
 

របបៀបដាក់ពិន្ទ ុសសិសនន្វទិ្យាល័យឡូវវលតាមការបប្រៀន្ អន្ឡាញ(Remote Learning) 

បលខ ១.១, នងៃទ្យ ី២៨ វខ បមសា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ការផ្លា ស់ប្ត រូវធិីសាស្តសរ ក្ន ុងការប្ង្ងៀនសិសសក្ន ុងងេលប្ច្ច ុប្បនន  

ត្រូវងោយមានការផ្លា ស់ប្ត រូវធិីសាស្តសរ ក្ន ុងការវាយតម្រាការសិក្ារ សិសស។ 

ងយើងទទួលសាា ល់នូវការេិបាក្ច្ំង ោះសិសសនុសិសសនឹង្ក្រុ្រួសារ ក្ន ុងក្រល ុងងេលដែលសាលា្តវូបានប្ិទងោយសារ 

កូ្វែី ១៩។  វវធិីសាស្តសរ ក្ន ុងការោក្់េិនុុសិសសងនោះ បានងរៀប្ច្ំង ើងងែើរបីគំ្ទម្នដប្ប្ដែនប្ង្ងៀនងនោះ 

ខណៈងេលទុក្ឱកាស ឱយមានការប្ត់ដប្នបានខាោះែល់សិសសនុសិសសនឹងមាតាប្ិតា 

ក្ន ុងងេលដែលងយើងក្ំេុងដត្ប្ឈរជារួយនឹងងរងោរងនោះ។  វវធិី សាស្តសរក្ន ុងការឱយេិនុុសិសសងនោះ 

នឹងោច្ដក្ដ្ប្្បួ្លងប្ើមានប្ទប្ញ្ជា ថ្មីេី្ក្សួងអប្់រំ រែឌមា៉ា សាឈូងសត។ 

បរើខុ្ាំ្រវូបាន្ទ្យទួ្យលពិន្ទ ុ យ៉ា រណាវែរ? តារារខារប្កាមបន្េះ ជារបបៀបវែល្របូ្បើសាំរាប់បោយពិន្ទ ុសិសស។ 

វននកអកសរសាស្តសរ  ន្ឹរ វវ ិិ ិ្រសិលបៈ (អរ់បរេស ភាសាអរ់បរេសែល់អនកមិន្បិេះភាសា វវ ិិ ិ្រសិលបៈ សិកាសរគម 

ន្ឹរភាសា អន្ររជារិ) 

២២     ២០    ១៨     

បានែូច្ការរំេឹងទុក្   បានែូច្ការរំេឹងទុក្ខា ោះៗ  ងធវ ីង ើងវញិង ើយប្ញ្ជ នូងៅ្រូវញិ 

អនក្បានប្ង្ហា ញនូវការយល់ែឹងលអ   អនក្បានប្ង្ហា ញនូវការយល់ែឹង

 អនក្បានប្ង្ហា ញនូវការយល់ែឹងខាោះ 

នូវអវ ីដែលអនក្បានងធវ ី រឺងោយការ រឹត    នូវអវ ីដែលអនក្បានងធវ ី រឺងោយការ នូវអវ ីដែលអនក្បានងធវ ី រឺងោយរិនបាន 

សរររយ នឹង្តឹរ្តូវលអ ។   សរររយ នឹង្តឹរ្តូវ។  សរររយនឹងរិន្តឹរ្តវូលអ ។ 

ច្ំងលើយរប្ស់អនក្រឺង ា្ ើយបានលអ  ឬលអ ងលើស ច្ំងលើយរប្ស់អនក្រឺង ា្ ើយជិតបានលអ

 ច្ំងលើយរប្ស់អនក្រឺង ា្ ើយរិនបានលអ  ខវោះ 

េីការរឹត ទងំខា ឹរសារនឹងក្ំរតិការសរងសរ  ទងំការរឹត ខា ឹរសារនឹងការសរងសរ ការរឹត 

ខវោះខ្ ាឹរសារម្នការសរងសរ ។ 

មានក្ំរតឹខពស់ (ងវយយក្រណ៏ វណណ យុតរ   ងរៀប្ មានក្ំរតឹលអ  (ងវយយក្រណ៏ វណណ យុតរ   

វរានិរួយៗបានលអ ។)   ក្ន ុងវរានិរួយៗ។) 



