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 * خطة الدرجات لفصل الربيع 11-9الصفوف 

 (11-9ستتبع طريقة احتساب الكردت المعتمدة في المدارس المتوسظه للصفوف )* 

 

مارس  20لن يحصل أي طالب على درجة نهائية أقل من الدرجة التي حصلوا عليها في • 

2020. 

 

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

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

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

 2020اية فصل الربيع التي تقدم االختبارات في نه

 

)في  2020مارس  12سيكمل المعلمون أعمال التقدير التي تم تعيينها قبل  11-9الصفوف • 

في جلسة قبل توصية المحافظ بإغالق المدارس( وإنهاء صفوف  KCSاليوم األخير كان 

 .2020أبريل  22الربع الثالث بحلول 

 

. سيتم توفير درجات  Aspenسيسجل المعلمون درجات الربع الثالث كعالمات رقمية في • 

 .2020أبريل  24الربع الثالث للعائالت في 

 

 درجات الربيع النهائية 

أبريل ، سيراجع أولياء األمور والطالب درجات  29أبريل واألربعاء  24بين الجمعة • 

 : Aspenالفصل الثالث ويختارون من أحد الخيارات التالية في 

 

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

 ة من أجل تحسين درجته النهائية.الحالة ، لن يكمل الطالب مواد المراجعة التعليمي

 

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 

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

 .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 

 الب.لطبطريقتهم ل الدرجات أو البريد اإللكتروني. سيقوم المعلمون بتوصيل

 

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 

 .2020مايو  1العائالت التي لم تستجب واخترت خيار الدرجات بحلول 



تمنعهم من إكمال الموارد  ر "ب" ولكنهم واجهوا ظروًفاإذا اختار الطالب الخيا• 

يتعذر على المعلمين ، فس 2020مايو  18التعليمية وإرسالها قبل الموعد النهائي في 

إلى  10. ستتاح لهؤالء الطالب فترة أسبوعين من استخدام درجات الربع الثالث من الفصل

 للمراجعة.أغسطس الستكمال استمارة استئناف الدرجة وإرسالها إلى مدير المدرسة  24

 

إذا تمت الموافقة على االلتماس ، فسوف يقوم المدير بترتيب عمل الطالب مع مدرس • 

)نهاية فترة التسعة  2020أكتوبر  9التسجيل إلكمال وتقديم الموارد التعليمية بحلول 

أسابيع األولى(. في ذلك الوقت ، يمكن لمدرس التسجيل إرسال تغيير في الدرجة ليعكس 

 سًبا للصف النهائي.ما يراه منا

 

 إرشادات إضافية

 (.GPA) الطالب درجةفي حساب متوسط  2020سيتم تضمين جميع الدرجات النهائية لربيع • 

 

إلى أقصى حد ممكن للصفوف  504 و IEPيجب تكريم جميع تعديالت وأماكن اإلقامة في • 

 الذين يختارون تحسين درجاتهم. النهائيه

 

تحددها المؤسسة  التسجيل المزدوج مصنفة من خالل الطريقة التيال تزال دورات • 

أم ال. تقع هذه  Knox Countyبغض النظر عما إذا كان المعلم معلًما في  المانحة للكردت

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

 صال بمدير المدرسة.في إسقاط أو عدم اكتماله ، فيجب عليه االت
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