
إذا كانت اللغل لأل األح ألالط اللللغل لأل لل لللت اللغل لأل الل للل ل لط لأل 

ولكّنه على درجأل عال أل  ن اإلجادة، فلللي كل لكلنله رك كيلار   ل  

 اال  حاك؟ 

نعم، ولكن شريطة أن يكون الطالب قادراً علىلا اللءل،اوا، واللكل لا لة، 

والل لثللوا، وااعلل لاللاا  للل ا ل للللار الللللتلة  لل الللال لل لو  اللالللل للو  

الللالل للوعللى أو أعللىللا اللن طلللعل اللل،فللاو اا لل ا عللىللا ا لل للو للة 

ال ءيياات الذاتيةل يجب أن يكون الطالب قادراً عىلا تتلالام فلاليل  

 األعاال  شكل  ،دي وا  ءلل
 

  للللا الللللغلللل للللا  اللللل للللا كلللل للللكللللن د لللل   اال لللل للللحللللانللللا   لللللللللا؟

فاي  اللتات اللال لاملة الذفلورا  لل نلالوط. الل ل لجليللل تطا للم تل، 

 اللتة، تطن  هي غي، ا و ،ا  ل الوقت الثاللل
 

   ى ُتعقط اال  حانا ؟ 

عوف تج،  ااا ثانات  ل يوم اان خا ات  لل شلهل، نلو لاللل،ل و لو 

اال لثللان الللللتلات تلللا  لليلي يلوًاللا دراعلًيلا للللطللللللةل تلثل للا.  لعل 

اخ لف، وعي م ال واصل ا  الطلللللة الللاشل،ا م لطلار لم  ل لا يل  

ااا ثانات ووق هال لل  ل ا علىلا اللال يلو الن اللالعلللوالات ي ل،فل  

-https://www.apsva.us/worldزيللللارا اللللل،ا للللى اللللل للللالللللل  

languages/credit-by-exam/credit-by-exam-faq/. 
 

 ك ف كلجي اللغ أل؟ 

الللاللعلللللواللات الللالل للعلللللءللة  للاللل لل للجلليللل الل للامللة عللىللا اللل،ا للى اللل للالللل   

https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-

exam/ 

 لعلط ع  لء  تأفيو ال  جيل  لالجل،د تلءلويلم نلالوط. الل ل لجليللل 

ذلك، س  م ال  اصي  ع اللغ أل ل أك ط  ل علط اال ل لحلاك وو ل له 

   و كانه.
 

ي تلَق   اب ال  جيل  ل ااا ثان قلل اوعو ااال لثلان   ال لج ي:

    ة أعا ي ل

 اك ب اللتات األفنلية 

2110 Washington Blvd. 

Arlington VA 22204 

 703.228.6097 اتف  

apsva.us/worldlanguages 

الاب النقاط الب اال  حاك 

 و نح   م تعغم القراءة والك ا أل

(Seal of Biliteracy) 

 ك ف ُترصط درجأل اال  حاك؟ 

للا عللن  للريللق الللثللاعللب ا لللل أو اللءلليللم   ت للثللود درفللة ااالل للثللان تال

ا  ءل  لي،  اللتة اوضوا ااا ثانل تع ل، الن ائج نهلائليلة وغليل، 

 قا لة للطعنل ت انح الورفات  ناًو عىا الا  ويات ال الية 

 *  يار اال ثاق ا  ،  و الا  و  ال،ا  ل

 

 هي س حصي اللغ أل على درجأل عنط نجاالم    اال  حاك؟ 

تطا نللجللح الللطللللللللة  للل ااالل للثللان،   للوف يللثلل لللللون عللىللا درفللة 

"النجاح"  ل اللووراااللوورات الل لي د لللوا اال لثلانلاتلهلا، و  ل،َال  للهلا 

عىا  يان الورفلات للالشلارا تللا افل ليلاي اللال ل لويلات  ”P“ الث،ف 

 نجاحل ولن ي لء  الطللة أي تءييم  اللثل،وف يل عل، علىلا اللالعلول 

فايل ا ي  طي  الطللة الذين تلءوا تءيليلًالا  لاللثل،وف تلتليليل،  ال ،ا

ال ءييم  الث،ف تلا درفة "النجاح" ال ي م لوا عليها  ل ااا ثلان 

 اا لم يورعوا الوورا  ل الاورعة امعواديةل

 

