Date: September 2nd, 2021
Circular No: 2/ AY 2021-2022
Subject: Grade 10 and 11 High school Minimum Graduation Requirements,
Electives and AP levels
Dear Parents,
Ajyal American School offers a robust and challenging high school curriculum, where students have
the opportunity to select courses that help them achieve their dreams.
The following American School terms are used for each of the high school grades:
Grade 9 Freshman
Grade 10 Sophomore
Grade 11 Junior
Ms Leila, our school’s counsellor will work with students to create a personalized 4-year academic
plan where they can choose the subjects that they think will support their future dreams, and
support them to achieve their academic goals.
The counsellor, Ms. Leila Abdrahman and the Head of English Language Arts and Curriculum
Coordinator, Ms. Maria Martin, with the guidance of Mr. Tyree Simmons, the Deputy Principal in
the High School will support students to create a 4-Year plan to personalize their high school
course selection, so it aligns with their passions and interests while also meeting high school
(Grade 12) graduation requirements.
The curriculum at the Ajyal Al Falah comprises a required study program that prepares our high
school students for U.S. college or university entrance.
Our Grade 10 students will experience the electives that are designed to provide them with the
opportunity to explore the subject content and what the subjects have to offer.
THE MINIMUM GRADUATION REQUIREMENTS
Please refer to the below list of minimum credits in each subject area for graduation requirements.
The Counsellor and Head of ELA, with the DP of High School, strongly encourage students to go
beyond the minimum requirement in Science, Mathematics, History, and World Languages
(French and German).
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Subject
English
French or German
Mathematics
Geography (0.5 per year)
Science 3 credits (Biology, Physics
and Chemistry)
World History (0.5 per year)
Physical and Health Education
(0.5 per year - Grade 9,10,11 and 12)
Visual Arts and Graphic Design 3D
and Photography (0.5 per year)
ICT Information Technology
(0.5 per year)
Engineering, design and AUTOCAD
(1 credit per year)
Music (0.5 per year)
Business and Economic
(1 credit per year)

Credits
4
4
3
1.5
3

Grades
Grade 9,10,11 and 12
Grade (9,10,11,12)
Grade 10,11 and 12
Grade 10,11 and 12
Grade 10,11 and 12

