية بما يتوافق مع أهدافهم المهنية.

والواقعية،

أمام الطلبة في والية واشنطن الكثير من الخيارات المهنية فيما بعد
المرحلة الثانوية ،سواء كان قرار الطالب بأن يتابع مساره الوظيفي
ليعمل طبي ًبا أو فن ًّيا ميكانيك ًّيا ،أو أن يخدم في الجيش ،أو أن يبدأ العمل

في كل مرحلة من مراحل التعليم ،يمر الطالب بفصول دراسية منضبطة أكاديم ًّيا ،ومالئمة
على المستوى الشخصي ،تساعده على االستعداد لممارسة حياته فيما بعد المرحلة الثانوية.

في قطاع التكنولوجيا .فمع شهادة الثانوية العامة في والية واشنطن،

واإلنجاز،

يتمتع الطالب بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق أحالمه ،وإثبات
استعداده للعمل ،واالستمرار في التعليم ،وغيرها من الفرص ،وذلك

ُتش ِّكل خطة المرحلة الثانوية وما بعدها ،والتي يضعها الطالب بدءًا من المرحلة المتوسطة،
برنامج عمل يهدف إلى تحصيل الطالب لشهادة المرحلة الثانوية في والية واشنطن ،وتحقيق
أهدافه على المدى البعيد.

بغض النظر عن المسار الذي يرغب في متابعته فيما بعد المرحلة
الثانوية.

ما بعد التخرج

المرحلة الثانوية

الكلية لعامين أو ألربعة أعوام

 24وحدة دراسية في المجمل
 7وحدات دراسية اختيارية

 17وحدة دراسية أساسية

المرحلة المتوسطة
فرص الحصول على شهادة الثانوية

العسكرية
ABC

الوحدات
االختيارية

اإلنجليزية

التسجيل لمنحة كوليدج باوند
(.)College Bound Scholarship

العلوم

الرياضيات

المسار
ا لمُخصَّص
(* )PPR

الدراسات
االجتماعية

بدء خطة المرحلة الثانوية وما بعدها

الصحة واللياقة
البدنية

التدريب الوظيفي

الفنون

التدريب المهني
الفنون

التعليم
الفني والمهني

وحدة دراسية
واحدة

وحدة دراسية
واحدة

اللغة
العالمية

اللغة
العالمية

 4وحدات
دراسية

 3وحدات
دراسية

 3وحدات
دراسية

 3وحدات
دراسية

وحدتان
دراسيتان

 4وحدات دراسية

 3وحدات دراسية

ُقصد بها الوحدات االختيارية في أي مادة من المواد التي تتوافق واهتمامات الطالب وخطته لمرحلة الثانوية وما بعدها .الوحدات
متطلبات المسار المُخصَّص ( ،)PPRي َ
الدراسية الخاصة بالفنون واللغة العالمية يمكن استبدالها بغيرها من الوحدات االختيارية ،وفق خطة الطالب.

العمل
(العمل في إحدى الوظائف ضمن أحد
المسارات الوظيفية)

