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 معلومات برای 

شاگردان و فامیل های    

ناحیه هنرایکومکاتب عمومی    

 

 شاگردان ابتدائیه   -ارتقاع به صنف بعدی 

در نظرگرفته    ، 13حفظ صنف برای شاگرد ابتدائیه قبل از تعطیل شدن مکتب در مارچ  اگر.  رعموم، شاگردان به صنف بعدی ارتقاع میکنندوطب
  3برای دور  چهار ماهه، راپور شده باشد و تیم مکتب و والدین به توافق رسیده باشند، ادامه آن بحث ممکن است ادامه یابد. عالوه براین

(MP3  )  ضرورت به حفظ   نظربه قانون و مقررات مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو  که  ،میکندشاگرد مشکلی را تجربه  باید حاکی از آن باشد که
تعطیل شدن      با یکدیگر توافق کنند.    21- 2020 ی برای سال پیشنهاد  گمارشو والدین  باید در مورد مناسب بودن    شود. جانب مکتبصنف می

 باشد.صنف ، نباید عاملی برای مالحظات حفظ 20-2019علیمی برای سال ت هنگام زود

 شاگردان ابتدائیه  - نمراتبستن 

شاگردان با توجه به عملکرد  قرار نمیگیرند،    مکتببه هیچ وجه تحت تأثیر تعطیلی    شاگردانبه منظور اطمینان از عدالت و اینکه نمرات نهایی  
کارهای   تمامیشروع به نهایی کردن    مین ابتدائیهمعل) نیاز به بهتر شدن( داده میشود.    N) مؤفق( یا    S(  MP3)  3آنها در هر مضمون در دور

MP3  نهایی  مین نمراتمیکنند. معل 30 ، مارچدوشنبهازMP3  میکنند. ارسالبعد از ظهر   4ساعت  1، می  جمعهرا تا 

 : PK-1صنوف 

در  مینبراساس نمرات معل  ،13 مارچ از تاریخداشته باشد ( MP3) 3دور  درباالتر   یا 2.0ور متوسط طکه در حال حاضر ب شاگردهر 
PowerSchool، یک عالمت  "S( "مؤفق) که در حال حاضر بطور متوسط  شاگرددریافت میکند. هر  آن مضمون در راپور در کارت را

را در ( نیاز به بهتر شدن" )Nیک عالمت " ، PowerSchoolدر  ین، بر اساس نمرات معلم13تاریخ مارچ از  داشته باشدیا پایین تر 1.9
 .آن مضمون دریافت میکند

 : 5-2صنوف 

در  مینبراساس نمرات معل  ،13 مارچ از تاریخداشته باشد ( MP3) 3دور  درباالتر   یا 60ور متوسط طکه در حال حاضر ب شاگردهر 
PowerSchoolیک عالمت ،  "S( "مؤفق) که در حال حاضر بطور متوسط  شاگرددریافت میکند. هر  راپور در آن مضمون در کارت را

را در ( نیاز به بهتر شدن" )Nیک عالمت "  ، PowerSchoolدر  ین، بر اساس نمرات معلم13تاریخ مارچ از  داشته باشدیا پایین تر 59
 .آن مضمون دریافت میکند

 رس خواهد بود؟چه چیزی برای شاگردان ابتدائیه در دست

مهارت ها / ویژگی  توسعهشده، و همچنین  تدریسمطالب قبالً  این ارتباط از و غنی سازی اختیاری فراهم خواهد شد که ارزیابیفرصت های  
 حمایت میکند. گیری عاطفی اجتماعیفرا، از جمله Henrico Learner Profileهای موجود در 

 لطفأ برای جزئیات به زیر مراجعه کنید. دسترس خواهد بود؟چه چیزی برای شاگردان متوسط و لیسه در 
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 متوسطه/لیسه شاگردان   -تقاع به صنف بعدی ار

 خواهند داشت.  گزینه های برای ماالحظهشاگردان و فامیل ها  بطورعموم، شاگردان به صنف بعدی ارتقاع میکنند.

