
Lowellدرجات التعلیم عن بعد لـ تحدیدمعلومات عن  Public Schools

Lowellتستمر  Public Schools نحو تقدیم الدعم للطالب والعائالت خالل ھذه الفترة من التعلیم عن بعد. إننا ندرك التصاعد المنتظم التزامنافي

الدرجات مع أخذ ذلك بعین االعتبار. ال یتوقع من عملیة التعلیم وتحدیدلالحتیاجات الخاصة بمجتمعنا، وقد تم إعداد البرامج الخاصة بالتعلیم عن بعد 

درجات خالل التحدیدعن بعد أن تقوم بإعادة خلق التجارب التعلیمیة ذاتھا التي قد یحصل علیھا الطالب في الیوم الدراسي التقلیدي. ولھذا، ال یھدف 

لتقییم والتصحیح.  ھذه الفترة من التعلیم عن بعد إلى محاكاة منھاجنا التقلیدي ل

م العائالت یبالنسبة للصفوف االبتدائیة، ستبقى درجات تقییم الطالب من أول فصلین دراسیین بالعام قبل إغالق المدارس ھي الدرجات النھائیة. تم تسل

م ة الخاصة بھم بناًء على مدى تقدم طالبھتقاریر أداء من الفصل الدراسي بالشتاء، وعند إغالق المدارس، كما ستستلم العائالت تقاریر األداء النھائی

رھم ونموھم خالل التعلیم عن بعد. عند المستوى المتوسط، سوف تظل درجات الطالب ھذا العام والذي یتضمن الطرق التي أظھروا من خاللھا تطو

ھائیة الرقمیة. إضافة إلى ذلك، سوف تحصل العائالت اني من العام ھي الدرجات النھائیة مع استخدامھا إلعداد الدرجة النالدراسي األول والثمن الربع

على تقریر خاص بالتقدم، وتقریر أداء نھائي یتضمن مدى تقدم الطالب بالفترة التي سبقت إغالق المدارس والتعلیم عن بعد مباشرةً. 

والثانوي والتي تنص رة التعلیم االبتدائيالتوجیھات الخاصة بإداLowellفي 8–سوف تتبع جمیع المدارس التي تتضمن الصفوف من الروضة 

دراسیة" أو "غیر وحداتدراسیة" ألعمالھم أثناء فترة التعلیم عن بعد في صیغة تصنیف "وحداتدون و "دراسیة" أوحداتعلى منح الطالب "

ة یشمل ولكن لیس على سبیل الحصر، الدرجمكتمل". سوف یتم تحدید درجات الطالب بناًء على إثبات لمشاركة الطالب في التجارب التعلیمیة، بما 

ع مالتي من خاللھا یقوم الطالب بإكمال الفروض التعلیمیة حتى أفضل ما بوسعھم، والدرجة التي من خاللھا یقوم الطالب والعائالت بالتواصل 

حصول على التبارات فیما یتعلق بتكافؤ فرص المدرسین. تعد المدارس على درایة بمواجھة العائالت لنطاق من التحدیات، لذا سوف تتخذ المدارس اع

التي تتضمن التكنولوجیا، الصحة، واالحتیاجات التعلیمیة للطالب من ذوي اإلعاقة ودارسي اللغة اإلنجلیزیة عند تحدید تصنیفات التجارب التعلیمیة 

ودرجات الطالب.

Lowellبالنسبة لطالب المدارس الثانویة في  Public Schools في الفصل الدراسي األول الحتساب المعدل استخدام درجات الطالب ، سوف یتم

8–. بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، وبما یتوافق مع المستویات الروضة 2020-2019" للطالب بالنسبة للعام الدراسي GPAالتراكمي "

دون وحدات دراسیة" أو ""، سوف یحصل الطالب أیضاً على تصنیف "وحدات DESEوالتوصیات الخاصة بإدارة التعلیم االبتدائي والثانوي "

المدرسة قدراسیة" بناًء على الدرجة التي یقوم من خاللھا الطالب بتلبیة التوقعات الدراسیة في دوراتھم الدراسیة. سوف یحدد عمل الطالب قبل إغال

یمثل الربع الرابع من العام الدراسي العمل المكتمل أثناء فترة التعلیم عن بعد. وبشكل في الثالث عشر من مارس مستواھم في الربع الثالث من العام. 

لدعم للطالب امشابھ، یعي المعلمون نطاق التحدیات التي قد یواجھھا الطالب بالنسبة إلمكانیة الوصول للتعلیم وھم ملتزمون بالتحلي بالمرونة لتقدیم 

أخرة وفرص العمل المستمرة مع معلمیھم إلعادة تسلیم العمل ومراجعتھ. سوف یحصل الطالب الغیر بما یشمل عدم وضع عقوبات لألعمال المت

. یرجى تفقد سیاسة 2020قادرین على اكتساب وحدات دراسیة أثناء التعلیم عن بعد على فرص لتعویض الوحدات الدراسیة في صیف وخریف عام 

Lowellدرجات التعلیم عن بعد لـ تحدید High School .للنظر في التفاصیل الخاصة بالترجیح، األطر الزمنیة، والتسجیل المزدوج

Lowellنحن نشجع العائالت على التواصل مع معلمي  Public Schools الداعمین لطالبھم عند وجود عوائق وتحدیات والتي تؤثر في قدرة

كة مع مجتمعنا لدعم فرص الوصول إلى ھذه التجارب التعلیمیة القیمة. سوف الطالب على االشتراك في التعلم والدراسة، حتى نستطیع العمل في شرا

رة التعلیم االبتدائي والثانوي بتحدیث التوجیھات والتوصیات إلى المناطق التعلیمیة المدرسیة.انواصل توفیر التحدیثات مع قیام إد


