
 

 

 
 ارشادات وضع العالمات التعليمية عبر االنترنيت لمدارس مدينة كولمبوس 

2020, نيسان 23  

لوضع العالمات لفترتي الثالثة   12–أسست مدارس مدينة كولمبوس نظام لوضع العالمات لطالب صف ماقبل المدرسة   

االنترنيت .و الرابعة خالل هذا الوقت المستمر من التعلين عبر   

 

نيسان . انقر هنا لتشاهد العرض   21قدم قسم خدمات التعليم و المسؤولين توصياتهم الى مجلس كولمبوس للتعليم يوم الثالثاء   

. Click here to watch the presentation. 

 

( وضع العالمات للربع الثالث 5 -لمدرسة المدرسة االبتائية )من صف ماقبل ا   

و هذا يسمح لطالبنا فرصة   2020أيار   1أذار الى  24سيتم تمديد فترة التقدير للربع الثالث و الذي انتهى في  ●

لتحسين درجاتهم لفترة التقدير الثالثة اذا لم يكونوا قد أكملوا واجباتهم أو كانوا غائبين قبل أمر الحاكم أو كانوا على 

 غرة باالغالق 

 انخفاضاً في درجاته أو تضرر من خالل تمديد فترة التقدير للربع الثالث .لن يرى أي طالب  ●

 

)  الرابع للربع الدرجات وضع 5-المدرسة االبتدائية )من صف ماقبل المدرسة   

 سيستخدم معلمون المدارس االبتدائية العالمات التالية للربع الرابع :  ●

○ Pass (P) يم  و تعني اجتاز أي أكمل الطالب العمل و التعل 

○ Incomplete (I)   و تعني أن عمل الطالب غير مكتمل أو هناك محدد أو ال يوجد دليل على اكمال العمل

 الوصول الى الطالب  أو تعذر 

الكمال العمل و   2020أيلول    10التعليم غير مكتمل فرصة حتى    Incomplete (I)  سيمنح أي طالب يتلقى  ●

  P))تعديل درجته الى درجة االجتياز 

 . الفترة هذه  خالل (N) معايير التي يتم تقييمها خالل الربع الرابع سيتم وضعها على أنها غير ُمقيمة ال ●

 

( للربع الثالث   12- 6درجات ثانوية )من صف   

و هذا يسمح لطالبنا بفرصة   2020أيار  1أذار الى  24سيتم تمديد فترة التقدير للربع الثالث و الذي انتهى في  ●

درجاتهم لفترة التقدير الثالثة اذا لم يكونوا قد أكملوا واجباتهم أو كانوا غائبين قبل أمر الحاكم أو كانوا على تحسين 

 حين غرة باالغالق .

 لن يرى أي طالب انخفاضاً في درجاته أو تضرر من خالل تمديد فترة التقدير للربع الثالث ●

 

( للربع الرابع  12 - 6درجات ثانوية )من صف   

  ون المرحلة الثانوية العالمات التالية للربع الرابع  لمدم معسيستخ ●

○ Pass (P)    اي اجتاز أكمل الطالب العمل و التعليم 

○ Incomplete (I)  أن العمل غير مكتمل و هناك دليل محدد أو ال يوجد دليل على اكمال العمل أو  معناها

 تعذر الوصول الى الطالب 

الكمال   2020أيلول   10أي ألن التعليم غير مكتمل فرصة حتى  Incomplete (I)   أي طالب يتلقى سيمنح  ●

 P))العمل و تعديل الدرجات الى درجة االجتياز 

 

https://youtu.be/VdG3oLpPKHQ?t=2176


 

 

  

 2020  -2019حانات نهائية للدورات الثانوية للعام الدراسي لن يكون هناك أي امت ●

 (IB) الدولية البكالوريا و (AP) على دورات المستوى المتقدم (AP)  (I)  أو (P)سيتم وضع الدرجات    ●

    أو الجامعة .ة الكلي ات يهلتوج للكلية  الزائد االئتمان    (CCP)   ستتبع دورات  ●

سيركز طالب المدرسة الثانوية الذين ليسوا في المسار الصحيح لتلبية متطلبات التخرج على استرداد االئتمان من  ●

 انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات. . Edmentum platform خالل برنامج 

 

( 12- 6لصفوف ) الثانوية المرحلة معدالت و  GPA حساب الدرجات النهائية  

و لكن لن يكون له تأثير على المعدل التراكمي للطالب  رابع ال للربع   ”0“على أنه (GPA)  متوسط عرض سيتم   ●

GPA 

سيتم حساب الدرجات النهائية للفصول الثانوية من خالل التوزيع المتساوي لنسب الربع االول و الثاني و الثالث و   ●

 أبهما أعلى .  –نقاط الجودة لالرباع الثالثة 

 (I) أو (P)تشير مقرارت الفصل الثاني درجات الربع الثالث و الدرجة النهائية على النحو نفسه و سيستمر استخدام   ●

 في الربع الرابع و لكن لن يكون له أي تأثير على الدرجة النهائية أو االئتمان .