 

 

 

សទ ិរ នឹង វវជិាា ជីវោះ  (វវទិសាសាស្តសរ  ប្ងច្េក្វទិសា វវសិវ ក្រម  រណិតវទិសា ោជាីវក្រម  នឹង វវជិាា ងធវ ីរូបូ្) 

បានែូច្ការរំេឹងទុក្   បានែូច្ការរំេឹងទុក្ខា ោះៗ  ងធវ ីង ើងវញិង ើយប្ញ្ជ នូងៅ្រូវញិ 

ច្ំងលើយអនក្ង ា្ ើយ្តូវទងំអស់ ង ើយ          ច្ំងលើយអនក្ង ា្ ើយ្តវូភារង្ច្ើន ច្ំងលើយដែលអនក្ង ា្ ើយ ភារង្ច្ើនខុស 

ង ា្ ើយនូវសំនួរដែលបានសួរ។                     អនក្បានប្ង្ហា ញថាអនក្យល់នូវអវ ី បានប្ង្ហា ញថាអនក្រិនសូវយល់អវ ី 

                                                             ដែលអនក្បានងរៀន។  ដែលអនក្បានងរៀនង ើយ។ 

អនក្បានប្ង្ហា ញអវ ីដែលអនក្ងធវ ី។                  អនក្បានប្ង្ហា ញរងប្ៀប្ងធវ ីង្ច្ើន។ អនក្ងសទ ើរដតគម នងធវ ីអវ ីទងំអស់។ 

ដែនក្ហាត់្បាណៈ 

បានែូច្ការរំេឹងទុក្   បានែូច្ការរំេឹងទុក្ខា ោះៗ  ងធវ ីង ើងវញិង ើយប្ញ្ជ នូងៅ្រូវញិ 

អនក្បានចូ្លររួងធវ ីការហាត់្បាណជា អនក្បានចូ្លររួងធវ ីការហាត់ 

 អនក្រិនបានងធវ ីការហាត់្បាណង ើយ 

ងរៀងោល់ម្ថ្ៃ    ្បាណ បានខាោះៗ 

ងតើខុ្ំសងឃឹរថាអនក្ោច្ងធវ ីក្ិច្េការបានប្៉ាុន្នន នងៅ? 

្រូអនក្នឹងែរល់នូវងរងរៀននឹងក្ិច្េការសាលាងោយអនក្ោល់ងែើរោទិតយ។ ងនោះោច្ងោយក្ិច្េការងធវ ី រួយ ឬង្ច្ើន ឬ៥ 

សំោប្់ 

្បំាម្ថ្ៃ។ 

 អនក្មានងេល១ោទិតយងែើរបីប្ំងេញក្ិច្េការ ងែើរបីរក្ានឹងប្នររិខវជិាា ងនោះ។ 

អនក្ោច្ងធវ ីក្ិច្េការងនោះតារងលបឿន ដែលអនក្ច្ង់ងធវ ី 

ដត្តូវដតប្ញ្េប្់ង ើយប្ញ្ជ នូងៅ្រូវញិន្នយប្់ម្ថ្ៃោទិតយ ងែើរបីក្ុំងោយងរងរៀនងោល។ 

 អនក្្តវូដតប្ញ្េប្់យ៉ា ងងហាណាស់ក្ិច្េការ៣ ក្ន ុង១ ោទិតយងែើរបីជាប្់ថាន ក្់ (ក្ិច្េការទងំងន្នោះ 

្តវូដតទទួលបាន េិនទ ិ ែូច្ការរំេឹង តារតាោងរងប្ៀប្ោក្់េិនុុសិសសខាងងលើ) ច្ុោះងប្ើអនក្ ធ្លា ក្់ថាន ក្់វញិ? 



ក្ុំបាររភ !!! 

