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Regents Sınav ve Mezuniyet Şartlarına İlişkin Sorular 
 
REGENTS SINAVI VE MEZUNİYET KOŞULLARI 
DERS KREDİSİ KAZANMA 
İZLENECEK YOLLAR, BÖLÜM ONAYLI ALTERNATİF SINAVLAR VE TEKNİK DEĞERLENDİRMELER 
İLERİ SEVİYE TAHSİS VE DESTEKLER 
ENGELLİ ÖĞRENCİLER / İNGİLİZCE (ENL) ÖĞRENCİLERİ  
ÖĞRENCİ PUANLARININ KAYDININ TUTULMASI 
MEZUN OLMAK VE MEZUNİYET SONRASI  
İZLENEBİLİRLİK 
 
REGENTS SINAVI VE MEZUNİYET KOŞULLARI 
 
1. Öğrenciler, Haziran 2020 sınav yönetimi sırasında almayı planladıkları Regents 

Sınavından muaf mıdır? 
 
Aşağıdaki uygunluk koşullarından birini karşılayan öğrenciler, Haziran 2020'de girmeyi 
planladıkları Regent Sınavlarından muaftır: 
 
• Öğrenci şu anda bir Regents Sınavı alacağı bir derse kayıtlıdır ve Haziran 2020 Regent 

Sınavları'nın planlanan tarihine kadar bu tür bir çalışmada kredi kazanmış olacaktır; 
• Öğrenci 7. sınıftadır, bir Regents Sınavına girmesi gereken bir derse kayıtlıdır ve 

verilen derslerde standartları karşılamıştır; 
• Öğrenci şu anda Regents Sınavına gireceği bir derse kayıtlıdır ve öğretim yılı sonuna 

kadar kredi kazanamamıştır. Bu öğrenci, başarısız ders kredisini telafi etmek için yaz 
öğretimine geri döner ve daha sonra Ağustos 2020'de diploma kredisi verilir; veya;  

• Öğrenci daha önce geçerli bir Regents Sınavına yol açan kursa kayıtlıdır, ders kredisi 
elde etmiş fakat ilgili Regents Sınavını henüz geçememiştir, ancak geçer puan almak 
için Haziran ayında sınava girmek istiyordur. (Daha fazla bilgi için SSS # 5'e bakınız) 

 
2. Öğrenciler, COVID-19 nedeniyle kesintiye uğrayan, Komisyon Yönetmeliği'ndeki 

öğrenim koşullarını tamamlamalarını engelleyen derslerde nasıl kredi kazanacaklar?  
 
13 Mart 2020'de yayınlanan Bölüm Rehberliği, COVID-19 tarafından kesintiye uğratılan 
dersler için diploma kredisi verilmesinin şartlarını ana hatlarıyla belirtmiştir. Uzatılan 
kapanışın bir okulun veya ilçenin öğretim yılı boyunca yüz yüze öğretimde veya diğer 
yöntemlerle eğitimin tamamının sağlanmasını engellemesi durumunda, öğrenciye diploma 
kredisi verilir, tabi öğrenci o derslerde standartları karşıladığı sürece.. 

http://www.nysed.gov/coronavirus/news/state-education-department-issues-additional-guidance-schools-regarding-novel
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3. Bir öğrencinin Haziran 2020 Regent sınavından muaf olması için, derste bir birim 
kredi kazanmış olması gerekir mi? 
 
Eğer öğrenci 7. sınıfta değilse ve diploma kredisine hak kazanmıyorsa, evet. Bu gibi 
durumlarda, öğrenci muafiyetei hak etmek için, verilen ders için belirlenen standartları 
karşılamış olmalıdır. 

 
4. Öğrenci, bir Regents sınavına gireceği bir dersten başarısız olur ve 2020 yazında bir 

yaz okulu telafi programına kaydolursa ve daha sonra diploma kredisi kazanırsa, bu 
sınavdan muaf tutulmaya uygun mudur? 
 