1.5
2

Grade 10,11 and 12
Grade 9, 10, 11 and 12

1.5

Grade 10, 11 and 12

2

Grade 9,10,11 and 12

3

Grade 10,11 and 12

1.5
3

Grade 10,11 and 12
Grade 10,11 and 12

This is defined as the completion of one full credit per year of high school and with the choices
students make, they must keep in mind to have 25 credits or more at the end of their 12th grade
year.
All subjects must have a “pass” rating of 60% to be promoted to the next academic year. The
school will not arrange a re-exam at the end of the year to allow students to pass.
SUBJECT COURSE SELECTION
During the first four weeks of the academic year 2021-2022, all Grade 10 students will have the
opportunity to choose elective subjects for the current and following academic years.
The counsellor, Ms Leila and Ms Maria, the Curriculum Coordinator and HOD of ELA, with Mr.
Tyree, the DP and HOD of the high school, will introduce the course selection process by speaking
to students in each grade level about requirements, the overall process and the best strategies for
selecting courses.
The Grade 10 students will get to complete the 4-Year Plan with the courses they have completed
in Grade 9 and will plan their proposed subjects for their remaining years of high school.
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The plan allows students to assess where they have been, where they want to go and what they
need to prepare and work towards.
Parents are strongly encouraged to help students complete these plans.
GRADE 10 BOYS AND GIRLS
Please take note that during the first 4 weeks of the academic year 2021-2022, the Grade 10
boys and girls will be visiting the different classes where the electives will take place.
·
Boys will be visiting one of the elective classes, and the girls will be visiting another
elective class separately from the boys, for the 4 weeks.
·
When the Grade 10 boys and girls have made their decisions after the 4th week, and
signed at the school’s counsellor, Ms. Leila, with confirmation of their choices for the
electives, separate study groups for boys and girls will be created.
·
Parents can be assured that Grade 9-11 boys and girls will not be using the same
staircases and exits or entrances.
·
No mobile phones are allowed at the school, and strict measures will apply (Refer to
the behavior contract for all Grade 5-11 students).
ADD OR DROPPING OF A SUBJECT COURSE
After the four weeks and subject course selections were made, course changes will only be allowed
after the fifth week (September 28th, 2021).
Students need to discuss their course plans with the counsellor.
Consultation with the student, teacher and counsellor must occur before the student is allowed
to change or drop the subject after the fifth week.
After the “drop” period but before the end of the fifth week of each semester, a student may, with
the permission of the principal, counsellor, teacher and parent, drop a course subject.
An indication of WP (Withdraw Pass) or WF (Withdraw Fail) will be made on the student’s records.
Although these marks are indicated on the records, no letter grade or GPA calculations will be
affected for that semester.
Credits are given at the end of each semester. After the fifth week, any student who withdraws
from a course will not earn credit for the dropped course.
GRADE 11 ADVANCED PLACEMENT (AP) COURSES
Ajyal Al Falah offers the Advanced Placement (AP) Program provided by the College Board in the
United States, and these courses are equivalent to the first-year college courses. Students need to
be motivated and determined to work hard to handle the extra workload and study requirements.
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·
The decision to take an AP course should not be taken lightly. Students considering
AP courses should seek advice from parents, the Counsellor, and Curriculum Coordinator
and DP High School.
·
Students enrolled on a particular AP course of interest are expected to complete the
corresponding College Board external exam communicated by the Curriculum
Coordinator Ms. Maria Martin.
·
These exams are scored on a 1-5 scale. Depending on the school, scores of 4 or 5 can
result in a college or university awarding credit. Students should browse the website of
the College Board to understand their requirements.
·
Please note that there is a fee for each AP exam and students must carefully
consider the extra time and hard work needed that are self-directed study.
·
When calculating GPA, AP courses are weighted.
·
Students receive 0.25 additional weight to their GPA.
·
Any term grade lower than a C- in an AP class receives no weighing.
·
When students fail an AP exam, they will receive no weighing.
THE FOLLOWING AP COURSES ARE OFFERED FOR 2021-22:
English Literature and Composition
Calculus
World History
Biology and Physics
If students choose to prepare for and take an AP exam, they must contact the Counsellor Ms Leila
to make arrangements. Parents will be asked to sign a form indicating they understand the student
is applying for a course on the ADVANCED level.
I trust that our Grade 10 students will choose their electives just as wise as the Grade 11 students
have done, so that this will provide them with ample opportunity to follow their dreams and future
career plans.
I wish you all the best with your future endeavors.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

www.ajyalfalah.sch.ae

ajyalalfalah

P. O. Box: 38222, New Al Falah City

التاريخ 2 :سبتمبر 2021
تعميم رقم  / 2العام األكاديمي 2021-2022

املوضوع :الحد األدنى ملتطلبات التخرج للصفوف (العاشرو الحادي عشر) باإلضافة إلى املواد االختيارية ومواد
املستوى املتقدم
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
ّ
تقدم مدرسة أجيال األمريكية ً
منهجا ًّ
ثريا في املراحل الثانوية ،حيث تتيح الفرصة للطالب الختيار الدورات التي تساعدهم على
تحقيق أحالمهم.
النحو ّ
ُتستخدم املصطلحات التالية في املراحل املتقدمة في املنهاج األمريكي على ّ
التالي:
الصف التاسع Freshman :
الصف العاشرSophomore :
الصف الحادي عشرJunior :
ّ
ّ
االجتماعية في مدرستنا مع هؤالء الفئة من الطالب على إنشاء خطة أكاديمية مخصصة ملدة
ستعمل السيدة ليلى األخصائية
 4سنوات حيث تمكنهم من اختيار املواد التي يعتقدون أنها ستدعم أحالمهم املستقبلية  ،وتدعمهم لتحقيق أهدافهم
األكاديمية ،وسيتم ذلك ّ
ّ
كل من ّ
بالتعاون مع ّ
السيد تيري سيمونز نائب املدير في القسم الثانوي
،والسيدة ماريا مارتن منسقة
ٍّ
ّ
الثانوية ً
أيضا.
املناهج في املرحلة
يتضمن املنهج ّ
ً
ً
برنامجا در ً
معتمدا يؤهل طالبنا لاللتحاق بالكلية األمريكية أو االلتحاق
اسيا
الدراس ي في مدرسة أجيال الفالح
بأي جامعة يرغبون بها .
سنعمل على منح طالبنا فرصة االطالع على املواد ّ
الدر ّ
اسية ومحاولة تجريبها ،قبل أن تتم عملية االختيار النهائية ،لتزويدهم
بفرصة استكشاف محتوى املوضوع وما يجب عليهم فعله.
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متطلبات الحد األدنى للتخرج
ّ
يرجى ّ
الرصيد املطلوب في كل مادة من املواد املذكورة بالجدول للحصول على
الرجوع إلى القائمة أدناه ملعرفة الحد األدنى من
التخرج  ،والحصول على درجة ّ
اجتياز متطلبات ّ
النجاح .
الرصيد