 ប្ញ្ជ នូក្ិច្េការង្ហរយឺតងៅ្រូ ច្ំង ោះ្តីមាសទី៣ ង ើយការងរៀន អនឡាញ នឹងទទួលក្ិច្េការយឺតងន្នោះ 

រ ូត ែល់ងេលប្ងអ ចួ្ោក្់េិនុុប្ិទ 

ង ើយ្រូនឹងរិនេិន័យង ើយនូវក្ិច្េការដែលងថ្វីង ើយរិនទន់ម្ថ្ៃក្ំណត់។ 

 សិសសោច្ងធវ ីក្ិច្េការង ើងវញិ ង ើយប្ញ្ជ នូក្ិច្េការដែលរិនបានងធវ ីឬងធវ ីធ្លា ក្់េីរុន ងោយងៅ្រូ 

រ ូតែល់ ប្ងអ ចួ្ោក្់េិនុុប្ិទ។  

 ងយើងទទូច្សុំឱយសិសសទងំអស់ទក្់ទងនឹងស្រួលក្ិច្េការជារួយ្រូខល នួ 

ងែើរបីងរៀប្រង្មាងជារួយ្រូ នូវក្ិច្េ ការដែលបានប្ញ្ជ នូងៅយឺត 

ឬក្៏ងធវ ីង ើងវញិក្ិច្េការដែលងធវ ីរិនជាប្់ងលើក្រុន រុននឹងងធវ ីឱយងៅ្រូ។  

អនក្្តវូដតនិយយជារួយ្រូអនក្ ងប្ើសិនជាអនក្មានោររមណ៏វាសនធប្់ងេក្ឬវាង្ច្ើនងេក្។ ងតើច្ាប្់ 

 ក្់េ័ននឹងការវតរមានឬអវតរមាន ក្ន ុងងេលងរៀន អនឡាញ ងនោះមានអវ ីខា ោះ? ្រូអនក្ 

នឹងោក្់វតរមានឬអវតរមាន ងៅោល់ច្ុងសបារ  ៏ ក្ន ុង ោស់សព ិន (Aspen)។ ្រូអនក្នឹងោក្់អនក្ វតរមាន 

ងប្ើអនក្មានការទំន្នក្់ទំនងជារួយ ្រូក្ន ុងសបារ  ៏ ន ឹង។ 

ការទំន្នក្់ទំនងជារួយ្រូោប្់ប្ញ្ជ លូការោក្់ឬប្ញ្ជ នូក្ិច្េការងៅ្រូ ចូ្លររួជួប្ជារួយ្រូ 

ងេល្រួងមា៉ា ងសំោប្់ជួប្ ឬក្៏ងធវ ីការទំន្នក្់ទំនងផ្លទ ល់ជារួយ្រូតារសារឬតារអុីដរ៉ាលេី 

ក្ិច្េការសាលាដែលអនក្ ្តវូងធវ ី។ ងប្ើអនក្មានការលំបាក្ក្ន ុងការចូ្លររួនូវសក្រមភាេងែសងៗ 

អនក្្តវូដតងធវ ីការ ទំន្នក្់ទំនងជារួយ្រូអនក្ អនក្េិនិតយងរើលការសិក្ាសិសស ឬោងហាវ ងោគរអនក្។  

ងតើវធិីក្ន ុងការងធវ ីច្ំណាត់ថាន ក្់្ប្ោំ្មាសនឹងការបូ្ក្ រធយរភារសិក្ា្ប្ោំឆ្ន ំ ងតើងធវ ីតារវធិីណា?   

 អវ ីដែលនឹងោប្់ប្ញ្ច លូ?៖   ក្ិច្េការសាលាដែលអនក្បានងធវ ីរុនការប្ញ្េប្់្មាសងនោះ នឹងោប្់ទងំអស់។  

្រូនឹង រិនេិន័យង ើយ ងប្ើក្ិច្េការដែល្តវូងធវ ី ប្ញ្ជ នូងៅ្រូរិនទន់ងេលក្ំណត់ ក្ន ុង្តីមាស ៣ នឹង 

៤។ 

 ក្ន ុង្តីមាស៣៖ ក្ិច្េការដែលអនក្ងធវ ី ក្ន ុង្តីមាស៣ នឹងមានទរៃន់ងសម ើ៣៣% ម្ន្មាសទី២។  

ក្ិច្េការក្ន ុង្តីមាសទី៣ រកឺ្ិច្េការដែលបានងធវ ីេីងែើរ្តីមាស ែល់ម្ថ្ៃទី ២៣ ដខ រិន្ន ឆ្ន ំ២០២០។ 