Evet. Öğrenci 2020 yazında krediyi başarılı bir şekilde telafi ettiği sürece, öğrenci 
Regent Sınavından muaf sayılabilir.. 

 
5. Yukarıdaki 1. soru, öğrencinin “geçme puanı elde etmek için Haziran ayında 

sınava girmeyi planlaması” durumunda muafiyete uygun olduğunu belirtir. Bir 
öğrencinin Regent Sınavına girmeyi “amaçladığını” nasıl anlarım? 
 
Okullar, aşağıdaki koşullardan biri altında “Regent Sınavına girmeye yönelik niyet” 
uygunluk şartını uygulayabilir: 

• öğrenci sınava yeniden girmek istediğini okula bildirmiştir; veya 
• öğrenci sınava hazırlanmak için akademik müdahale, tamamlayıcı eğitim 

veya bir çeşit ders alıyordu; veya 
• öğrenci sınava Haziran 2019, Ağustos 2019 veya Ocak 2020'de puanını 

geçmek veya daha iyi bir girişimde bulunmak için girmiştir. 
 
6. Sınavlara muafiyet tanınan öğrenciler mezuniyet için değerlendirme 

koşullarını nasıl karşılayacaklar? 
 
Herhangi bir sınavdan muafiyet verilen öğrencilerin herhangi bir diploma türünün (yerel, 
Regents veya ileri düzey Regents) değerlendirme gereksinimlerini karşılamak için bu tür 
özel sınavları geçmeleri gerekmez. Örneğin, ELA 11'e kayıtlı ve Haziran 2020'de sınava 
girmesi planlanan bir öğrencinin, yerel, Regents veya İleri Seviye Regents diploması için 
ELA değerlendirme gereksinimlerini karşılaması gerekmez. 

7. Öğrencilerin bir Fen (Science) Regents Sınavından muaf tutulmaları için 1200 
dakikalık laboratuvar deneyimlerini tamamlamaları gerekiyor mu? 
Hayır. COVID-19 nedeniyle okulun kapatılması veya öğrenci yokluğu nedeniyle gözden 
kaçan laboratuvar deneyimleri, bir öğrencinin ilgili Fen (Science) Regent Sınavından 
muaf tutulmasını engellemez. 

 
8. Bir bölge (district), öğrencilerin İleri Düzey Regent Diploması ile ilgili gereklilikleri 

karşılamaları için bir öğrenciyi yerel olarak geliştirilen Checkpoint B LOTE 
sınavından muaf tutabilir mi? 
 
Bir bölge, 2019-20 öğretim yılının sonuna kadar LOTE konusunda en az 3 diploma kredisi 
kazanmış olacaksa, öğrenciyi yerel Checkpoint B sınavından muaf tutabilir.. 
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9. COVID-19 nedeniyle Regents sınavından muaf tutulan bir öğrenci, gelecekteki 
Regent sınavlarına kabul edilebilir mi? 
Evet. Öğrenciler tercih ettikleri takdirde, Okullar / ilçeler, daha sonraki yönetim dönemlerinde 
Regents sınavına girmeleri için öğrencilere fırsatlar sağlayacaktır. Öğrencinin eğitim hakkı 
sona erdiyse, lütfen soru 35'e (mezuniyet sonrası bölümüne) başvurun. 

 
DERS KREDİSİ KAZANMA 

 
10. Öğrenciler, 100.1 (a) numaralı Komisyon Yönetmeliğinde belirtilen çalışma 

birimi (180 dakika / hafta) gereksinimini karşılamayan dersler için kredi 
kazanabilir mi?                                                                                                        
Evet, Rehberlik 2'ye göre (NYSED'den Okullara Ek Rehberlik) bir ders için öğrenme 
çıktılarını elde eden herhangi bir öğrenci, Komisyon Yöneymelikleri 100.1'de bulunan 
180 dakikalık / haftalık çalışma koşulu dikkate alınmaksızın ders / diploma kredisi 
kazanmalıdır. 

