
دانش آموزان کالس جهانی برای زندگی پس از دبیرستان آماده شده اند

پروفایل یک فارغ التحصیل ویرجینیا

در طی تجربهK-12 هر دانش آموز در ویرجینیا، او:

دانش علمی و فنی مناسب به دست می آورد و آنها 

را به کار می گیرد

دانش، مهارت ها و منافع شخصی را با فرصت های 

شغلی هماهنگ می سازد

مهارت ها، کیفیت ها و رفتارهای کاری مفید به 

دست می آورد و آنها را نشان می دهد

برای تعامل با جوامع مختلف روابط و ارزش ایجاد 

خواهد کرد

C پنج
در آماده سازی دانش آموزان برای دستیابی به پروفایل یک فارغ 

التحصیل ویرجینیا، مدارس باید اطمینان حاصل کنند که دانش 

آموزان به مهارت های ذیل که به عنوان 'پنج C' شناخته می 

شوند دست می یابند: 

• تفکر انتقادی
• تفکر خالقانه

• ارتباط
• همکاری 
• شهروندی

اکتشاف و برنامه ریزی 
شغلی

مولفه برنامه ریزی شغلی پروفایل یک فارغ التحصیل ویرجینیا 

فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند تا در مورد گزینه 

های اشتغال و مسیرهای شغلی که در آغاز در مدرسه ابتدایی 

و متوسطه با آنها آشنا شدند را بیشتر بدانند. با کاهش تعداد 
آزمون های SOL که دانش آموزان باید برای کسب دیپلم 

بگذرانند استانداردهای جدید انعطاف پذیری را برای مدارس 

افزایش می دهند تا برنامه های آموزشی مبتنی بر کار و آموزش 

که کالج، و آمادگی شغلی و مدنی را ارتقاء می دهند را گسترش 

دهند.

دانش محتوا

برنامه ریزی شغلی مهارت های کاری

جامعه و مسئولیت های مدنی



)Naviance( برنامه نیوینس
به صورت رایگان برای همه دانش آموزان دبیرستان ارائه می 

شود. مشاور مدرسه شما در ابتدای کالس 9 ام اطالعات ثبت نام 

و ورود را در اختیارتان قرار می دهد و شما می توانید از صفحه 
اصلی دبیرستان خود به سایت دسترسی پیدا کنید. والدین و 

دانش آموزان می توانند در مورد کالج ها، حرفه ها، بورس های 

 تحصیلی و موارد بسیار دیگری تحقیق کنند! 

دانش آموزان در هر یک از مدارس شهرستان پرنس ویلیام می 

توانند از آدرس وب https://bit.ly/2MVEuty روی 

گوشی یا کامپیوتر خود به محتوای مربوط به برنامه نیوینس 

)Naviance( دسترسی داشته باشند

ویزارد ویرجینیا 
اطالعات در مورد گزینه های آموزشی فوق برنامه دبیرستان که 

در رسارس ویرجینیا قابل دستیابی است. یک ابزار راهنامی 

آموزشی قابل توجه برای والدین و دانش آموزان! برای دسرتسی 

www. به ویرجینیا ویزارد روی گوشی یا کامپیوتر خود

کنید vawizard.org را تایپ 

دفرت خدمات دانش آموزان 
منابع آنالین برای کمک به والدین و دانش آموزان در طول 

تجربه های علمی، حرفه ای و اجتامعی/عاطفی در دوران 

دبیرستان. برای دسرتسی به وبسایت دفرت خدمات دانش آموزان، 

خود  روی گوشی یا کامپیوتر 

www.pwcs.edu/departments/STUDENT_SERVICES
را تایپ کنید

الزامات فارغ التحصیلی
کالس 9 ام سال تحصیلی2018-2019 و بعد از آن

دیپلم مطالعات کاربردی- دانش آموزان باید به اهداف تصریح شده در برنامه آموزشی فردی دست یابند
دیگر الزامات فارغ التحصیلی

CTE گذراندن و قبولی یک دوره پیشرفته یا یک امتحان اعتبارسنجی •
• گذراندن و قبولی یک دوره درسی مجازی

AED/ CPR /کارورزی در دوره کمک های اولیه •
**دانشآموزان الزم است هنگام نام نویسی در دوره های خاص دبیرستان در آزمون های آخر دوره SOL شرکت کنند تا الزامات فدرال و فارغ التحصیلی را برآورده کنند. 

هنگامی که دانش آموز هر دو الزام را برآورده کند، اگر در یک دبیرستان عمومی در ویرجینیا ثبت نام کرده باشد آزمون های پایان دوره SOL بیشتری را انجام نخواهد داد.

منابع مخصوص دانش آموزان و والدین مدارس شهرستان پرنس ویلیام

دیپلم استاندارد
اعتبار تایید شده واحدهای استاندارد  اعتبار تایید شده 

مورد نیاز است از اعتبار الزم  

2  4 انگلیسی 

1  3 ریاضیات 

1  3 علوم 

1  3 تاریخ/علوم اجتماعی 

2 بهداشت و 

تربیت بدنی  

2 زبان های جهانی،  

هنرهای زیبا، یا حرفه 

و آموزش فنی و حرفه ای
1 اقتصاد و  

امور مالی شخصی

 4 دوره های اختیاری 

**5  22 مجموع 

دیپلم مطالعات پیشرفته
درسی واحدهای استاندارد  عنوان درس 

مورد نیاز است از اعتبار الزم  

2  4 انگلیسی 

1  4 ریاضیات 

1  4 علوم 

1  4 تاریخ/علوم اجتماعی 

 3 زبان های جهانی 

2 بهداشت و 

تربیت بدنی  

1 هنرهای زیبا یا حرفه  

و آموزش فنی و حرفه ای
1 اقتصاد و  

امور مالی شخصی

 3 دوره های اختیاری 

**5  26 مجموع 

https://www.vawizard.org