គម នសិសស ណានឹងទទួលេិនុុង្ការ ៥០ ក្ន ុង្តីមាសទី ៣ងនោះ។  

 ្មាសទី៤ (ងរៀន អនឡាញ)៖ ងប្ើសិនជាអនក្ប្ញ្េប្់ក្ិច្េការបាន៣ភារ៥ 

ម្នក្ិេការដែល្តវូងធវ ីងោយទទួលេិនុុ បានែូច្ការរំេឹង អនក្នឹងជាប្់ថាន ក្់ក្ន ុង្មាសងនោះ។  េិនុុងនោះ 

នឹងោប្់ងសម ើនឹង៦៧%  ម្នេិនុុ្ប្ោំ្មាសទី២។ េិនទ ិងនោះ នឹងប្ញ្ច លូងៅក្ន ុង ោស់េិន (Aspen) ។ 

 េិនុុ ្តីមាស ៣ នឹង ៤ នឹងបូ្ក្ប្ញ្ច លូគន  ដច្ក្ជាេី ជាេិនុុ្ប្ោំ្តីមាសទី២។ 

 អនក្នឹងទទួលេិនុុ ្ប្ោំ្មាស ង្ក្ឌីែ (Credit) ឬ អត់ង្ក្ឌីែ (No Credit)។ អនក្ដែលទទួលេិនុុ 



អត់ង្ក្ឌីែ នឹងោច្ោក្់ង ម្ ោះងរៀនតារ Credit Recovery) ក្ន ុងរែូវងតរ ងនោះ ឬងៅងេលចូ្លក្ងវញិ។    

 េិនុុ្ប្ោំ្តីមាសទី១ នឹងយក្ងៅបូ្ក្ប្ញ្ច លូជារួយការច្ំណាត់ថាន ក្់្ប្ោំឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០។  

ចំ្ដណក្េិនុុ េី្មាសទី២វវញិ នឹងរិនយក្រក្ង្ប្ើ បូ្ក្ប្ញ្ច លូក្ន ុងការរធយរភារ្ប្ោំឆ្ន ំងនោះង ើយ។ 

 ចំ្ដណក្សិសសដែលងរៀនថាន ក្់តារ Dual Enrollment ងៅ MCC ឬងៅ UML នឹងទទួលេិនុុជាធរមតា 

ងៅតារ ងគលការណ៏នឹងការដណនំ្នេីសក្លវទិសាល័យទងំេីរ ងែើរបីោក្់ក្នងប្័ណឌ សិក្ា (Transcript) 

នឹងប្ញ្ច លូេិនុុ ជា ង្ក្ឌីែ/អត់ង្ក្ឌីែ សំោប្់ប្័ណឌ សិក្ាេី វវទិសាល័យ  ូដវល។  

 ការវាយតម្រាម្នការងជឿនងលឿនក្ន ុងការសិក្ា្មាសងនោះ នឹងងច្ញែាយក្ន ុង ោស់សព ិន(Aspen) ន្ន ម្ថ្ៃទី 

៨ ដខឧសភា (សំោប្់សិសសថាន ក្់ ទី ១២) នឹង ម្ថ្ៃ ទី១៣ (សំោប្់សិសសងរៀនថាន ក្់ទី ៩ ែល់ថាន ក្់ទី ១១) ។  

 

 

 

Lowell High School Remote Learning Grading Policy  

v 1.1, April 28, 2020  

Changes to how we are currently teaching and learning require changes to our grading policy. We recognize 

that members of our learning community are facing a range of challenges and difficulties during the COVID-19 

school closure. This grading policy has been developed to support meaningful learning, while also allowing for 

maximum flexibility for students and families during these challenging times. This grading policy is subject to 

modification based on DESE guidelines.  

HOW WILL I BE GRADED? The following rubrics will be used to assess your work. Humanities and Arts ( 

English, English Learners, Fine Arts, Social Studies, World Languages)  

  

22  20  18  

Meets Expectations  Partially Meets Expectations  Revise and Resubmit  

You demonstrate thoughtful 

engagement with the material and 

your responses are thorough, 

You demonstrate engagement with the 

material and your responses are 

appropriate and accurate.  