 
Ayrıca, uzatılmış kapanışın, bir okulun/bölgenin, öğrencinin yüz yüze veya diğer 
yöntemlerle, yıl sonuna kadar eğitiminin sağlanmasını engellemesi durumunda, 
değerlendirilen standartları karşılayan öğrenciye verilen derslerde diploma kredisi verilir. 

 
11. Öğrenciler, yerel bir Checkpoint A sınavını başarıyla geçmeden, 9. sınıftan önce 

İngilizce (LOTE) dışındaki dillerde diploma kredisi kazanabilir mi? 
Okul müdürü, ilgili fakülte ile istişare ederek, öğrencinin Checkpoint A LOTE sınavına 
gireceği derslerde, değerlendirilen standartları karşıladığını belirlerse, bölge sınav 
koşulundan feragat etmeyi ve öğrenciye ilk LOTE diploma kredisini vermeyi seçebilir. 

 
12. Öğrenciler, Regents sınavı muafiyetleri ile sınav kredisi kazanabilirler mi? 

Hayır. Öğrenciler COVID-19 salgını nedeniyle verilen muafiyetleri kullanarak sınav kredisi 
kazanamazlar. 

 
13. Regent Sınav muafiyetleri, 8. sınıfta hızlandırılmış derslerle diploma kredisi 

alan öğrencilere uygulanır mı? 
Evet. Regents sınavına gireceği bir derse kayıt olan ve verilen derslerdeki standartları 
karşılayan 8. sınıftaki herhangi bir öğrenciye sınavdan muafiyet ve geçerli diploma 
kredisi verilir. 

 
14. Regent Sınavı muafiyetleri, 7. sınıfta Regents sınavına girilmesi gereken bir ders 

alan ancak diploma kredisi alamayan öğrenciler için geçerli midir? 
Evet. Regents seviyesinde derse kayıtlı ve verilen derslerde standartları karşılayan bir 7. 
sınıf öğrencisi, Regents Sınavından muaf tutulmaya hak kazanır. Bu öğrenci henüz 8. 
sınıfta olmadıkları için diploma kredisi almaya uygun olmasa da, öğrenci bir değerlendirme 
koşulunu yerine getirmek amacıyla değerlendirmeden muaf kabul edilir. 

http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/coronavirus/nysed-covid-19-second-guidance-3-13-20.pdf#page%3D4


4  

15. Eğer bir bölge (district) final notunun hesaplanmasında Regents sınav 
puanlarını dahil ediyorsa, Bölüm, Regents sınav puanının yerine ne 
kullanılmasını önerir? 
NYSED (New York Milli Eğitim Müdürlüğü), Regent Sınav puanlarının ölçeklendirilmiş 
puanlar olması ve genellikle ders ortalamaları için kullanılan puanların yüzdesi olmaması 
nedeniyle, final notlarında Regents Sınav notlarının kullanılmasını teşvik etmez. Bkz. 2019 
Sürümü Okul Müdürler İçin Regents Sınavları Kılavuzu sayfa 32. Not verme politikaları 
yerel Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.Bu, Regents sınav puanlarını final notu 
hesaplamalarında kullanma kararlarını içerir. Bölgelerin, öğrencilerin final not 
ortalamasının bir parçası olarak Regents sınav notlarını kullanmaları durumunda yerel not 
verme politikalarını değiştirmeleri gerekebilir. 