 2020شاگردان در مسیر فراغت در جون 

 بسوی مسیر روشندرخواست کنند و  یتا برای معافیت ایاالتمیکنند را مطالعه  تاریخچه دورهو  ورق نمرات درحال حاضرمشاورین مکتب 

، التحصیلی برای فارغ کارمندان مکتبشروع بعد از رخصتی بهاری،  کنند. است ایجادکه در حال حاضر در ای مسیر برای هر شاگردفراغت 

تلفون، ایمیل،  ازطریق. پیام ها ، تآیید میکنندهستندخود همه شاگردان که در مسیر فراغت  و مراحل بعدی الزم را با آخر سال فراغت، نمرات

 میشود. برقراربعد از ختم رخصتی بهاری  Schoologyپست و /یا 

 متوسطه/لیسه شاگردان  - بستن نمرات

  شاگردان تا ، پروژه ها و ارزیابی های کارخانگی( به اتمام رسیده است، اما هنوز بسیاری از MP3) 3دوره مارکینگ  %75 ،13 مارچ از

کمک  شاگردان اند که به درجه )های( نکرده دیگری را ارائه  کارخانگی هایممکن است هنوز مین. عالوه بر این، معلهم ناتمام بوده استهنوز

برای سال، روی چند ماه آینده حساب می کردند.  شانو تحقق اهداف  شانرای بهبود نمرات ب شاگردانن میدانیم که بسیاری از اکند. ما همچن

و  13اپریل  برای بهبود نمرات بین شان ینمعلم این فرصت را داردند تا باکه مایل به انجام چنین کاری هستند،  لیسهدوره متوسطه و  شاگردان

 ادامه دهند. کار را   24اپریل 

بطور . برای هر دوره نمره دهی %33.3برای دورهای یکساله، محاسبه  محسابه میشود؟ 2020-2019چطور نمرات نهایی برای سال تعلیمی 

، نمره نهایی بر اساس نمرات 2 سمستر دوره ،طوالنیبرای نمره نهایی دوره استفاده میشود. برای دوره های   MP3، و MP1 ،MP2 متوسط

 8گزینه ای مشابه برای اتمام کار بهبودی دارند. نمرات تا ساعت  2 صنف های سمستر شاگردانمحاسبه میشود.  13 مارچختم به دست آمده 

را مشاهده کرده و گزینه شان  بتوانند وضعیت نمرات    شاگردان  ارسال میشوند تا والدین و  تازه و  PowerSchoolدر    ،3  اپریل  ،روز جمعه  صبح،

 .بعد از ظهر ارسال میشود 4 در  1یم ،جمعهرا انتخاب کنند. نمرات نهایی تا  شان

 وجود دارد:  11-6شاگردان، دو انتخاب برای شاگردان در صنف های  2020-2019برای بستن نمرات 

 Iانتخاب 

 (.3/13انجام شده قبل از  ی کهارسال شده است، میپذیرند )براساس کار 3اپریل   جمعهروز  را که  MP3 نمراتوالدین یا سرپرست  •

 SOLمثال،  طورثبت نام کرده اند و دارای یک اعتبار تأیید شده مرتبط هستند )ب درمکتب لیسه اعتبار در یک دوره کسب که شاگردان •

، برای بدست آوردن اعتبار کسب نکرده اند شرایط دیپلوم کردنده را برای برآوره ، کسانیکه قبآل مجموع الزم اعتبارات تایید شمرتبط(

ام به شناسایی این شاگردان  دکارمندان مکتب اق (، باید در آموزش / ارزیابی مجازی  دوامدار شرکت کنند.LAVCتایید شده محلی )

 کرده و مراحل بعدی را در اختیار آنها قرار میدهند.

 ضرورت نیست.   202-2019توسط شاگردان، یا والدین یا سرپرستان، با توجه به نمرات سال تعلیمی  دیگریهیچ اقدام  •

 IIانتخاب 

 MP3اختصاص داده شده است، نمره    MP3،  مضمون را که قبآل برای  Schoologyشاگردان میتوانند با انجام کارخانگی اختیاری در   •

 فراهم میشود. در بعضی موارد، 14شروع از اپریل  Schoologyنهایی شانرا بهبود بخشند. این فرصت ها توسط معلیمن از طریق 

مکتب آنها را در  تعطیلی  در جریان شاگردان کارهایی را که قبالً اختصاص داده شده است و  انتخاب کنندممکن است  ینمعلم

Schoology  تمامی  کارخانگی بعد از ظهر  4ساعت   24 ، اپریلروز جمعهباید تا  شاگردان. کرده، در نظر بگیرند ارسالتکمیل و

 .شان تعیین شده است، تکمیل و ارسال کنندمین بهبودی را که توسط معل های

ام شده به عنوان بخشی از شرکت در برنامه بهبودی اختیاری تنها میتواند درجه شاگرد را ارتقاء دهد.  نمرات شاگرد بر اساس کار انج •

 برنامه بهبودی اختیاری کاهش نمیآبد.

