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 الدرجات منح  إجراءات

 

  من صف الروضة الى الصف الثانيللصفوف  االبتدائية منح الدرجاتإجراءات 
 

تعترف بالظروف الصعبة التي يمر بها الطالب إيجابية وتقديم تعليقات ذات مغزى والطالب عمل استمر في جمع 
المعرضين لخطر عدم تلبية لدعم الطالب  ذات اهدافلوضع خطط   ٢ و ١واألسر. استخدم البيانات من الربعين 

ل هذ  ال. يجب أيًضا تضمين الطالب الذين واجهوا صعوبة في االتصال بالمدرسة خالمطلوبة معايير مستوى الصف
 .وسعالفترة من اإلغالق الم

 
يونيو، على الرغم من أن الطالب قد يستمرون في تقديم العمل حتى حزيران /  ١٩ سيتم تمديد الربع الثالث حتى 

األخير من المدرسة. بينما لن يتم إعطاء أي واجبات جديدة بعد هذا التاريخ، استمر في توجيه الطالب والتواصل  اليوم
للربع الثالث. سيتم احتساب  (O) أو ممتازة (S) أو مرضية (I) معهم ودعمهم. قم بتعيين درجة دورة غير مكتملة

 * .من الدرجة اإلجمالية ٪٥٠درجة الربع الثالث مرتين أو 
 
سيتم ترقية الطالب الذين يحصلون على تقييم عام مرٍض أو ممتاز إلى مستوى الصف التالي. سيتم التوصية بالطالب 

 .لمدرسة الصيفيةلحضور الى االذين يحصلون على تقييم عام غير كامل في القراءة و / أو الرياضيات 
 

 Infinite Campus سيتلقى المعلمون توجيهات تفصيلية إلدخال الدرجات في *
 
 
 

  ٦-٣للصفوف  االبتدائية منح الدرجاتإجراءات 
 

 
 

تعترف بالظروف الصعبة التي يمر بها الطالب إيجابية وتقديم تعليقات ذات مغزى والطالب عمل استمر في جمع 
لدعم الطالب المعرضين لخطر عدم تلبية  ذات اهدافلوضع خطط  ٢ و ١ واألسر. استخدم البيانات من الربعين 

ل هذ  ال. يجب أيًضا تضمين الطالب الذين واجهوا صعوبة في االتصال بالمدرسة خالمطلوبة ر مستوى الصفمعايي
 .وسعالفترة من اإلغالق الم

يونيو ، على الرغم من أن الطالب قد يستمرون في تقديم العمل حتى حزيران /  ١٩سيتم تمديد الربع الثالث حتى 
تم إعطاء أي واجبات جديدة بعد هذا التاريخ ، استمر في توجيه الطالب والتواصل اليوم األخير من المدرسة. بينما لن ي

مارس. إذا كانت آذار/  من ١٣للربع الثالث اعتباًرا  العملقيد التي هي معهم ودعمهم. سيتم تجميد الدرجات الحالية 
. سيتم التعامل مع جميع درجات ٪٦٠ أو أقل ، فسيتم تحويلها إلى ٪٥٩ هي الدرجة المجمدة قيد التنفيذ للربع الثالث

مارس على أنها معفاة ؛ ال يمكن لعالمات الواجب آذار/  ١٣بعد  Infinite Campusالمنشورة في دفتر درجات 

للربع الثالث ، بل يمكنها فقط تحسين درجة الطالب. سيتم احتساب فترة  العملقيد التي هي هذ  أن تخفض الدرجة 
 من المعدل العام للدورة. * ٪٥٠ن ، أو الثالثة مرتي منح الدرجات
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 الدراسية للسنة  (O)برمز ممتاز، أو   (S)ٍض برمز، مر  (I)ل برمزغير مكتم : نهائي تَْقِدير سيحصل الطالب على 

بناًء على متوسط درجات الفصل الدراسي المسجل. قم بتحويل الدرجات الرقمية إلى تقييمات غير كاملة أو مرضية 

 :أو رائعة باستخدام اإلرشادات التالية
 

لغير مكتم  ٪٦٤-صفر 
ٍض مر  ٨٥-٦٥٪ 

 ٪١٠٠-٨٦ ممتاز

 
ى وصسيتم ترقية الطالب الذين يحصلون على تصنيف نهائي مرٍض أو ممتاز إلى مستوى الصف التالي. سي

سة مدرلتحاق بالل في القراءة و / أو الرياضيات الغير مكتممثل  نهائي  قديربالطالب الذين يحصلون على ت

 .الصيفية
 
 
 Infinite Campus سيتلقى المعلمون توجيهات تفصيلية إلدخال الدرجات في *

 
  ١٢-٧ للصفوف االبتدائية منح الدرجاتإجراءات 

 
تعترف بالظروف الصعبة التي يمر بها الطالب إيجابية وتقديم تعليقات ذات مغزى والطالب عمل استمر في جمع 

لدعم الطالب المعرضين لخطر عدم تلبية  ذات اهدافلوضع خطط  ٢ و ١واألسر. استخدم البيانات من الربعين 
ل هذ  ال. يجب أيًضا تضمين الطالب الذين واجهوا صعوبة في االتصال بالمدرسة خالمطلوبة ر مستوى الصفمعايي

 .وسعالفترة من اإلغالق الم
 

يونيو ، على الرغم من أن الطالب قد يستمرون في تقديم العمل حتى حزيران /  ١٩سيتم تمديد الربع الثالث حتى 
تم إعطاء أي واجبات جديدة بعد هذا التاريخ ، استمر في توجيه الطالب والتواصل اليوم األخير من المدرسة. بينما لن ي

مارس. إذا كانت آذار/  ١٣للربع الثالث اعتباًرا من  التنفيذقيد التي هي معهم ودعمهم. سيتم تجميد الدرجات الحالية 
. سيتم التعامل مع جميع ٪٥٠ أو أقل ، فسيتم تحويلها إلى ٪٤٩ هي للربع الثالث العملقيد التي هي الدرجة المجمدة 

مارس على أنها معفاة ؛ ال يمكن لعالمات آذار/  ١٣بعد  Infinite Campusالمنشورة في دفتر درجات درجات ال

للربع الثالث ، بل يمكنها فقط تحسين درجة الطالب. سيتم احتساب  التي هي قيد العملالواجب هذ  أن تخفض الدرجة 
 من المعدل العام للدورة. * ٪٥٠ن ، أو الثالثة مرتي منح الدرجاتفترة 

 
بالطالب الذين يحصلون على وصى سي(. Iعلى أنها غير مكتملة ) ٪٦٥جب تسجيل المعدالت النهائية التي تقل عن ي

التخرح  رصيدنقاط لسيتم النظر في خيارات الدعم  .مدرسة الصيفيةلتحاق بالال لغير مكتممثل  نهائي  قديرت

 اإلضافية والدعم للعام الدراسي المقبل حسب الحاجة.
 

 .Infinite Campusتوجيهات تفصيلية إلدخال الدرجات في * سيتلقى المعلمون 
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