 
İZLENECEK YOLLAR, BÖLÜM ONAYLI ALTERNATİF SINAVLAR VE TEKNİK 
DEĞERLENDİRMELER 

 
16. +1 Alternatif (pathways) Değerlendirmelerinde muafiyet verilebilir mi? 
Evet. Haziran 2020'de +1 Yol Değerlendirmesi almaya hazırlanan tüm öğrencilere diploma 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla bu değerlendirmeye muafiyet verilir. Mezuniyet 
gereksinimlerinden muaf tutulmak için öğrencilerin aşağıdaki uygunluk koşullarından birini 
karşılamaları gerekir: 

 
• Öğrenci şu anda +1 Pathway değerlendirmesine götüren eğitim programına kayıtlıdır 

ve 2019-20 eğitim yılı sonuna kadar bu eğitim sürecinde kredi kazanmış olacaktır; 
• Öğrenci daha önce +1 Pathway'e giden çalışma sürecine katılmış, geçerli ders 

kredisine ulaşmış ve ilgili +1 Pathway değerlendirmesini henüz geçememiş, ancak 
geçer not almak için Haziran ayında sınava girmeyi planlıyordur. (Ek bilgi için SSS # 
5'e bakınız) 

• Öğrenci şu anda veya daha önce, NYSED onaylı İngilizce dışındaki diller (LOTE +1 
Pathways Değerlendirmeleri) tarafından test edilen dillerden (Çince, Fransızca, 
İtalyanca, Korece, veya İspanyolca) birisi ana dili olan bir İngilizce Öğrenicisi olarak 
tanımlanmıştır veya ilgili fakülteye danışarak müdür tarafından uygun sayılmış ve 
geçme notunu elde etmek için Haziran 2020'de LOT + Değerlendirmesini almak 
isteyen bir öğrencidir; veya 

• müdür tarafından, ilgili fakülteye danışarak, Amerikan İşaret Dili (ASL) 
kullanımında yeterli görülen ve Haziran 2020'de ASL'de LOTE +1 Pathways 
Değerlendirmesini geçmeyi amaçlayan bir öğrencidir. 

 
17. Bir öğrenci Bölüm onaylı CDOS değerlendirmesinden (CDOS, seçenek 2) muaf 

olabilir mi? 
Öğrencinin CDOS öğrenme standartlarında belirtilen başlangıç seviyesi bilgi ve becerileri 
başka şekilde gösterdiği ve böyle bir sınava hazırlanırken, öğrencinin dersi beklentilerini 
karşıladığı tespit edildiğinde, CDOS +1 Pathways değerlendirmesinden muafiyet verilebilir.  

http://www.p12.nysed.gov/assessment/sam/secondary/hssam-19.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/sam/secondary/hssam-19.pdf
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18. Öğrenci, Bölüm onaylı bir alternatif sınavla ilgili olarak mezuniyet 
şartlarından muaf olabilir mi? 
Bölüm onaylı tüm alternatif sınavlar +1 Pathways sınavları olarak kabul edilir. Aşağıdaki 
koşullardan biri yerine getirilmişse öğrenciler bu sınav koşulundan muaf olabilirler: 
• Öğrenci şu anda Bölüm Onaylı Alternatif Sınava gireceği bir derse kayıtlıdır ve 2019-20 

öğretim yılı sonunda bu ders kapsamında kredi kazanmış olacaktır; veya 
• Öğrenci daha önce geçerli bir sınava yol açan derse kaydolmuş, ders kredisi almış ve 

henüz ilgili sınavı geçememiş, ancak geçer not almak için Haziran ayında sınava 
girmek istiyordur. (Daha fazla bilgi için SSS # 5'e bakınız). 

 
19. Bir öğrenci CTE + 1 Yoluna giden üç bölümlü CTE Teknik Değerlendirmesi için 

mezuniyet şartlarından muaf olabilir mi? 
Evet. CTE yolu ile sonuçlanan NYSED onaylı CTE programlarına kayıtlı olan ve 2019-20 
öğretim yılı sonuna kadar geçerli program kredisini kazanacak ve CTE +1 
değerlendirmesini almak isteyen öğrenciler, mezuniyet amaçlı değerlendirmeden 
muaftırlar.. 