املادة
اللغة االنجليزية وآدابها
اللغة األملانية ،اللغة الفرنسية
الرياضيات
الجغرافية (بمعدل  0.5نقطة بالعام)
العلوم (بمعدل  3نقاط) (األحياء ،الفيزياء
والكيمياء)
التاريخ (بمعدل  0.5نقطة بالعام)
التربية البدنية (بمعدل  0.5نقطة بالعام)
الفنون البصرية والتصميم الثالثي األبعاد(بمعدل
 0.5نقطة بالعام)
تقنية املعلومات و برمجة الحاسوب (بمعدل 0.5
نقطة بالعام)
الهندسة والتصميم باستخدام برنامج األوتوكاد
(بمعدل نقطة واحدة بالعام)
املوسيقى (بمعدل  0.5نقطة بالعام)

1.5
2
1.5

الصفوف10،11، 12
الصفوف 9،10،11، 12
الصفوف 10،11، 12

2

الصفوف 9،10،11، 12

3

الصفوف10،11، 12

1.5

الصفوف 10،11، 12

األعمال واالقتصاد (بمعدل نقطة واحدة بالعام)

3

الصفوف 10،11، 12

4
4
3
1.5
3

الصفوف
الصفوف 9،10،11، 12
الصفوف 9،10،11، 12
الصفوف 10،11، 12
الصفوف 10،11، 12
الصفوف10،11، 12
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كل طالب إكمال رصيده لكل سنة در ّ
هذا يتطلب من ّ
اسية في املرحلة الثانوية مع االختيارات التي يتخذها الطالب  ،كما ويجب
.أن يضعوا في االعتبار أن تكون لديهم  25ساعة معتمدة أو أكثر في نهاية الصف الثاني عشر.
يجب أن تكون جميع املواد الدراسية حاصلة على تصنيف "نجاح" بنسبة  ٪60للترقية إلى العام الدراس ي املقبل .لن تعمل
الد اس ي ملن فاتهم فرصة ّ
النجاح .
.املدرسة إلعادة االمتحان في نهاية العام ّ ر
اختيار املواد الدراسية
خالل األسابيع األربعة األولى من العام الدراس ي  ،2022-2021ستتاح لجميع طالب الصف العاشر فرصة اختيار املواد
االختيارية للسنوات األكاديمية الحالية والتاليةّ .
السيد تيري مدير البرنامج ّ
بالتعاون مع ّ
والسيدة ليلى والسيدة ماريا ،بحيث
سيقدمون لهم ً
لكل مستوى واملتطلبات العملية وأفضل اإلستراتيجيات الختيار ّ
وصفا ّ
الدورات.

ّ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ف ّ
خطة ملدة أربع سنوات مع ّ
التاسع كما وسيخططون
الدورات التي أكملوها في الص
الصف العاشر على
سيحصل طالب
ّ
للمواد املقترحة للسنوات املتبقية من املدرسة الثانوية .كما تسمح الخطة للطالب بتقييم املكان الذي كانوا فيه ،واملكان الذي
يريدون الذهاب إليه وما يحتاجون إليه للتحضير والعمل .من أجل هذا الهدف نحتاج وبشدة من اآلباء تشجيع الطالب على
إكمال هذه الخطط.
الصف  10بنين وبنات
-

يرجى مالحظة أنه خالل األسابيع األربعة األولى من العام الدراس ي ، 2022-2021يسمح لجميع طالب الصف العاشر
بدخول الحصص الدرسية للمواد االختيارية.
وفي هذه الفترة التجريبية لن يكون هناك أي فصل مشترك بين البنين والبنات.

-

بعد انتهاء الفترة التجريبة يجب على الطالب اختيار ما يناسبهم من املواد االختيارية عبر توقيع نموذج قرار االختيار
مع السيدة ليلى.
بعد ذاك يتم تنسيق قوائم الفصول حسب اختيارات الطلبة.