 SOLشاگردان که در یک دوره کسب اعتبار درمکتب لیسه ثبت نام کرده اند و دارای یک اعتبار تأیید شده مرتبط هستند )بطور مثال،  •

کسب نکرده اند، برای بدست آوردن اعتبار  شرایط دیپلوم کردنمرتبط(، کسانیکه قبآل مجموع الزم اعتبارات تایید شده را برای برآوره 

کارمندان مکتب اقدام به شناسایی این شاگردان   (، باید در آموزش / ارزیابی مجازی  دوامدار شرکت کنند.LAVCتایید شده محلی )

 کرده و مراحل بعدی را در اختیار آنها قرار میدهند.
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 ثبت نام دوگانه و شغلی و آموزش فنی

 

 معلمینتوسط  را  امکان ادامه آموزش آنالین      Reynolds  عمومیثبت نام کرده اند، کالج   (ACA) کالجپیشرفته  های    صنفکه در    شاگردانبرای  

 .کرد خواهد فراهم    ACAفعلی

 گزینه های درجه بندی عبارت اند از: 

دانشگاه نخواهد   GPAبرای دریافت این گزینه درجه بندی نیازی به انجام کاری ندارند(. این گزینه هیچ تأثیری در  شاگردان: پیش فرض )1گزینه  

 داشت:

• P+ دوره( درجه  هبا موفقیت ب آموزشC ).یا باالتر به پایان رسید 

• P- دوره( درجه  هب آموزشD  یاF ).به پایان رسید 

•  

• I  گسترش میدهد. شرایط الزم برای تکمیل رضایت بخش از طریق مشاوره بین اعضای    آموزش  دورهدر  را  (: این نمره ثبت نام  تکمیل)نا

  Reynoldsعمومی  کالج    علمیبرقرار میشود. مهلت های تکمیل ممکن است بیش از تاریخ تعیین شده توسط مسئول ارشد    شاگرد علمی و  

کالج   عملیهایی که توسط مسئول ارشد    طرزالعملباشد، مطابق    " که در مهلت تعیین شده رضایت بخش حل نشدهIتمدید نشود. درجه "

 " بر میگردد.W" یا "F، به درجه "تعین شده است Reynoldsعمومی 

• W .)صرف نظر کردن( 

 .ممکن است نمره واقعی کسب شده برای یک دوره را انتخاب کنند شاگردان: 2گزینه 

به صورت جداگانه تکمیل شود(.   ACAبرای هر دوره    20  اپریل  باید تا  شدن است  تهیهدر حال  آنالین که     ارمدرجه واقعی کسب شده )ف •

 صنف به صنف ید این گزینه را بصورت بهبود بخشند، با دروسرا با گرفتن نمره واقعی  شانراعمومی  GPAوانند تکه می شاگردانی

 در نظر بگیرند.

 

  اعتبار لیسه همچنان واجد شرایط دریافت   شاگرداگر والدین یا سرپرست تصمیم بگیرند که به دنبال دریافت اعتبار برای ثبت نام دوگانه نباشند، 

خود دریافت میکند. آموزش آنالین از  جدول نتایج( را به صرف نظر) W هنمر شاگردانود. ش" گفته میCarnegie Unitاست که به آن "

 آغاز میشود.  2020 ،1، اپریل چهارشنبه

)ناتکمیل(  Iگزینه  دریافت در مراکز آموزش حرفه ای پیشرفته ثبت نام کرده اند،    HCPSشاگردانی که در صنوف آموزش تخنیکی و حرفه ای  

در کالج  ) نا تکمیل( را دریافت کنند گزینه برای تکمیل مطالب درسی Iکه انتخاب میکنند  شاگردانی. )صرف نظر( را خواهند داشت Wیا 

 بطوردوم این دوره باشد )به    مرحلهدر    شاگرداگر    مربوطه  ACE( یا در مرکز  ددوباره باز شو  وقتیکه کالج)خواهند داشت    Reynoldsعمومی  

 تکمیل میشوند(. II کمپیوتر با شروع سیستم های شاگردان  I کمپیوتر مثال، سیستم های 

 آموزش بزرگساالن

 هر صنفی که شروع نشده است:  رایب

 . پرداخت نمیشودمعلیمن  به حق الزحمه •
 میشود. بازپرداخت برای بزرگساالنی که قبالً پرداخت کرده اند ارسال  •

 برای هر صنفی که شروع شده است: 

 پرداخت میشود.  معلیمن حق الزحمه به     بر اساس جدول معاشات مارچ  •
 میشود. تا هنوز تمام نشده داده  بزرگساالنی که صنوف   بازپرداخت برای •
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 پیشرفته گمارشامتحان بین المللی لیسانس و 

