معلومات برای
شاگردان و فامیل های
مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو

ارتقاع به صنف بعدی  -شاگردان ابتدائیه
بطورعموم ،شاگردان به صنف بعدی ارتقاع میکنند .اگرحفظ صنف برای شاگرد ابتدائیه قبل از تعطیل شدن مکتب در مارچ  ،13در نظرگرفته
شده باشد و تیم مکتب و والدین به توافق رسیده باشند ،ادامه آن بحث ممکن است ادامه یابد .عالوه براین ،راپور چهار ماهه برای دور 3
( )MP3باید حاکی از آن باشد که شاگرد مشکلی را تجربه میکند ،که نظربه قانون و مقررات مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو ضرورت به حفظ
صنف میشود .جانب مکتب و والدین باید در مورد مناسب بودن گمارش پیشنهادی برای سال  21- 2020با یکدیگر توافق کنند .تعطیل شدن
زود هنگام برای سال تعلیمی  ،20-2019نباید عاملی برای مالحظات حفظ صنف باشد.
بستن نمرات  -شاگردان ابتدائیه
به منظور اطمینان از عدالت و اینکه نمرات نهایی شاگردان به هیچ وجه تحت تأثیر تعطیلی مکتب قرار نمیگیرند ،شاگردان با توجه به عملکرد
آنها در هر مضمون در دور ( S )MP3( 3مؤفق) یا  ( Nنیاز به بهتر شدن) داده میشود .معلمین ابتدائیه شروع به نهایی کردن تمامی کارهای
 MP3از دوشنبه ،مارچ  30میکنند .معلمین نمرات نهایی  MP3را تا جمعه ،می  1ساعت  4بعد از ظهر ارسال میکنند.
صنوف :1-PK
هر شاگرد که در حال حاضر بطور متوسط  2.0یا باالتر در دور  )MP3( 3داشته باشد از تاریخ مارچ  ،13براساس نمرات معلمین در
 ،PowerSchoolیک عالمت "( "Sمؤفق) را در کارت راپور در آن مضمون دریافت میکند .هر شاگرد که در حال حاضر بطور متوسط
 1.9یا پایین ترداشته باشد از تاریخ مارچ  ،13بر اساس نمرات معلمین در  ،PowerSchoolیک عالمت "( "Nنیاز به بهتر شدن) را در
آن مضمون دریافت میکند.
صنوف :5-2
هر شاگرد که در حال حاضر بطور متوسط  60یا باالتر در دور  )MP3( 3داشته باشد از تاریخ مارچ  ،13براساس نمرات معلمین در
 ،PowerSchoolیک عالمت "( "Sمؤفق) را در کارت راپور در آن مضمون دریافت میکند .هر شاگرد که در حال حاضر بطور متوسط
 59یا پایین ترداشته باشد از تاریخ مارچ  ،13بر اساس نمرات معلمین در  ،PowerSchoolیک عالمت "( "Nنیاز به بهتر شدن) را در
آن مضمون دریافت میکند.
چه چیزی برای شاگردان ابتدائیه در دسترس خواهد بود؟
فرصت های ارزیابی و غنی سازی اختیاری فراهم خواهد شد که این ارتباط از مطالب قبالً تدریس شده ،و همچنین توسعه مهارت ها  /ویژگی
های موجود در  ،Henrico Learner Profileاز جمله فراگیری عاطفی اجتماعی حمایت میکند.
چه چیزی برای شاگردان متوسط و لیسه در دسترس خواهد بود؟ لطفأ برای جزئیات به زیر مراجعه کنید.
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ارتقاع به صنف بعدی  -شاگردان متوسطه/لیسه
بطورعموم ،شاگردان به صنف بعدی ارتقاع میکنند .شاگردان و فامیل ها گزینه های برای ماالحظه خواهند داشت.
شاگردان در مسیر فراغت در جون 2020