 
20. Bir öğrenci mezuniyet amacıyla üç bölümlü CTE Teknik Değerlendirmesinden muaf 

tutulursa, bu öğrenci diplomasına ilişkin teknik desteği almaya devam eder mi?        
CTE Teknik Onayı durumunda, ilçeler teknik çalışmalarını tamamlamaları planlanan ve 
derslerinde başarılı olan öğrenciler için üç bölümlük teknik değerlendirmeden muafiyet 
verebilir. Programın uzunluğuna, bitmemiş programın yüzdesine ve öğrencinin bu tür bir 
onayı gerektirecek teknik beceri ve bilgiyi gösterip göstermediğine dikkat edilmelidir. 3 
bölümlük teknik değerlendirmenin bir diplomaya giden +1 yolunu karşılamak amacıyla 
muaf tutulacağını anlayın; bununla birlikte, ilçeler Teknik Destek vermek için bilgi ve beceri 
kazanımlarının bireysel olarak belirlenmesini sağlamalıdır 

 
21. Bir öğrenci, CDOS kimlik bilgisi ve CDOS +1 Yolu için tamamlanmamış şartlardan 

muaf olabilir mi? 
2019-20 öğretim yılında liseden ayrılmaya uygun olan ve COVID-19 nedeniyle tüm şartları 
yerine getirmeyen öğrencilere, okul müdürünün, ilgili fakülte ile istişare ederek, öğrencinin 
başlangıç seviyesinde CDOS öğrenme. bilgi ve becerilerini göstermiş olduğunu onaylaması 
koşuluyla CDOS Başlangıç Belgesi verilebilir ve CDOS +1 Yolu tamamlanabilir. 

 
22. Öğrenciler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı haricinde lise eğitimine devam ederse, 

CDOS kimlik bilgisi gerekliliklerinden muaf tutulabilir mi?                               
Öğrenciler COVID-19 nedeniyle kaçırılan gereksinimlerden muaf tutulabilir; ancak, 
sonraki okul yılları için planlanan veya düzenlenen tüm şartları karşılamalıdır. 
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23. Bu baharda İleri Düzey Yerleştirme (AP) / Uluslararası Bakalorya (IB) 
sınavları yapılacak mı? 
AP: Yüksekokul Kurulu (College Board), öğrencilerin evde tamamlayabilecekleri 
çevrimiçi bir sınav sunmayı planlıyor. Öğrenciler AP içeriğini incelemek ve sınava girmek 
için mobil araçlara ve / veya bağlantıya ihtiyaç duyarlarsa, Uzaktan AP Öğrenme ve 
Değerlendirmelerine Erişim İsteği için doğrudan Kolej Kuruluna ulaşabilirler. AP 
sınavlarının yönetimi hakkında daha fazla bilgi College Board’un web sitesinde 
bulunabilir.. 
IB: Mayıs 2020 IB sınavları iptal edildi. Mayıs oturumu öğrencilerinin, Kasım 2020'de IB 
sınavlarına girme seçeneği vardır. IB sınavlarının yönetimi hakkında ek bilgi Uluslararası 
Bakalorya Organizasyonu'nun web sitesinde bulunabilir 

 

İLERİ SEVİYE TAHSİS VE DESTEKLER 
 
24. Regents sınavlarından muaf olan öğrenciler hala İleri Düzey Regents 

diploması alabilirler mi?? 
Evet. Regent Sınavı'ndan muaf olan öğrencilerin İleri Düzey Regents için gerekli olan 
Regent sınavlarını geçmeleri gerekmez. Örnek: Bir öğrencinin Haziran 2020'de Cebir II 
(Algebra II) Regent sınavına ve ELA Regent sınavına girmesi planlanmaktadır. İleri Düzey 
Regents için gerekli tüm diğer sınavları geçmiştir. Böyle bir öğrencinin ELA ve Cebir II'yi 
geçmesi gerekmeyecek, ancak İleri Seviye Regents diplomasına hak kazanacaktır. 