در را  م و( امتحانات سطح دیپلIBO) تحصیلیسازمان بین المللی ، در مکاتب و جوامع در سراسر جهان Coronavirusتأثر  بناء به شناخت

، سخت گیری و تعیین شدهو تخصص ارزیابی  20-2019"براساس نتایج دوره  سالمندانلغو کرده است.  2020 یماه م محفل در سراسر جهان

 دریافت میکنند. دروس مدرکم یا ویک دیپل "وارد شده اند پروگرامکنترل کیفیت که قبالً در این 

بر اساس ارزیابی های داخلی و خارجی اعطا میشود  IBOتوسط  هنوز هم IB (1-7 )، نمره استلغو شده  2020 ما میامتحان  محفل با اینکه

انتظار می رود شرایط اصلی برنامه را   IB  دیپلومها و کالج ها ارسال میشود. عالوه بر این، از داوطلبان    پوهنتونو برای شناخت بالقوه کالج به  

 برآورده سازند.

IB جهانی  کاتبیک جدول زمانی برای مIB  مین ارائه دهد. معل های مورد نیاز را ممیکانیزارائه کرده است تاIB  در رابطه با این مهلت ها

دروس مورد نیاز را مطابق با  تمامیمیتوانند  شاگردانارتباط برقرار میکنند تا اطمینان حاصل شود که  شاگردانها و  فامیلبطور مستقیم با 

 تکمیل و ارسال کنند. IBمهلت 

 . s websiteInternational Baccalaureate Organization’ قابل دسترس است در IBاطالعات تازه اضافی 

دقیقه در امتحانات پاسخ رایگان  45این امکان را میدهد که  شاگردانبه   CollegeBoard، دارندپیشرفته قرار شاگردان که درصنوفبرای 

تقسیم )    وجود دارد   به امتحان  ، دو تاریخ مختلفAP  مضمونرا بگیرد. برای هر    روبروآنالین در خانه بگذرانند. این میتواند جای امتحانات سنتی  

هر  (. update-changes/coronavirus-ap/news-https://apcentral.collegeboard.org/about در 3اپریل موجود در  اوقات

،  برخی از  شاگردانهمه  به  ند. برای منصفانه بودن  ک  لغوثبت نام کرده است میتواند بدون هیچ گونه هزینه ای    APکه قبالً برای امتحان    شاگردی

  شاگردانو  ینبیشتری نسبت به سایرین از دست داده اند، این امتحان فقط شامل موضوعات و مهارتهایی است که بیشتر معلم درسیآنها زمان 

AP  را برای اداره انتخاب میکنند.  امتحاندر حال حاضر سؤاالت  معلمینپوشش داده بودند. کمیته های توسعه  صنفدر  مارچتا اوایل ماه

هوشمند. ارسال عکس لیفون یا ت تاپلیت، کمپیوتر، بگذرانند: دارند را با استفاده از هر دستگاهی که در دسترس APمیتوانند امتحانات  شاگردان

به ابزارهای موبایل یا اتصال نیاز دارد، باید با تکمیل  APبرای تکمیل امتحان  شاگردیی خواهد بود. اگر از کارهای دست نویس نیز گزینه ا

 .تماس شودب CollegeBoardمستقیماً به      https://collegeboard.tfaforms.net/74موارد زیر

  YouTubeرا از طریق  AP مستقیممرور  صنوفبرای شاگردان   AP  ،CollegeBoardآمادگی برای امتحاناتشاگردان دربرای کمک به 

تمرکز   دوره اول      %75میشود. این دروس روزانه بر بررسی مهارت ها و مفاهیم از    ایراداز سراسر کشور    AP  ینکه توسط معلم  ترتیب میکند

 مین و شاگردانکه میزبان آن است، دروس ضبط شده و در صورت تقاضا در دسترس خواهد بود تا معل  AP YouTube channel دارد. در

 بتوانند در هر زمان از آنها استفاده کنند.

 چیست؟ 20-2019سال تعلیمی  برایجدول زمانی برای نهایی سازی نمرات 

خواهند داد با استفاده از   بعد از ظهر به شما اطالع  4ساعت  3جمعه، اپریل تا  MP3مکاتب پالن های بهبودی را برای  •

SchoolMessenger. 

