في محاولة لطمأنة الطالب بشأن قدرتهم على إحراز تقدم أكاديمي في مقرراتهم ومناهجهم الدراسية
خالل جائحة كوفيد 19-غير المسبوقة ،يمكن للطالب اختيار تغيير نظام التقييم التقليدي القائم على الدرجات
باألحرف إلى نظيره القائم على "النجاح/الرسوب" في الفصل الربيعي لعام .2020

هل اختيار نظام التقييم "نجاح/رسوب" مناسب لك؟
نعم

خيارا
قد يكون خيار "النجاح/الرسوب"
ً
جيدًالك في حالة...
•	أنت تفكر في االنسحاب من فصل دراسي.
ستؤثر الدرجة " "Wعلى التقدم األكاديمي
وقد تؤثر كذلك على معونتك المالية .لن
تؤثر درجة "الرسوب" ("* )"Fعلى تقدمك
األكاديمي وال على معونتك المالية.
•	ال ترغب في التعلم باستخدام طريقة عبر
اإلنترنت كما أنك قلق بشأن قدرتك على
األداء وفقًا لمعاييرك النموذجية.
•	لديك ظروف خاصة أخرى تمنعك من األداء
وفقًا لمعاييرك النموذجية.
• 	ال تحتاج إلى رؤية زيادة في معدلك التراكمي
من أجل االلتحاق بتخصص معين في كلية
مقاطعة هدسون المجتمعية أو برنامج في
معهد مدة الدراسة فيه أربع سنوات.
•	تدرس مقررات تنموية في اللغة اإلنجليزية/
القراءة ،أو الرياضيات التنموية ،أو اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ،أو .English 101
لن يتأثر المعدل التراكمي أو المركز
األكاديمي أو المعونة المالية.

ال

قد ال يكون خيار "النجاح/الرسوب"
خيارا جيدًا لك في حالة...
ً
•	تحسن درجتك التقليدية في المقرر
الدراسي معدلك التراكمي.
•	تحتاج إلى رؤية زيادة في معدلك التراكمي
من أجل االلتحاق بتخصص معين في كلية
مقاطعة هدسون المجتمعية أو برنامج في
معهد مدة الدراسة فيه أربع سنوات.
•	أنت حاليًا طالب تدرس أحد المناهج
التالية ،أو بصدد أخذ مقرر ENG-101
وتخطط لاللتحاق بأحد المناهج التالية:
o

تعليم أو فني طوارئ طبية؛

o

تمريض؛

o

مساعد عالج مهني؛

o

تمريض عملي؛

o

علوم إسعاف؛

o

تمريض أولي؛ أو

o

تصوير إشعاعي.

عوامل أخرى يجب أخذها في االعتبار

التفاصيل الدقيقة

• تغيير تخصصك:
هل تفكر في تغيير تخصصك إلى أحد هذه
البرامج :تعليم أو فني طوارئ طبية أو
	مريض أو مساعد عالج مهني أو تمريض
عملي أو علوم إسعاف أو تمريض أولي أو
تصوير إشعاعي؟

•	ال تطلب درجة "نجاح"؛ بل تطلب أن يتم
تقييمك من خالل نظام التقييم "نجاح/رسوب"
بدالً من نظام "الدرجات باألحرف" التقليدي.

	إذا كان األمر كذلك ،فإن نظام التقييم "نجاح/
خيارا جيدًا لك.
رسوب" ليست
ً

• المعدل التراكمي:
	ال يؤدي نظام التقييم "نجاح/رسوب" إلى
تحسين المعدل التراكمي وال يؤثر سلبا عليه.
• التجريب األكاديمي:
	إذا كنت في فترة تجريب أكاديمي ،فإن كلية
مقاطعة هدسون المجتمعية تشجعك على
التحدث إلى مستشارك األكاديمي قبل احتيار
نظام التقييم "نجاح/رسوب".

•	يتيح الموعد النهائي المحدد في 28
مايو  2020للطالب الفرصة لرؤية
درجة األحرف التقليدية الخاصة بهم في
المقرر الدراسي قبل االختيار بين نظام
التقييم "نجاح/رسوب" أو نظام "الدرجات
باألحرف" التقليدي.
•	يُشجع الطالب دائ ًما على التحدث مع
المستشارين األكاديميين والمعلمين ومنسقي
البرامج والعمداء المساعدين قبل اتخاذ أي
قرارات بشأن مراجع درجاتهم.

• مسارات التحويل:
	تعمل كلية مقاطعة هدسون المجتمعية مع
شركائها للتحويل من أجل ضمان مسار
سلس ،ولكن ينبغي عليك أيضًا التحدث إلى
معهد مدة الدراسة فيه أربع سنوات بشأن أي
متطلبات خاصة مطبقة للمعدل التراكمي في
برنامج أو منحة.

إذا اختار الطالب تقييمهم من خالل نظام التقييم "نجاح/رسوب" لمقرر دراسي ،فيجب عليهم تقديم
نموذج "طلب خاص لتغيير الدرجات" إلى معلمهم قبل الساعة  11:59مسا ًء يوم  28مايو .2020
يمكن الحصول على النموذج من خالل الموقع اإللكتروني التالي http://www.hccc.edu/forms