You demonstrate some engagement 

with the material but your responses 

are not complete or are not accurate.  



appropriate, and accurate.  

The response meets or exceeds the 

expectation for content and length, 

and language mechanics (grammar, 

punctuation, and paragraph structure  

The response falls just short of 

meeting the expectation for content 

and length, and language mechanics 

(grammar, punctuation, and paragraph 

structure).  

The response falls significantly short 

of the expectation for content and 

length, and language mechanics.  

STEM and Vocational ( Science, Technology, Engineering, Mathematics, Business, Culinary)  

22  20  18  

Meets Expectations  Partially Meets Expectations  Revise and Resubmit  

Your answers are correct and 

complete, answering the question that 

is asked.  

All work is shown.  

Most of your answers are correct, and 

show that you have some understanding 

of the material.  

Most of your work or thought process 

is shown.  

You have mostly incorrect answers and 

show little understanding of the 

material.  

You have shown a limited amount of 

work, or no work.  

Physical Education  

22  20  18  

Meets Expectations  

You participate in rigorous 

physical activity daily.  

Partially Meets Expectations  

You participate in minimal physical 

activity daily.  

Revise and Resubmit  

You have not participated in any 

physical activity.  
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HOW MUCH WORK SHOULD I EXPECT?  

Your teachers will provide you with weekly assignments at the start of each week. This might be one or more 

multi-part assignments, or it might be five separate daily assignments.  

   ●  You will have a full week to complete assignments in order to remain on track in the course. 

You can complete work at your own pace but should submit by the following Sunday night so that you 

do not fall behind.   



   ●  You will be expected to complete a minimum of THREE assignments per week in order to 

maintain a passing grade (these assignments must be at the “ Meets Expectations ” level according 

to the rubrics provided).  WHAT IF I FALL BEHIND? DON’T STRESS!!   

   ●  Late work for Marking Period 3 (Q3) and for Remote Learning will be accepted until the 

grading window closes, with no penalty for late submission of work.   

   ●  Students may revise and resubmit previously submitted work to improve their grade in a 

course until the grading window closes.   

   ●  Students are urged to collaborate with their teachers to create work plans to make up late 

work and revise previous work that needs resubmission. TALK WITH YOUR TEACHER if you feel 

overwhelmed.  WHAT IS THE ATTENDANCE POLICY DURING REMOTE LEARNING? 

 Teachers will post attendance to ASPEN at the end of each week. You are considered to be present 

for a class if you interact with your course during that week. This interaction includes posting or 

submitting assignments, participating in an online session with your teacher or class, attending teacher 

office hours, or communicating directly with your teacher through messaging or email about your 

schoolwork. If you have difficulty participating, you need to reach out to your teacher, advisory teacher, 

guidance counselor or dean for support.  HOW WILL MY SEMESTER GRADE AND GPA BE 

CALCULATED?   

   ●  What counts? : All the work that you complete before the end of the semester will be 

counted. There will be no penalty for late work during Q3 or Q4.   

   ●  Quarter 3 : Your work in marking Q3 will be weighted at 33% of the semester grade. Q3 

work is work assigned through March 13, 2020. No student will receive a grade lower than 50 for Q3. 

  

   ●  Quarter 4 (Remote Learning) : If you complete three-fifths of the work assigned at the “ 

Meets Expectations ” level you will have a passing grade for the quarter. This will count at 67% of the 

semester grade. Grades will be regularly entered in Aspen.   

   ●  Your grades for Q3 and Q4 will be combined into a single semester grade.   

   ●  You will receive a designation of Credit or No Credit for the semester. Students who 

receive No Credit  will be eligible to participate in credit recovery during Summer 2020 and Fall 

2020.   

   ●  Semester 1 grades will be used to calculate final GPA for the 2019-2020 academic year. No 

grades from  Semester 2 of AY 2019-2020 will be used in the calculation of GPA   



   ●  Students in Dual Enrollment will be awarded a grade based on the policy put forth by their 

college for their  college transcript, and awarded a grade of Credit/No Credit for their LHS transcript 

  

   ●  Progress Report grades will be published on Aspen May 8 (Seniors) and May 13 (grades 9 

through 11)  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