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 وأولياء أمرهمالمرحلة الثانوية  ةلطلب تحية طيبة
 

ونحن نعمل على دعمكم  نعلم بأن اإلنتقالة كانت صعبة لنهاية السنة الدراسية. تأقلم مع غلق المباني المدرسية كم ونحن ننشكركم على تفهمكم وصبر
 خالل هذا الوقت العصيب. 

 
، تم حث مديريات جات للفصل الدراسي الثاني. عندما تم اإلعالن عن غلق المدارسر الدريقرتبتقييم والقيام  ةإحدى التفاصيل المهمة هو في كيفي

 الخدمات التعليمية للطلبة.ما يمكن لتقديم بأسرع  تنمية خطط محلية والمضي قُدما  بشدة على  التربية
  

مديريات المدارس أثناء فترة  تعتمدهال للدرجاتجديدة متطلبات  جموعةبتوزيع م (OSPIمكتب المشرف العام للتعليم العام )قام نيسان أبريل،  21في 

المعايير  هي مل أن تكون المعلومات األخيرةأ؛ نOSPIتوجيهات دات بموجب مستجشهد عدة وقد  هذا الوضع في تطور مستمر. غلق المدارس

 المعتمدة لما تبقى من السنة الدراسية.
 

 حات. اضإيستدعم إضافة عدة و مديريتنا الحالية فلسفيا  مع التوجيهات الجديدةتنسجم خطة 
 

هو األخذ  تركيزنا الرئيسييبقى تهم للفصل الدراسي الثاني. ، وسيستلمون درجة على شهاداتعلمبال همأننا نتوقع منهم إستمرارالرسالة إلى الطلبة هي 
 من غلق المباني المدرسية.  ضررال  حصول فردية للطلبة لضمان عدمباإلعتبار العوامل ال

 
 . بالمرحلة الثانويةطلبة ر الدرجات لليقرتلقيام بتقييم وبا ةالخاصفيما يخص التفاصيل المحددة  يرجى اإلطالع على المعلومات التالية

 

 بة؟ لما هي الدرجات التي سيتم تحديدها للط
 

تعكس . ، أو غير مكتملA ،B ،C ،Dالحروف بدرجات  إكمال واجبات المواد الدراسية وسيتم التقييم بإستخدام يتوقع من طلبة المرحلة الثانوية ●

 جميع من حيثعلى ال من المهم إدراك أن التعليم عن بُعد هو طريقة جديدة بأقصى مرونة.فهم الطالب لمقاييس مهمة يتم تدريسها  الدرجة 
 تقان الحاصل في الصف التقليدي. عبر اإلنترنت يختلف عن اإل حاصلعلى أن إتقان المحتوى لتعلم  التعرفسيتم . لتدريس والتعلما

 
مديريات المدارس ال يسمح لبأن  نيسان أبريل 21في تم توزيعها  من خالل توجيهات (OSPIالمشرف العام للتعليم العام )مكتب  تواصل ●

 . F، أو درجة Pass/Fail بتحديد درجة عبور/رسوب
 

 ؟ اهريقر تو الدرجاتكيف سيتم تحديد 
 

أداء الُربع   يد علىشدسيكون الترابع. لث والُربع الدراسي ال الثاالُربع الدراسي أداء إعتمادا  على راسي دلفصل ال دروس ادرجات ستستند  •
ال بأية حال من األحوال بر اإلنترنت ع  بأن التعلم اإلعتراف التربوي، واإلندماجالمشاركة في إكمال الواجبات،  من خالل الدراسي الرابع

عن الدرجة التي كانت لدى  يتم خفض درجة الطالب العامة للفصل الدراسي الثاني لن   ف لكل الطلبة.للدعم والتعليم في داخل الص يعادل
لإلشارة إلى  لكن قد يتم تحديد "غير مكتمل" لطلبة،  ل" حصول الضرر"عدم حول  OSPIقبل غلق المدارس. هذا ينسجم مع توجيهات الطالب 

