درجه بندی :معلومات جدید برای شاگردان و خانواده های HCPS
شاگردان و فامیل های ناحیه هنرایکو
امروز با اولین دو برنامه مهم برای باقیمانده سال تعلیمی  20-2019مینویسم .یکی مربوط به بستن نمرات شاگردان میشود .موارد
دیگر مربوط به فرصت های یادگیری برای شاگردان در هفته های آینده است .اول ،من میخواهم از فامیل های ما بخاطر صبر و
شکیبایی شان در انتظار این که این راهنمایی جدید ساخته و ابالغ شود ،تشکر کنم.
دوره درجه بندی شاگردان و گزارش از پیشرفت شاگردان به پایان رسیده است ،اعتبار از تاریخ که مکتب بسته شده ،مارچ 13
است .به طورعموم ،شاگردان به صنف بعدی ارتقاع میکنند ،و تالش ما برای ارائه گزینه ها ادامه دارد .در این پیام توضیح خواهم
داد:
در حالی که من میدانم ختم سال تعلیمی چقدر ناامید کننده است ،باوردارم که این تصمیم به نفع همه شاگردان ما است ،و استرس
غیرعادی را درفامیل های شاگردان کاهش میدهد .ما برابری و دسترسی به یادگیری برای همه شاگردان ،و واقعیت های سخت
بحران پیشروی ویرجینیا مرکزی طی چند ماه آینده را در نظر گرفته ایم .ما میدانیم که در نتیجه بحران صحی ،COVID-19
بسیاری از شاگردان و فامیل های آنها با مشکالت و چالش هایی همچون مدیریت تدارکات کاراز خانه ،نگرانی های مالی و مراقبت
از فرزندان خورد سال و بستگان مریض روبرو هستند.
اما اعتقاد اصلی ما به اهمیت آموزش و یادگیری از همیشه قوی تر است.
چگونه این کار را خواهیم کرد .مشخصآ در مورد محاسبه نمرات شاگردان ،و اینکه چگونه شاگردان دوره متوسط  /لیسه در طی چند
هفته آینده فرصت دارند تا نمرات نهایی شان را بهبود بخشند ،در ویب سایت ما موجود است .لطفا ً برای خواندن این اطالعات وقت
بگذارید ،زیرا حاوی جزئیات اضافی دیگری است که ممکن مربوط به شاگرد تان باشد[LINK] :
در حالی که دوره درجه بندی به پایان رسیده است ،ما تعدادی از راه ها را برای شاگردان فراهم میکنیم تا درماه های آینده در فرصت
های یادگیری شرکت کنند .این فرصت ها در آماده سازی شاگردان برای درجه بعدی یا صنف بعدی که در آن برای سال تعلیمی
 21-2020ثبت نام میکنند بسیار ارزشمند است.
شروع اپریل ( 14سه شنبه بعد از رخصتی بهاری) ،هدف از ادامه برنامه آموزشی اطمینان از دسترسی شاگردان به تجارب با
کیفیت ،دخیل بودن K-12 ،است .معلمین همچنان به شاگردان فرصت های متفاوت و انعطاف پذیر یادگیری را برای نیازهای
منحصر به فرد هر شاگرد و فامیل فراهم میکند.
شاگردان ابتدائیه برای بهبود  C6در  Henrico Learner Profileبعنوان بخشی از یارگیری  #LifeReadyبه چالش کشیده
میشوند .پالن های دوره متوسطه و لیسه شاگردان را برای پاسخگویی به شرایط فراغت ،کسب اعتبار محلی تأیید شده ،و در آماده گی
برای سال تعلیمی  2021-2020شامل یادگیری دوامدار آماده میسازد .جزئیات در مورد روش های مختلفی که مکتب همچنان به
فراهم آوری فرصت های یادگیری ازهم اکنون تا زمان شروع مکتب در خزان ادامه میدهد ،در پالن یادگیری درخواستی  K-12ما
که به تاریخ اپریل  2به اشتراک گذاشته میشود ،شرح داده خواهد شد.
سواالت:
•
•

برای سواالت عمومی درباره این معلومات ،لطفآ ازمدیر مکتب پرسان کنید.
برای سوالت خاص در مورد یک دوره آموزشی ،لطفآ از معلم شاگرد تان پرسان کنید.

تشکرکه خواندید .من در این هفته با جزئیات دیگری در مورد پالن ما برای یارگیری شاگردان در تماس خواهم بود.
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