 
25. Öğrenciler ileri seviye LOTE dizisini tamamlamak için yerel bir Checkpoint B 

sınavına giremezlerse,  değerlendirmeden muaf tutulabilirler mi? 
Öğrenci LOTE konusunda, okul yılının bitiminden önce en az 3 diploma kredisi kazandığı 
sürece, Okul veya bölge, ileri düzey bir diploma koşullarını yerine getirmek üzere Haziran 
2020'de bu sınava girmesi planlanan herhangi bir öğrenci için LOTE Checkpoint B sınavı 
şartına muafiyet verebilir. 

 
26. Öğrenciler, bu tür bir onay için gerekli bir Matematik veya Fen Regent Sınavından 

muaf tutulurlarsa, matematik ve / veya fen bilimlerinde üstünlük onay (lar) ını 
kazanabilirler mi?                                                                                                             
Evet. Gerçek bir puan verilmeyecek olsa da, bir matematik ve/veya Fen Regent sınavından 
muaf olan ve 85 veya üstü puan ile matematikte en az iki ek Regent sınavı veya 85 veya 
üstü ile 2 ek Regent Sınavı geçen öğrencilerin, diplomalarında matematik ve / veya fen 
alanında üstünlük (mastery) kazanma hakkı vardır.. 

 
Örnek 1: Bir öğrenci Algebra I dersini almış ve 90, Geometri ersi almış ve ondan da 87 
almış ve Algebra II Regent Sınavı'ndan muafiyet almıştır. Bu öğrencinin 85 veya üstü 2 
sınavı ve üçüncü olarak bir sınav muafiyeti vardır ve matematikte mastery kazanmaya hak 
kazanırlar.. 
Örnek 2: Bir senior (son sınıf öğrencisi)  fizik dersi aldı ve ders kredisini başarıyla kazandı. 
Regents sınavından muafiyet aldı. Lıvıng Environment Regent sınavında 90, Earth Science 
Regent sınavında 96 ve Chemistry Regent sınavında 84 puan aldı. Bu son sınıf öğrencisi 
85'in üzerinde iki Fen Regent sınavı puanı aldığından ve fizik sınavı puanından muaf 
olduğundan, mastery şartlarını yerine getirdiği kabul edilir.. 

https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://www.ibo.org/
https://www.ibo.org/
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Örnek 3: Bir öğrenci 85 ile Algebra 1 Regent sınavını geçti ve şimdi Geometry dersi alıyor 
ve Haziran 2020'de sınavdan muaf tutulacak. Bu öğrenci gelecek öğretim yılında Algebra 
II'ye geçecek. Algebra II'de 85 veya üstü bir puan alırsa, matematikte 85 veya üstü aldığı 
2 sınavı ile 1 muafiyeti olacak ve mezun olduğunda Matematikte mastery onayına hak 
kazanacaktır.. 

 
27. Öğrencilere sınav muafiyeti verilirse, hala ‘honors’ kazanabilirler mi?? 

Evet. Muaf tutulan sınavlar, herhangi bir diploma türü için değerlendirme 
gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılabilse de, ‘honors’ hesaplanmasından 
çıkarılacaktır.. 

 
Örneğin, bir öğrenci bir Regents diploması için değerlendirme koşullarını aşağıdaki 
sınav puanlarıyla yerine getirir: 
 English Regents, 89 
 Algebra I Regents, 92 
 Living Environment Regents, 90 
 US History Regents, waived (COVID-19 sınav muafiyeti) 
 Earth Science Regents, 89 (+1 pathway) 

Diploma türü (feragat sınavı hariç) için gerekli olan Regents sınav puanlarının ortalaması 
90'a eşit olduğundan, öğrenci honors endorsement hakkına sahiptir.. 

 
Öğrenciler, Bölümden daha fazla onaylanmış alternatif kullanırlarsa, onur cirolarını 
kazanamazlar. Muaf olunan sınavlar “Bölüm onaylı alternatifler” sayısına dahil 
ediliyor mu?                                                                                                                        
Hayır. Muaf tutulan sınavlar, honors endorsement hesaplamasından çıkarılır. Öğrenciler 
hala en fazla iki Bölüm onaylı alternatif kullanabilirler. 

