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 خطة الصف الثاني عشر لفصل الربيع

 (2020دفعة  - خريجين)

 

 

( 4ساعة معتمدة: الرياضيات ) 20التخرج بـ  2020يمكن لطالب الصفوف المنتهية في فصل ● 

وحدات  7( ، باإلضافة إلى 2( ، الدراسات االجتماعية )3( ، العلوم )4، اإلنجليزية )

متطلبات الكردت االخرى واليمكن العمل بها لسنة دراسية اختيارية. سيتم تعليق جميع 

2020. 

 

يتم التنازل عن جميع متطلبات االختبار للتخرج ، بما في ذلك إجراء و / أو اجتياز ● 

بما في  EOCs. باإلضافة إلى ذلك ، ال يمكن استخدام ACT / SATأو إجراء  Civicsاختبار 

 . 2020في حسابات درجة ربيع  TNReadyذلك 

 

الحصول على درجة نهائية أقل من الدرجة التي حصلوا عليها في  12ال يمكن لطالب صف ● 

 .2020مارس  20

 

يمكن للطالب اكتساب الترجيح اإلضافي )إضافة نقاط إضافية إلى الصف النهائي( ● 

، وشهادات الصناعة  CLEP، التسجيل المزدوج على مستوى الوالية ،  AP  ،IBللحصول على 

إلى الخضوع لالمتحانات النهائية. ينطبق هذا فقط على الدورات الدراسية  دون الحاجة

 .2020التي تقدم االختبارات في نهاية فصل الربيع 

 

. سيتم توفير الدرجات الرقمية للربع Aspenسيسجل المعلمون درجات الربع الثالث في ● 

 .2020أبريل  24ولعائالتهم بحلول  12الثالث لطالب صف 

 

 

 

 الربيع النهائية درجات 

يل ، سيراجع اآلباء والطالب أبر 29أبريل واألربعاء  24في الفترة ما بين الجمعة ● 

 : Aspenويختارون من أحد الخيارات التالية في  للفصل الثالث درجات الربع 

 

. في هذه 2020للربع الثالث بصفته النهائية لفصل الربيع  ةالحالي أ( قبول الدرجات

 د المراجعة التعليمية من أجل تحسين درجته النهائية.رل الطالب مواالحالة ، لن يكم

 
الدرجة الخاصة بهم ال يمكن أن تقل عن الدرجة التي حصلوا  ب( عدم الموافقة على

، يمكن للطالب إكمال مراجعة الموارد ومحاولة تحسين الدرجات 2020مارس  20عليها في 

مايو  1معلمهم في الفترة ما بين الجمعة التعليمية. يمكن تقديم هذه الموارد إلى 

 .مايو  18ن واالثني 2020

 



. لضمان 2020مايو  21بحلول  2020سيقوم المعلمون بنشر جميع الدرجات النهائية لربيع 

  Canvasأو  Aspenصحة وسالمة المعلمين والطالب ، يجب تقديم جميع الموارد رقمًيا من خالل 

 لطالب.بطريقتهم ل الدرجات معلمون بتوصيلأو البريد اإللكتروني. سيقوم ال

 

سيقوم مدرسو الصفوف الفردية بجمع خيارات الطالب )أ أو ب( من خالل مهمة في أسبن. • 

( محاوالت لالتصال بالطالب أو 3على األقل ) Aspenسيقوم المعلمون بالتواصل والتوثيق في 

 .2020و ماي 1العائالت التي لم تستجب واخترت خيار الدرجات بحلول 

 .2020مايو  21بحلول  2020سيقوم المعلمون بنشر جميع الدرجات النهائية لربيع ● 

 

 

 طالب الصفوف المنتهية الراسبين في الربع الثالث  

الذين يفشلون بناًء على درجة الربع الثالث ، يمكن للمدراء  12بالنسبة لطالب صف 

 اختيار أحد الخيارين:

 

 

* الستعادة  Edgenuityأ( إزالة الطالب من الفصل الدراسي لمدرسهم الحالي وتسجيلهم في 

 الدورة ؛ أو

ب( ترك الطالب في دورة المعلم الحالية ، مع دعم ذلك المعلم لهم أثناء عملهم نحو 

 التخرج

 إرشادات إضافية: 
 

ال تزال درجات التسجيل المزدوج مدرجة من خالل الطريقة التي تحددها المؤسسة ● 

أم ال. تقع هذه  Knox Countyالمانحة لالئتمان بغض النظر عما إذا كان المعلم معلًما في 

الفصول والدرجات خارج عملية التقدير لجميع الدورات األخرى. إذا كان الطالب يرغب 

 في إسقاط أو عدم اكتماله ، فيجب عليه االتصال بمدير المدرسة.

 

سيحصل طالب الصفوف المنتهية المشاركون في البرنامج البديل الليلي على الدعم من ● 

 .Edgenuityعملون من خالل خالل المدرسة األساسية وسي

 

للصفوف النتهية المسجلين في رصيد االسترداد  Edgenuityبإعادة تنشيط  KCSستقوم ● 

 للتخرج.

 

في دورات الربع الرابع التي  12يمتلك المديرون السلطة التقديرية لتسجيل طالب صف ● 

جتماع( للحصول فاتتهم بسبب اإلغالق الممتد )المالية واالقتصاد وعلم النفس وعلم اال

 .Edgenuityعلى كردت جديد من خالل 
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