مشاورین مکتب درحال حاضر ورق نمرات و تاریخچه دوره را مطالعه میکنند تا برای معافیت ایاالتی درخواست کنند و مسیر روشن بسوی
فراغت برای هر شاگرد که در حال حاضر در ای مسیراست ایجاد کنند .شروع بعد از رخصتی بهاری ،کارمندان مکتب برای فارغ التحصیلی،
فراغت ،نمرات آخر سال و مراحل بعدی الزم را با همه شاگردان که در مسیر فراغت خود هستند ،تآیید میکنند .پیام ها ازطریق تلفون ،ایمیل،
پست و /یا  Schoologyبعد از ختم رخصتی بهاری برقرار میشود.
بستن نمرات  -شاگردان متوسطه/لیسه
از مارچ  75% ،13دوره مارکینگ  )MP3( 3به اتمام رسیده است ،اما هنوز بسیاری از کارخانگی ،پروژه ها و ارزیابی های شاگردان تا
هنوزهم ناتمام بوده است .عالوه بر این ،معلمین ممکن است هنوزکارخانگی های دیگری را ارائه نکرده اند که به درجه (های) شاگردان کمک
کند .ما همچنان میدانیم که بسیاری از شاگردان برای بهبود نمرات شان و تحقق اهداف شان برای سال ،روی چند ماه آینده حساب می کردند.
شاگردان دوره متوسطه و لیسه که مایل به انجام چنین کاری هستند ،این فرصت را داردند تا با معلمین شان برای بهبود نمرات بین اپریل  13و
اپریل  24کار را ادامه دهند.
چطور نمرات نهایی برای سال تعلیمی  2020-2019محسابه میشود؟ برای دورهای یکساله ،محاسبه  33.3%برای هر دوره نمره دهی .بطور
متوسط  ،MP2 ،MP1و  MP3برای نمره نهایی دوره استفاده میشود .برای دوره های طوالنی ،دوره سمستر  ،2نمره نهایی بر اساس نمرات
به دست آمده ختم مارچ  13محاسبه میشود .شاگردان صنف های سمستر  2گزینه ای مشابه برای اتمام کار بهبودی دارند .نمرات تا ساعت 8
صبح ،روز جمعه ،اپریل  ،3در  PowerSchoolتازه و ارسال میشوند تا والدین و شاگردان بتوانند وضعیت نمرات شانرا مشاهده کرده و گزینه
شان را انتخاب کنند .نمرات نهایی تا جمعه ،می  1در  4بعد از ظهر ارسال میشود.
برای بستن نمرات  2020-2019شاگردان ،دو انتخاب برای شاگردان در صنف های  11-6وجود دارد:
انتخاب I

•
•

•

والدین یا سرپرست نمرات  MP3را که روز جمعه اپریل  3ارسال شده است ،میپذیرند (براساس کاری که انجام شده قبل از .)13/3
شاگردان که در یک دوره کسب اعتبار درمکتب لیسه ثبت نام کرده اند و دارای یک اعتبار تأیید شده مرتبط هستند (بطور مثالSOL ،
مرتبط) ،کسانیکه قبآل مجموع الزم اعتبارات تایید شده را برای برآوره کردن شرایط دیپلوم کسب نکرده اند ،برای بدست آوردن اعتبار
تایید شده محلی ( ،)LAVCباید در آموزش  /ارزیابی مجازی دوامدار شرکت کنند .کارمندان مکتب اقدام به شناسایی این شاگردان
کرده و مراحل بعدی را در اختیار آنها قرار میدهند.
هیچ اقدام دیگری توسط شاگردان ،یا والدین یا سرپرستان ،با توجه به نمرات سال تعلیمی  202-2019ضرورت نیست.

انتخاب II

•

•
•
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شاگردان میتوانند با انجام کارخانگی اختیاری در  ،Schoologyمضمون را که قبآل برای  MP3اختصاص داده شده است ،نمره MP3
نهایی شانرا بهبود بخشند .این فرصت ها توسط معلیمن از طریق  Schoologyشروع از اپریل  14فراهم میشود .در بعضی موارد،
معلمین ممکن است انتخاب کنند کارهایی را که قبالً اختصاص داده شده است و شاگردان در جریان تعطیلی مکتب آنها را در
 Schoologyتکمیل و ارسال کرده ،در نظر بگیرند .شاگردان باید تا روز جمعه ،اپریل  24ساعت  4بعد از ظهر تمامی کارخانگی
های بهبودی را که توسط معلمین شان تعیین شده است ،تکمیل و ارسال کنند.
شرکت در برنامه بهبودی اختیاری تنها میتواند درجه شاگرد را ارتقاء دهد .نمرات شاگرد بر اساس کار انجام شده به عنوان بخشی از
برنامه بهبودی اختیاری کاهش نمیآبد.
شاگردان که در یک دوره کسب اعتبار درمکتب لیسه ثبت نام کرده اند و دارای یک اعتبار تأیید شده مرتبط هستند (بطور مثالSOL ،
مرتبط) ،کسانیکه قبآل مجموع الزم اعتبارات تایید شده را برای برآوره کردن شرایط دیپلوم کسب نکرده اند ،برای بدست آوردن اعتبار
تایید شده محلی ( ،)LAVCباید در آموزش  /ارزیابی مجازی دوامدار شرکت کنند .کارمندان مکتب اقدام به شناسایی این شاگردان
کرده و مراحل بعدی را در اختیار آنها قرار میدهند.
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ثبت نام دوگانه و شغلی و آموزش فنی
برای شاگردان که در صنف های پیشرفته کالج ) (ACAثبت نام کرده اند ،کالج عمومی  Reynoldsامکان ادامه آموزش آنالین را توسط معلمین
فعلی ACA