 
28. Öğrenciler Seal of Bi-Literacy için tamamlanmamış şartları nasıl yerine getirecekler? 

Departman, mührü kazanma esnekliğini ele almak için ayrı bir rehberlik ve eksiksiz bir 
SSS seti yayınlayacaktır. 

 
ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER/ İNGİLİZCE (ENL) ÖĞRENCİLERİ 

 
29. Bir bölge, Denetleyici Kararlılık ile Yerel Diploma kazanma gerekliliklerini 

karşılayan ve bir CDOS Kimlik Bilgisi kazanmaya çalışan özel ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için, gerekli 216 saatlik CTE kurs ve / veya iş temelli öğrenmeden (en 
azından 54 saati iş temelli öğrenme olmalıdır) feragat edebilir mi? 

 
Evet. Okul müdürünün, ilgili fakülte ile istişare ederek, öğrencinin başlangıç seviyesinde 
CDOS öğrenme standartlarında bilgi ve becerilerini sergilediğini belirlemesi şartıyla, 2019-
20 öğretim yılında liseden ayrılmaya uygun olan özel ihtiyaç sahibi öğrencilere, denetleyici 
kararı seçeneği için uygunluk amacıyla, tüm şartları yerine getirmeden CDOS Başlangıç 
Belgesi verilebilir.,  

 
30. Özel ihtiyaç sahibi bir öğrenciye, soru 30'da açıklandığı gibi bir feragat yoluyla 

CDOS başlama belgesi verilirse, bu kimlik belgesi öğrencilerin bir Regent veya 
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Yerel Diplomaya Doğru +1 Yolu olarak sayılabilir mi? 
Evet. 

 
31. Bir özel ihtiyaç sahibi öğrencinin veya ENL öğrencisinin güvenlik ağlarına veya yerel 

bir diplomaya yol açan itirazlara erişimi varsa, okullar muaf sınavları 55 veya 65 puan 
olarak kabul etmeli mi? 
Tüm öğrenciler için feragat edilen tüm sınavlar, diploma tespiti amacıyla 65 puan olarak 
değerlendirilmelidir. Ancak, öğrencinin not çizelgesinde puan yazılmayacaktır. 

 
32. Özel ihtiyaç sahibi öğrenciler, bir sınavda 65 ve üzeri not başka bir sınavda 45-54 

telafi edebildikleri bir güvenlik ağı seçeneğine erişebilir. Muaf tutulan Regent Sınavı, 
bu seçenek kullanalırak daha düşük bir Regents sınav puanını (sadece Fen ve 
sosyal çalışmalar için 45-54 Regent Sınavları) telafi etmek için kullanılabilir mi?? 
Hayır. Bir Regents sınavı muafiyeti, farklı bir Regents sınavında 65'in altındaki puanı 
telafi etmek için kullanılamaz. 

 
ÖĞRENCİ PUANLARININ KAYDININ TUTULMASI 
 
33. Okullar, bir öğrencinin sınav muafiyetlerini, transkriptine nasıl yansıtmalıdır? 

Öğrenci transkriptleri, muafiyet verilen herhangi bir sınav için puan yansıtmamalıdır.. 
 
34. Muafiyetler öğrenci yönetim sistemine nasıl kaydedilmelidir? 

NYSED (New York Eğitim Müdürlüğü), okulların / bölgelerin öğrenci yönetim 
sistemlerindeki sınav gerekliliklerinden muafiyetlerini nasıl kaydetmeleri gerektiği 
konusunda bir rehber geliştirecek ve yayacaktır. Bakanlık, “COVID-19 Muafiyetleri” nin 
raporlanması için yeni kodlar geliştirecek ve daha fazla rehberlik sağlayacaktır. 