 التعلم.  ستعادةإالحاجة إلى  
 

وعدد  التي يتم تقييمها أنواع الواجبات اإلعتماد على تقديرهم المهني لتحديد و الواجبات على المقاييس األكثر أهميةركز األساتذة في تقييم سي •
 تحديد الدرجة النهائية.الواجبات المستخدمة ل

 

على   ،بالنسبة للدرجات والتقرير ،سيكون التركيزلكن بدال  من ذلك ، لدرجاترسمي ل  تقريربع الثالث على درجات الرُ لن يقوم األساتذة بوضع  •
 . الفصل الثاني بشكل عام درجة
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 درجة غير مكتمل وماذا تعني؟ متى سيتم تحديد 

 

عند  بطريقة منصفةالذين ال يستطيعون المشاركة  ةطلبلل غير مكتمل" " حددون درجة سيسيقوم األساتذة بتحديد درجات بإستخدام الحروف، أو  •
الموزعة/المحددة   بمقاييس التعلم طاخراإلن  ةعادإل ةص رف إلى إلى إحتياج الطالب"غير مكتمل" تشير عبارة  .للتخفيفموجبة ظروف وجود 

 ء فترة غلق المدارس. انثأ
 

داء  أعلى  يعتمد قرار تحديد تقدير غير مكتملغير مكتمل. قدير ت، اإلداريين، وأولياء األمور فيما يخص تحديد سيتعاون األساتذة مع المرشدين •
 ات التي يواجهها الطالب من حيث الوصولتحديمن التعد  وبأن البيئة الجديدة هذه وجود عوائق مانعة  مقّدرينالطالب وعوامل فردية، 

تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة،   للعوامل اإلضافية، والتي تشمل وال تقتصر على،سيتم إعطاء األولوية في اإلعتبار للمعلومات وإتقانها. 
 ، والصحة النفسية. ، تحديات التكنولوجيامتعلمي اللغة اإلنجليزية، 504متطلبات للخطة 

 

شاور مع تالإلى ادا  نتسإ إعادة اإلنخراط بمقاييس التعلممن أجل  لهم د تقدير "غير مكتمل" يحدتم تالذين يرص للطلبة سيتم إعطاء فُ  •
 بما يشمل وال يقتصر على:  الطالب/أولياء األمور/األوصياء،

 

 صيفيال ة سدرالم

   ل الدراسي التالي أو السنة التاليةصفالبس ودر

 مستقلةالسة  االدر

  فاءةكالالمعتمدة على  سوالدر

  نترنتاإلالدروس عبر 

لك مجال تفي  التالية التي يتم دراستها  الدراسية ةدالما ك من خاللتحقيق ذلعلى شكل حرف يتم  التقدير غير المكتمل بدرجة  إعادة إستيفاء

 .المادة
 

 ؟ أن يكونوا على علم بها ينبغي على الطلبة وأولياء األمور ي ا هي اإلعتبارات اإلخرى التم
 

 . آذار مارس 17وضعهم عند تاريخ   علىكنقطة المنطلَق رجتهم معتمدين ين دتحسل   ةفرص على لباطحصل كل سي ●
 

البيئة  تبينل على شهادة المرحلة اإلعدادية ،على صعيد الواليةد عتمَ تُ  ،إشارة  يتم إستيفائها خالل فترة غلق المدارس كل مادة دراسيةى ستعط ●
 .والتي تم دراسة المادة حينها COVID-19اإلستثنائية لكوفيد 

 
أو   credit waiver  للدرجة إعفاء ب إلى مدير المدرسة في المدرسة اإلعدادية تقديم طلب آيار مايو، بإمكان طلبة المرحلة المنتهية 22ءا  من بد ●

 لطلبة المرحلة المنتهيةنتيجة للفرصة المحدودة  فرصة التعلم. ادةستعإالطالب غير مكتمل حاجة س تحديد كعي  . grade appeal درجة مناشدة

 .دام اإلعفاء خيارا  مناسبا  خ، يعد إستنشاطات إلستعادة التعلملإلنخراط في 


