
 
 
Dear Parent and/or Guardian, 
 
Your child is currently in Algebra 1.  In order to earn high school credit for this course, the student must demonstrate one of the following 
(adjusted in response to Covid-19): 
 
❖ 78% or higher on Semester 1 final and demonstrate 3 of the following:  

➢ Score Proficient or Advanced on 7th grade math M-Step  
➢ Earn an NWEA Math RIT score of 238 or higher 
➢ Earn a grade of C or higher-semester 1 
➢ Receive an exemplary or proficient category on the teacher Recommendation rubric 

 
OR 

❖ 70-77% on Semester 1 final, complete the required summer Khan Academy assignments, and demonstrate 3 of the following:  
➢ Score Proficient or Advanced on 7th grade math M Step  
➢ Earn an NWEA Math RIT score of 238 or higher 
➢ Earn a grade of C or higher  
➢ Receive an exemplary or proficient category on the teacher Recommendation rubric 

Note: High School coordinator will contact your child to complete the Khan Academy assignments in June. 
 

OR 
 

❖ Students scoring 69% or below on the Semester 1 Final may request a test out by contacting their high school counselor by July 
1st.  Students requesting to test out must earn 78% or higher on a selected exam to earn high school credit.  

 
The Michigan Merit Curriculum requirement for math is 4 credits.  If your child earns high school credit for Algebra, he/she will only need 
to complete 3 additional credits during high school.  
 
 If you have further questions, please contact your principal. 
 
Sincerely,  
 
Mrs. Eman Ahmed 
Principal 
 



 
 
 
 
 
 

  

  

 ولي أمر الطالب و / أو الوصي القانوني المحترم:
  

 یدرس طالبكم موجود حالًیا مادة الجبر ١ . من أجل الحصول على االئتمان الدراسي للمرحلة الثانویة لهذه المادة ، یجب على الطالب إظهار أحد األمور التالیة (معدلة استجابة لـ كوفد-١٩ ):
  

 ❖    ٧٨  %أو أعلى في الفصل الدراسي األول و برهان ثالثة مما یلي:
M- Stepأحراز درجة اإلتقان أو المتقدم في ریاضیات للصف السابع امتحان ال    ➢ 

 ➢    النجاح بامتحان ریاضیات الـ NWEA بمجموع عالمات ٢٣٨  أو أعلى.
 ➢    إحراز عالمة سي أو اعلى في الفصل الدراسي األول

 ➢    الحصول على تقدیر النموذجیة أو اإلتقان في دلیل توصیات المعلم
  

 أو
 ❖    ٧٠ -٧٧  % في االمتحانات النهائیة للفصل الدراسي األول، إكمال المهام الصیفیة المطلوبة على موقع أكادیمیة خان، و برهان ثالثة مما یلي:

M- Stepإحراز درجة اإلتقان أو المتقدم في ریاضیات للصف السابع امتحان ال    ➢ 
 ➢    النجاح بامتحان ریاضیات الـ NWEA بمجموع عالمات ٢٣٨  أو أعلى.

  ➢    إحراز عالمة سي أو أعلى
 ➢    الحصول على تقدیر النموذجیة أو اإلتقان في دلیل توصیات المعلم

 مالحظة: سیتصل منسق المدرسة الثانویة بطفلك إلكمال مهام أكادیمیة خان في شهر حزیران/ یونیو.
  

 أو
  

 یمكن للطالب الذین حصلوا على ٦٩ ٪ أو أقل في االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول طلب اختبار الخروج من خالل االتصال بمستشار المدرسة الثانویة بحلول ١❖
 حزیران/ یولیو. یجب أن یحصل الطالب الذین یطلبون القیام بهذا االختبار على ٧٨ ٪ أو أعلى في اختبار محدد لكسب االئتمان الدراسي للمرحلة الثانویة.

  
 متطلبات منهج میشیغان التخرج لمادة الریاضیات هي ٤  ساعات /ائتمانات دراسیة معتمدة. إذا حصل الطالب على رصید المدرسة الثانویة في مادة الجبر ، فلن یحتاج إال إلكمال ٣  ساعات/

  ائتمانات دراسیة معتمدة إضافیة خالل المرحلة الثانویة .
  

   إذا كانت لدیكم أي أسئلة إضافیة االتصال بمدیرك.
  

 بإخالص
  