 
LİSEDEN MEZUN OLMAK VE MEZUNİYET SONRASI 
 
35. Mevcut yönetmelikler uyarınca, bir öğrenci bir Regents sınavına girip geçer ama bir 

Lise diploması almaz ve daha sonra Lise denklik diplomasını almaya karar verirse, 
ilgili konunun İkincil Tamamlama sınavının (TASC) alt testinden muaf olur. 
Öğrencileri Regents sınavlarından muaf tutacak değişiklikler göz önüne alındığında, 
bir veya daha fazla Regent sınavından muaf tutulan ancak daha sonra Lise denklik 
diplomalarını isteyen öğrenci (ler) nasıl ele alınacaktır? 
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Bölüm bu tür öğrencilere diğer öğrenciler gibi davranacaktır. Bir veya daha fazla Regent 
sınavından muaf olduklarını gösteren bir transkript alan öğrenciler, TASC'nin bu 
bölümünden (alt test) muaf tutulacaktır. Tüm öğrencilerde olduğu gibi, Lise denkliklerini 
isteyenler, kendilerine kredi verilen Regent sınavlarının sayısına bakılmaksızın, TASC'nin 
en az bir alt testini almak ve geçmek zorundadırlar. 

 
36. Öğrenciler herhangi bir nedenden dolayı diploma almadan okuldan ayrılırlarsa, 

gelecekte herhangi bir gereksinimi yerine getirmek için tekrar kayıt olabilirler mi? 
Tüm öğrencilerin, yerel veya Regents Diploması alana kadar veya 21 yaşını doldurdukları 
öğretim yılının sonuna kadar ücretsiz ve uygun bir kamu eğitimine (FAPE) hakları vardır. 

 
37. Bir öğrenci Haziran 2020'de bir endüstri yeterlilik sınavına grime yolundaysa ve 

diploma şartlarından muaf olması nedeniyle mezun olursa, bu öğrenci teknik 
hazırlığını tamamlamak ve gelecekte bu sınavı almak için okula dönebilir mi? 
Bakanlık, bu konuların yakın gelecekte ele alınması için rehberlik edecek ve hazır 
olduğunda ilave bilgiler yayınlayacaktır. 

 
İZLENEBİLİRLİK 

 
38. Haziran 2020'de yapılan Regents Sınavlarından muafiyetler okul ve bölgenin 

izlenebilirliğini nasıl etkileyecek?? 
NYSED, 2016 izlenebilirlik kohortunun performansına (yani, Eylül 2016'da 9. sınıfa giren 
öğrenciler) bağlı olarak, 2019-20 öğretim yılı için lise izlenebilirliği belirlemeleri 
yapmayacaktır. Bunun yerine, tüm okullar ve ilçeler 2020-21 öğretim yılında okulun veya 
bölgenin 2019-20 öğretim yılı için belirlenen izlenebilirlik durumunu koruyacaktır.. 

 
39. Öğrenciler Haziran 2020'de hesap verebilirlik önlemi olarak kullanılan sınavlardan 

muaf tutulursa, gelecekteki mezuniyet kohortları için bir okulun veya bölgenin 
izlenebilirlik durumu nasıl belirlenecek?? 
NYSED, federal hesap verebilirlik gereksinimlerini karşılamak ve 2017 hesap verebilirlik 
kohortundan (yani, 1 Temmuz 2017 ile 30 Haziran 2018 arasında herhangi bir zamanda 
9. sınıfa giren öğrenciler) başlayarak hesap verebilirlik tespitleri yapmak için bir 
metodoloji belirlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
çalışacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi gelecektir.  

 
Sınav koşullarından muafiyetler veya bu tür muafiyetlerin diploma açısından öğrencinin 
yeterliliği üzerindeki etkisi hakkında ek sorular emscgradreq@nysed.gov  adresine 
yöneltilmelidir. 

 
 

Not: Ek sorular ortaya çıktıkça, bu belgeye sürekli olarak eklenecektir. 
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