 در دسترس خواهند بود. 14شنبه، اپریل سه معلمین برای کمک به شاگردان در زمینه کار بهبودی از آغاز  •

 خواهد بود. مینبعد از ظهر به عهده معل 4ساعت  24 ، اپریلجمعهتا روز  هبودیتمامی کارهای ب  •

 .میکنندارسال  بعد از ظهر 4ساعت  1جمعه، می و نمرات نهایی را تا روز  دادهمعلمین همه کارهای بهبودی را نمره  •

 

Edgenuity   )آموزش آنالین( 

 هستند:  2020در سال  آماده فراغت شاگردان که 

تکمیل را  صنفیا بیشتر از  %45و  کرده ثبت نام Edgenuity صنفدر یک  کههستند،  آماده 2020در سال  شدن که برای فارغ شاگردان

صنف   کورس را دراعتبار  شاگردانرا برای سال تعطیل کنند. آن  صنفاشد میتوانند این ب OVERALL نمره کامیابی و دارای   ،نموده باشد

 Edgenuityواقعی" در    نمرهتکمیل میکند. "شاگرد  است که  کارخانگی  برای  ی" نمره متوسط  نمره نهای، "Edgenuityنند. )توجه: در  ککسب می

 . " است.(0" نمرهبا آن را کامل نکرده شاگرد است که کار خانگی های ه نهایی را محاسبه میکند و شامل نمر
 

اجازه داده میشود که در  شاگردبه سپس نباشد،  مجموعی کامیابی نمره داشته باشد، اما دارای  درختم کورسیا باالتر   %45شاگرد اگر 

Edgenuity  ماه می تا شاگردانباشد.  صنفیا ادامه با آموزش و ارزیابی  ارزیابی مجددبرای بهبود نمره خود ادامه دهد. این میتواند به معنای 

 بخشند. بهبود وقت دارند تا نمرات نهایی شان 1

https://ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://collegeboard.tfaforms.net/74
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 خود به کار خود ادامه دهد.   Edgenuity صنفاجازه داده میشود تا در  شاگردباشد، به  نداشتهدوره  در ختم یا باالتر  %45شاگردی اگر 

 .وقت دارند اتمام دوره تعیین شده بایدفیصدی برای رسیدن به  1می تا ان  مندسال

 : 11-8وف شاگردان در صن

فیصد یا بیشتر کورس را با نمره  %75 کرده و دوره لیسه ثبت نام کسب اعتبار   Edgenuityتمام شاگردان دیگری که در کورس  •
 تکمیل کرده اند، مؤفق به کسب اعتباردوره تحصیلی میشود.کامیابی 

و   شانبرای بهبود نمره  1می  ندارند، ممکن است تا بولی رااند و نمره ق سپری کردهدرصد یا بیشتر دوره را   %75که  شاگردان •
 کسب اعتبار برای دوره ادامه کار دهند. 

یا باالتر از آن  برای  %75به کار خود ادامه دهند تا  به میزان   1تا می  یتوانندکورس را تکمیل نکرده اند م %75شاگردان که  •
 کسب اعتبار در ای دوره برسند.

 (CDSمرکز مطالعات متنوع )

 تکمیل کنند. 13مارچ  برای طی کردن مسیر دوره ای که قبالً برای آنها وجود داشت، قبل از 1می ثبت نام کرده اند، تا  CDSشاگردان که در

 Excellence (ESOE )مکتب شبانه 

 :قرار دارند   2020  فراغت درسال در مسیربرای شاگردان که  پالن

 

ثبت نام کرده اند، از  تمورد نیاز برای فارغ علمی-اصلی ESOEبهار سمیستر در  قرار دارند و 2020در سال ت فارغدر مسیرشاگردان که 

 به پایان برسد. 1می  قرار است تا ESOEبه آموزش خود ادامه میدهند. تمام دوره های   Schoologyطریق 

 

 ثبت نام کرده اند: ESOEکه در دوره های  (11-10 -9)شاگردان برای  پالن 

 

و غیره( ممکن است  PE/  صحت، گی مثال، آموزش راننده طور)ب ESOEغیر ارشد ثبت نام شده در دوره های انتخابی  شاگردان  - 1گزینه 

 تعلیمید و اعتبار دوره  نمیکن  PowerSchoolرا وارد    "WP  ")اجازه صرف نظر(    شاگردانادامه ندهند.    صنف  درخواست بازپرداخت کنند و با

 کسب نمیشود.

 و غیره( ممکن است به   PE)بطور مثال، آموزش راننده گی، صحت /    ESOEشاگردان غیر ارشد ثبت نام شده در دوره های انتخابی    -  2گزینه  

 به پایان برسد. 1می قرار است تا  ESOEادامه دهند. دوره های انتخابی  Schoologyبا استفاده از  کارخانگیانجام 

 

 