 

 ارشادات و دعم وضع العالمات لمرحلتي االبتدائية و الثانوية   

للطالب الذين يتلقون خدمات تعليم  IEP)  ) سيستمر المعلمون في دمج التركيز على أهداف الخطة التعليمية الفردية  ●

 خاص 

قت الكافي  أسبوع واحد على االقل أو أكثر بعد تخصيص الدرس , مما يتيح الو لمدة واجبة الواجبات تكون سوف ●

للطالب الكمال الواجبات و سيتم توفر كل ما يؤمن الراحة للطالب الذين يحتاجون الى وقت اضافي لتقديم عمل 

 متكامل أو للذين ليسوا قادرين للوصول الى االنترنيت 

 

 ضمان القراءة للصف االثالث 

COVID-19               في والية أوهايو عن اختبارات الوالية للعام    H.B. 197  زل قانون الطوارىء لمعالجة وباء  تنا

 للعام و سيراجع معلمي القراءة مهارات القراءة لدى الطالب. الثالث للصف القراءة لضمان اختبار  وجود لعدم نظراً   2020  -

2019سي الدرا لمعرفة ما اذا كان الطالب مستعداً أكاديمياً للترفع الى الصف الرابع .    

 

 متطلبات التخرج 

في والية أهايو يحدد أن الطالب الذين كانوا في طريقهم للتخرج    COVID-19  H.B. 197  وباء  لمعالجة الطوارىء تشريع 

 اذا كان الطالب الذي سيتخرجبغض النظر عن امتداد اغالق المدرسة .في نهاية الربع الثالث سيظلون على اامسار الصحيح  

        الرابع المسار الصحيح خالل الربععلى في المسار الصحيح للتخرج قبل اغالق المدرسة على مستوى الوالية .سيظل 

 

ات الدراسية عبر االنترنيت أثناء يمكن للطالب الذين لم يكونوا على المسار الصحيح بالقيام بتلبية المتطلبات من خالل الدور 

و  بسبب هذا الوباء  سيُلغى المتطلبات  2020,  2019,  2018سيتم استخدام الحد االدنى من متطلبات الوالية لفوج  االغالق .

يزالون بحاجة الى اكمال المتطلبات  والذين ال 2019و    2018باالضافة الى الطالب في فصول   2020التالية لفئة    

 

 دورة التكنولوجيا  رصيد  ●

  اضافي اختياري مقرر  رصيد ●

  تدريب ساعة  120 ●

 

2021ستقوم المقاطعة باعادة متطلبات التخرج لفئة  و ما بعدها .   



 

 

 

 الدرجات و االهلية الرياضية 

 OHSAAيسمح نظام الدرجات للمقاطعة باتباع لوائح االهلية للرابطة الرياضية الوهايو بالمدرسة الثانوية  ●

بانتظار موافقة مجلس كولمبوس للتعليم . يجب أن يحصل الطالب درجات النجاح في خمس دورات دراسية واحدة على 

 لتنافس في ألعاب القوى في فصل الخريف )دورات الفصل الدراسي ( ليكونوا مؤهلين لاالقل أو ما يعادلها 

 فقط يراعي لالهلية NCAAبة للطالب الرياضيين الذين يُفكرون في اللعب على المستوى الجامعي فان مركز س بالن ●

في النسخة النهائية للطالب و التي  المكتملة غير  (I)أو  (P)لن تكون أي درجات النجاح , المكتوبة النهائية الدرجات

 . المستقبلية NCAA على أهلية تؤثر سلباً 

  

 

Dr. Talisa Dixon   / CEO   / بيان من المشرف 

يوفر نظام الدرجات هذا مرونة لطالبنا و اسرهم و للمعلمين خالل هذه الفترة من التعليم عبر االنترنيت في المنزل ,نريد توفير  

ل القيام بذلك ,فأننا ال نؤذي طالبنا الذين لديهم مستويات  ميه هادفة لطالبنا و لكننا نريد أيضاً التأكد من ذلك خالتجارب تعلي

مختلفة من الوصول الى التكنولوجيا و الدعم المنزلي , ظروف التعليم عن بُعد لطالبنا خارج نطاق سيطرتهم الى حد كبير لذلك 

نا ,فأن نظام الدرجات هذا سيتيح نريد أن نكون مرنين و داعمين قدر االمكان و نأخذ االحتياجات االجتماعية و العاطفية لطالب

للطالب مرونة الوقت الكمال عملهم و لن يُعاقب دون مبرر أولئك الذين لديهم حدود للوصول الى االنترنيت . نحن نتفهم أن هذه  

ل فترة  المعلمين و أن نظام الدرجات الخاص بنا ال يمكن أن يكون كما هو خالاالوقات الصعبة بالنسبة للجميع الطالب , االسر, 

 العام الدراسي النموذجي .

 