 ك ف س  م اإلعالك عن الن ائج؟ 

،َعل  طاب تلا أولياو األاور م طار م  الن ائلج  لثلللول  لوايلة  عي 

 شه،  ل،اي،ل

  ل  ى 

 SFS ال ال 

ال ل  ى 

 ال ال 

النقاط 

 ال  ن األ

 ل  ى 

 ال لارة

SFS I   الا  و

 الثانل

الال و   1.0

 الا،ت  

SFS II   الا  و

 الثالث

الا وعى  2.0

 الانخ  

SFS III   الا  و

 ال،ا  

الا وعى  3.0

 األوعى



  ا  اص أل الاب النقاط الب اال  حاك؟ 

ت للاللح اللويللريللة اللوارا أرللليللنللتلل للون الللعللااللة 

للللللطللللللللة الللذيللن يلل للالل للعللون  (APS)اللل للعللللليللالليللة 

 الءورا عىا  هم اللتات األ ،  غي، امنلجللليل يلة 

وال واصل  ها  الث ول علىلا نلءلاا دراعليلة  لل 

الاوارا الثانوية ان  ل ل تفل،او ا ل لللارات  لل 

اللتلات األفلنللليلة العل لالوا الن اللوايلةل تلءليلي 

 اصية النءاا الوراعية م ب ااا ثان او  تفادا اللطلللللة لللللتلة 

األفنلليلة وطللع الءلا لل النلثلهلم الا ي لل تللا عل ا نلءلاا لللللتلات 

 األفنلية  ل الاوارا الثانويةل

 

ك ف تلاعط ال ياركأل    نظاح تلج ي النقاط الطراس أل اللب 

 اال  حاك اللغ أل؟ 

تطا رغب الطللة  لل الل لخل،.  شلهلادا د لللوم للللوراعلات اللال لءلوالة 

(ASD) إنلهم يث افون تلا الث ول علىلا نلءلاا للوراعلة اللللتلات  ،

األفنليةل وياكن الث ول عىا تللع اللنلءلاااال لاعلات اللالعل لالوا 

، أو دراعلة (x 3 1)علنلوات   3ان   ل دراعة للتلة واملوا للالوا 

 .(x 2 2)لت ين اخ ل  ين لاوا عن ين لكل لتة 

 

 ك ف ك كن الحص   على النقاط الطراس أل  ن  ال  اال  حاك؟ 

نءَّثة  لل نلو لاللل،   لًءا مرشادات اجلي ال عليم  واية  ،فينيا الا 

والللاللعللنلليللة  للالللنللءللاا الللوراعلليللة الللاللاللنللومللة اللءللا للل امفللادا،  2020

ي  طي  الطللة الث ول عىا اا ي لل تللا عل ا نلءلاا  لنلاًو علىلا 

ا  و  تفادتهم لللتة الل لي تل لهل،  لل درفلة ااال لثلانل تطا م لل 

 ل ل لل الهلاراتلو اللللتلويلة، ي لللح  لل  أعلىلاالطالب علىلا ت لنليلف 

اءووره د ول ااا ثان للث ول عىا نءاا للا  لويلات ال لا لءلة 

 للأعلل، رفللعلليل وتطا فللان أمللو الللطللللللللة ا للجلل ً  للل الللالل لل للو  الللثللانللل 

نءاا  ل ااا ثان،    ياكن تضا ة عو  نلءلطلة  ع اوم ل عىا 

 لءلى تللا  ليلان درفلاتلول ا  -نءطة لللوغ الال ل لو  اللثلاللث-واموا 

 ك كن  نح نقاط   عطدة لطورة الغ أل األجن  أل ذاتلا.