-

كما نعلمكم بأننا مازلنا ننشأ فصوال مستقلة للذكور وفصوال لالناث  ،وأن لكل فئة مداخلهم ومخارجهم الخاصة

-

بهم.
ال ُيسمح باستخدام الهواتف املحمولة في املدرسة  ،وسيتم تطبيق إجراءات صارمة بحسب الئحة السلوك الخاصة

-

-

الخاصة بالطلبة.
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سياسة إضافة أو حذف مادة دراسية
-

خالل الفترة التجريبية في األربع األسابيع األولى ال يسمح للطالب بحذف أو اضافة مواد.

-

يسمح للطلبة باضافة مواد أو حذفها بعد األسبوع الخامس ( 28سبتمبر  )2021بعد جلسة حوار بين الطالب
واملعلم واملستشار ملعرفة األسباب.

-

في األسبوع الخامس من كل فصل دراس ي  ،يسمح للطالب بحذف مادة بعد السامح له من قبل مديرة املدرسة
واملستشار واملعلم وولي األمر.

-

سيتم وضع إشارة إلى  WPوتعني منسحب ناجح أو  WFوتعني منسحب راسب في سجالت الطالب.

-

على الرغم من اإلشارة إلى هذه العالمات في السجالت  ،لن تتأثر أي عالمة بالحروف أو حسابات املعدل التراكمي

-

لهذا الفصل الدراس ي.
يتم منح االعتمادات في نهاية كل فصل دراس ي .بعد األسبوع الخامس ،لن يحصل أي طالب ينسحب من املادة على
رصيده من املادة املحذوفة.

دورات تحديد املستوى املتقدم ) (APفي الصف الحادي عشر
تقدم أجيال الفالح برنامج املواد املتقدم ) (APاملقدم من قبل مجلس الكلية في الواليات املتحدة  ،وهذه الدورات تعادل
دورات الكلية في السنة األولى .يحتاج الطالب إلى التحفيز والتصميم على العمل الجاد للتعامل مع عبء العمل اإلضافي
ومتطلبات الدراسة.
•

•

•

•

•
•
•

ال ينبغي التهاون في اتخاذ قرار أخذ مواد املستوى املتقدم  .يجب على الطالب الذين يفكرون في دورات  APطلب
املشورة من أولياء األمور واالخصائية االجتماعية ومنسق املناهج ومديراملرحلة الثانوية.
ُيتوقع من الطالب املسجلين في مواد املستوى املتقدم إكمال االختبار املقابل ملجلس الكلية الذي أرسلته منسقة
املناهج السيدة ماريا مارتن.
ً
اعتمادا على املدرسة ،يمكن أن تؤدي الدرجات من 4
يتم تسجيل درجات هذه االختبارات على مقياس من  1إلى .5
أو  5إلى منح ائتمان من الكلية أو الجامعة .يجب على الطالب تصفح موقع مجلس الكلية لفهم متطلباتهم.
يرجى مالحظة أن هناك ً
رسوما لكل اختبار في مواد املستوى املتقدم ويجب على الطالب التفكير بعناية في الوقت
اإلضافي والعمل الجاد الالزمين للدراسة املوجهة ً
ذاتيا.
عند حساب املعدل التراكمي  ،يتم ترجيح رصيد مواد املستوى املتقدم.
ً
ً
يتلقى الطالب  0.25وزنا إضافيا ملعدلهم التراكمي.
أي فصل دراس ي أقل من  C-في فئة  APال يتلقى أي وزن.
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•

عندما يفشل الطالب في اختبار  ، APفلن يتلقوا أي وزن.

يتم تقديم مواد املستوى املتقدم التالية لعام :22-2021
• األدب اإلنجليزي والتأليف
• حساب التفاضل والتكامل
• تاريخ العالم
• علم األحياء والفيزياء

إذا اختار الطالب خوض المتحان  APواجتيازه  ،فيجب عليهم االتصال بالسيدة ليلى التخاذ الترتيبات الالزمةُ .
سيطلب من
أولياء األمور التوقيع على نموذج يشير إلى أنهم يفهمون أن الطالب يتقدم بطلب للحصول على دورة تدريبية على املستوى
املتقدم.
إنني على ثقة من أن طالب الصف العاشر لدينا سيختارون موادهم االختيارية بنفس الحكمة كما فعل طالب الصف الحادي
عشر  ،وهذا سيوفر لهم فرصة كبيرة ملتابعة أحالمهم وخططهم املهنية املستقبلية.
أتمنى لك كل التوفيق في مساعيك املستقبلية.

مع فائق االحترام والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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