فراهم خواهد کرد.

گزینه های درجه بندی عبارت اند از:
گزینه  :1پیش فرض (شاگردان برای دریافت این گزینه درجه بندی نیازی به انجام کاری ندارند) .این گزینه هیچ تأثیری در GPAدانشگاه نخواهد
داشت:
•
•
•
•

•

( P+دوره آموزش با موفقیت به درجه  Cیا باالتر به پایان رسید).
( Pدوره آموزش به درجه  Dیا  Fبه پایان رسید).( Iناتکمیل) :این نمره ثبت نام را در دوره آموزش گسترش میدهد .شرایط الزم برای تکمیل رضایت بخش از طریق مشاوره بین اعضای
علمی و شاگرد برقرار میشود .مهلت های تکمیل ممکن است بیش از تاریخ تعیین شده توسط مسئول ارشد علمی کالج عمومی Reynolds
تمدید نشود .درجه " "Iکه در مهلت تعیین شده رضایت بخش حل نشده باشد ،مطابق طرزالعمل هایی که توسط مسئول ارشد عملی کالج
عمومی  Reynoldsتعین شده است ،به درجه " "Fیا " "Wبر میگردد.
( Wصرف نظر کردن).

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

درجه واقعی کسب شده (فارم آنالین که در حال تهیه شدن است باید تا اپریل  20برای هر دوره  ACAبه صورت جداگانه تکمیل شود).
شاگردانی که میتوانند  GPAعمومی شانرا را با گرفتن نمره واقعی دروس بهبود بخشند ،باید این گزینه را بصورت صنف به صنف
در نظر بگیرند.

اگر والدین یا سرپرست تصمیم بگیرند که به دنبال دریافت اعتبار برای ثبت نام دوگانه نباشند ،شاگرد همچنان واجد شرایط دریافت اعتبار لیسه
است که به آن " "Carnegie Unitگفته میشود .شاگردان نمره ( Wصرف نظر) را به جدول نتایج خود دریافت میکند .آموزش آنالین از
چهارشنبه ،اپریل  2020 ،1آغاز میشود.
شاگردانی که در صنوف آموزش تخنیکی و حرفه ای  HCPSدر مراکز آموزش حرفه ای پیشرفته ثبت نام کرده اند ،گزینه دریافت ( Iناتکمیل)
یا ( Wصرف نظر) را خواهند داشت .شاگردانی که انتخاب میکنند  ( Iنا تکمیل) را دریافت کنند گزینه برای تکمیل مطالب درسی در کالج
عمومی  Reynoldsخواهند داشت (وقتیکه کالج دوباره باز شود) یا در مرکز  ACEمربوطه اگر شاگرد در مرحله دوم این دوره باشد (به بطور
مثال ،سیستم های کمپیوتر  Iشاگردان با شروع سیستم های کمپیوتر  IIتکمیل میشوند).
آموزش بزرگساالن
برای هر صنفی که شروع نشده است:
•
•

حق الزحمه به معلیمن پرداخت نمیشود.
بازپرداخت برای بزرگساالنی که قبالً پرداخت کرده اند ارسال میشود.