 

كلل للف سلل لللللاعللط الللطرجللأل اللل للا كللحللصللي عللغلل لللللا اللللللغلل للأل  لل  هلل ا 

 Seal ofاال  حاك    الحص   على   م تعغم القراءة والكل لا لأل  

Biliteracyالكأل فرج ن ا؟   ) 

-2016يع او اجلي ال عليم  واية  ،فينيا انلذ اللعلام اللوراعلي 

تثءيق الطالب الا خل،. الن اللالورعلة اللثلانلويلة للال ل لو   2015

فث،  امضلا لة تللا اللللتلة امنلجللليل يلةل  ا ءوم  ل تفادا لتة واموا أو أ

( Seal of Biliteracyوعوف ي انح   لم تلعلللم اللءل،اوا واللكل لا لة  

للطللة الذين اف ايوا فا ة ا طللات ال ءييم النهلايلل للللوورا  لاللللتلة 

امنجلي ية  ل الا  و  اللال لءلوم أو اللال،تل ل   اللال ل لو  اللثلادي 

( SOLعش، و ءاً للالعليلار الل لعلللم 

والللذيللن مللءللءللوا درفللة الللنللجللاح  للل 

الللالل لل للو  الللالل للوعللى الللعللادي أو 

العالل  ل لتة أ ،  و ءاً اا لثلان 

ا وا ق ا  الاعايي، الو نيةل يل لم 

انح   م تعلم الء،اوا واللكل لا لة  

Seal of Biliteracy ووضللعللو عللىللا شللهللادا الللاللورعللة الللثللانللويللة )

 للطالبل

 

 ن ه  الي ص ال ؤهي وك ف ك كلن للغلللغل لأل رك تلعلر   لا إذا 

 كانت ت   ع  طرجأل اإلجادة ال لغ  أل ل  ض ه ا اال  حاك؟ 

ا  لين، ويلجلب عللليلهلم أن يلكلونلوا  7-12يعو الطللة  ل ال  وف 

عىلا أقلل تلءلويل،  لل اللال ل لو  اللاللل لويلا اللال لوعلى، ويل لال لعلون 

  الءورا عىا  

  ،ح أعئلة   يطة وامفا ة عنهال  •

تكوين فال   يلطلة  لل العل،د الثلادعل لكلم للو  الل،د علىلا  •

 شخص آ ،ل 

 تي ال الاعلواات األعاعيةل  •

 ال علي، عاا يثلون واا يك، ونل  •

 تعلئة الناوط. األعاعيل  •

 ق،اوا وف ا ة قائاة  األنشطة اليوايةل  •

 ال،فاو ق،اوا ا  و ة ال ءيياات الذاتية الا امة عىا ال،ا ى 

http://www.apsva.us/worldlanguages  

 

إذا كنت طالً ا ت غقا ك غقى  ط ا    عغ ا الغ أل اإلنجغل لةكلأل 

  لأفلو الن أن تلذفل،  لل   وا تء،أ اللتة امنجلي ية وا ت هاها فيًوا،

ناوط. ال  جيل أنع ت لء  تلع الخوالات ألنلنلا علنلعلالل علىلا 

 تو ي، اا ثان اخ لف لع، تطا أاكن طلعل

 

 َ ن ال كن كجب عغ لم عطح د     ه ا اال  حاك؟

 الطللة الا جلون مالياً  ل اللال ل لو  الل،ا ل  أو  لل صلف  •

SFS IIIعيخوضون  ذا ااا ثان  ل   ل الر ي ل 

الطللة ال،اغلين  ل تث ليلن درفل لهلم  لل دورا للتلة أفلنللليلة  •

 عا ءةل 

 

 كم ت غغ رس ح اال  حاك؟

ا يو   الطللة  الال ثءون  اويريلة الوارا أرلليلنلتل لون اللعلاالة 

ا  ل ماللة تعلادا  ال علياية أي رعوم لهذا ااا ثان  ل أول ا،ال أال

ااا ثان،   ي ثال الطالب تكل  و علااً  أنل ال كاليف تلخل لللف 

 م ب ااا ثانل

س  ح ي اللالب، ال كن  ن ال قرر رك ُكلجلروا  لقلا لغلأل اإلجلادة 

وللم كلحلالروا، تلكلغلفلأل رسل ح (  ناًء علللى اللغل لأل OPIاليفل أل  

 قا غلأل اإلجلادة اليلفللل لأل  دوالًرا ل 55عطح الحا ر ال ا ت غغ 

OPI.( 

 

 ركن رس ل ع االطالع على ال ةكط  ن ال عغ  ا ؟

أو  703.228.6097ات ل  اكل لب اللللتلات األفلنللليلة علىلا الل،قلم 

 تثوا ا  أمو الا  شا ين الاورعيينل

 

http://www.apsva.us/worldlanguages