برای هر صنفی که شروع شده است:
•
•
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بر اساس جدول معاشات مارچ به معلیمن حق الزحمه پرداخت میشود.
بازپرداخت برای صنوف بزرگساالنی که تا هنوز تمام نشده داده میشود.
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امتحان بین المللی لیسانس و گمارش پیشرفته
بناء به شناخت تأثر  Coronavirusدر مکاتب و جوامع در سراسر جهان ،سازمان بین المللی تحصیلی ( )IBOامتحانات سطح دیپلوم را در
سراسر جهان در محفل ماه می  2020لغو کرده است .سالمندان "براساس نتایج دوره  20-2019و تخصص ارزیابی تعیین شده ،سخت گیری و
کنترل کیفیت که قبالً در این پروگرام وارد شده اند" یک دیپلوم یا مدرک دروس دریافت میکنند.
با اینکه محفل امتحان ما می  2020لغو شده است ،نمره  )1-7( IBهنوز هم توسط  IBOبر اساس ارزیابی های داخلی و خارجی اعطا میشود
و برای شناخت بالقوه کالج به پوهنتون ها و کالج ها ارسال میشود .عالوه بر این ،از داوطلبان دیپلوم  IBانتظار می رود شرایط اصلی برنامه را
برآورده سازند.
 IBیک جدول زمانی برای مکاتب جهانی  IBارائه کرده است تا میکانیزم های مورد نیاز را ارائه دهد .معلمین  IBدر رابطه با این مهلت ها
بطور مستقیم با فامیل ها و شاگردان ارتباط برقرار میکنند تا اطمینان حاصل شود که شاگردان میتوانند تمامی دروس مورد نیاز را مطابق با
مهلت  IBتکمیل و ارسال کنند.
اطالعات تازه اضافی  IBقابل دسترس است در .International Baccalaureate Organization’s website

برای شاگردان که درصنوف پیشرفته قراردارند CollegeBoard ،به شاگردان این امکان را میدهد که  45دقیقه در امتحانات پاسخ رایگان
آنالین در خانه بگذرانند .این میتواند جای امتحانات سنتی روبرو را بگیرد .برای هر مضمون  ،APدو تاریخ مختلف به امتحان وجود دارد (تقسیم
اوقات موجود در اپریل  3در  .)https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-updateهر
شاگردی که قبالً برای امتحان  APثبت نام کرده است میتواند بدون هیچ گونه هزینه ای لغو کند .برای منصفانه بودن به همه شاگردان ،برخی از
آنها زمان درسی بیشتری نسبت به سایرین از دست داده اند ،این امتحان فقط شامل موضوعات و مهارتهایی است که بیشتر معلمین و شاگردان
 APتا اوایل ماه مارچ در صنف پوشش داده بودند .کمیته های توسعه معلمین در حال حاضر سؤاالت امتحان را برای اداره انتخاب میکنند.
شاگردان میتوانند امتحانات  APرا با استفاده از هر دستگاهی که در دسترس دارند ،بگذرانند :کمپیوتر ،تاپلیت یا تلیفون هوشمند .ارسال عکس
از کارهای دست نویس نیز گزینه ای خواهد بود .اگر شاگردی برای تکمیل امتحان  APبه ابزارهای موبایل یا اتصال نیاز دارد ،باید با تکمیل
موارد زیر https://collegeboard.tfaforms.net/74مستقیما ً به  CollegeBoardبتماس شود.
برای کمک به شاگردان درآمادگی برای امتحانات  CollegeBoard ،APبرای شاگردان صنوف مرور مستقیم  APرا از طریق YouTube
ترتیب میکند که توسط معلمین  APاز سراسر کشور ایراد میشود .این دروس روزانه بر بررسی مهارت ها و مفاهیم از  75%دوره اول تمرکز
دارد .در  AP YouTube channelکه میزبان آن است ،دروس ضبط شده و در صورت تقاضا در دسترس خواهد بود تا معلمین و شاگردان
بتوانند در هر زمان از آنها استفاده کنند.
جدول زمانی برای نهایی سازی نمرات برای سال تعلیمی  20-2019چیست؟
•
•
•
•

مکاتب پالن های بهبودی را برای  MP3تا جمعه ،اپریل  3ساعت  4بعد از ظهر به شما اطالع خواهند داد با استفاده از
.SchoolMessenger
معلمین برای کمک به شاگردان در زمینه کار بهبودی از آغاز سه شنبه ،اپریل  14در دسترس خواهند بود.
تمامی کارهای بهبودی تا روز جمعه ،اپریل  24ساعت  4بعد از ظهر به عهده معلمین خواهد بود.
معلمین همه کارهای بهبودی را نمره داده و نمرات نهایی را تا روز جمعه ،می  1ساعت  4بعد از ظهر ارسال میکنند.

( Edgenuityآموزش آنالین)
شاگردان که آماده فراغت در سال  2020هستند:

شاگردان که برای فارغ شدن در سال  2020آماده هستند ،که در یک صنف  Edgenuityثبت نام کرده و  45%یا بیشتر از صنف را تکمیل
نموده باشد ،و دارای نمره کامیابی  OVERALLباشد میتوانند این صنف را برای سال تعطیل کنند .آن شاگردان اعتبار کورس را در صنف
کسب میکنند( .توجه :در " ،Edgenuityنمره نهایی" نمره متوسط برای کارخانگی است که شاگرد تکمیل میکند" .نمره واقعی" در Edgenuity
نمره نهایی را محاسبه میکند و شامل کار خانگی های است که شاگرد آن را کامل نکرده با نمره " "0است.).
اگر شاگرد  45%یا باالتر درختم کورس داشته باشد ،اما دارای نمره مجموعی کامیابی نباشد ،سپس به شاگرد اجازه داده میشود که در
 Edgenuityبرای بهبود نمره خود ادامه دهد .این میتواند به معنای ارزیابی مجدد یا ادامه با آموزش و ارزیابی صنف باشد .شاگردان تا ماه می
 1وقت دارند تا نمرات نهایی شان بهبود بخشند.
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اگر شاگردی  45%یا باالتر در ختم دوره نداشته باشد ،به شاگرد اجازه داده میشود تا در صنف  Edgenuityخود به کار خود ادامه دهد.
سالمند ان تا می  1برای رسیدن به فیصدی اتمام دوره تعیین شده باید وقت دارند.
شاگردان در صنوف :11-8
•
•
•

تمام شاگردان دیگری که در کورس  Edgenuityکسب اعتبار دوره لیسه ثبت نام کرده و  75%فیصد یا بیشتر کورس را با نمره
کامیابی تکمیل کرده اند ،مؤفق به کسب اعتباردوره تحصیلی میشود.
شاگردان که  75%درصد یا بیشتر دوره را سپری کرده اند و نمره قبولی را ندارند ،ممکن است تا می  1برای بهبود نمره شان و
کسب اعتبار برای دوره ادامه کار دهند.
شاگردان که  75%کورس را تکمیل نکرده اند میتوانند تا می  1به کار خود ادامه دهند تا به میزان  75%یا باالتر از آن برای
کسب اعتبار در ای دوره برسند.

مرکز مطالعات متنوع ()CDS
شاگردان که در CDSثبت نام کرده اند ،تا می  1برای طی کردن مسیر دوره ای که قبالً برای آنها وجود داشت ،قبل از مارچ  13تکمیل کنند.
مکتب شبانه )ESOE( Excellence
پالن برای شاگردان که در مسیر فراغت درسال  2020قرار دارند:
شاگردان که در مسیرفارغت در سال  2020قرار دارند و در سمیستر بهار  ESOEاصلی-علمی مورد نیاز برای فارغت ثبت نام کرده اند ،از
طریق  Schoologyبه آموزش خود ادامه میدهند .تمام دوره های  ESOEقرار است تا می  1به پایان برسد.
پالن برای شاگردان ( )11-10 -9که در دوره های  ESOEثبت نام کرده اند:
گزینه  - 1شاگردان غیر ارشد ثبت نام شده در دوره های انتخابی ( ESOEبطور مثال ،آموزش راننده گی ،صحت  PE /و غیره) ممکن است
درخواست بازپرداخت کنند و با صنف ادامه ندهند .شاگردان (اجازه صرف نظر) "  "WPرا وارد  PowerSchoolمیکنند و اعتبار دوره تعلیمی
کسب نمیشود.
گزینه  - 2شاگردان غیر ارشد ثبت نام شده در دوره های انتخابی ( ESOEبطور مثال ،آموزش راننده گی ،صحت  PE /و غیره) ممکن است به
انجام کارخانگی با استفاده از  Schoologyادامه دهند .دوره های انتخابی  ESOEقرار است تا می  1به پایان برسد.
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