
 

 

 

 

ى  في حالة الطوار  واالمتحانات وتوقعات التخرجدرجات التعلم 
 للمدرسة المجتمعيه بمقاطعة مونرو 

 

ئع لضمان استمرار الجودة العالية للتعليم لطالبنا. وظلت جهودهم وإنجازاتهم على أعلى مستوى. ال يمكننا أبدًا شكرهم بما قام معلمينا وأعضاء هيئة التدريس لدينا بعمل را

.ظروففي أصعب ال كل ما يواصلون تقديمه لطالبنا. خصص طالبنا وعائالتنا الكثير من الوقت والعمل والجهد لمواصلة تعلمهم. كان أداء الطالب جيدًا للغايةعلى يكفي   

ل قصارى جهدنا لتقليل الضغوطات نحن ندرك أن الطالب واألسر ومجتمعنا بأكمله يعانون من القلق والتوتر وعدم اليقين الذي ال يمكن تصوره في الوقت الحالي ونريد أن نبذ

 علن نكون متشددين  في وض) درجاتالوضع النهائية والتساهل في ، بالمرونة الشديدة مع المواعيد لكل طالب مختلففهم الوضع ال، مع المرتبطة بالمدرسة. يتسم المعلمون

ال نريد معاقبة أي طالب بشكل غير عادل بناًء على قدرتهم لذلك اإلنترنت وب الجيد التصالدرجات متفاوتة من االطالب في مجتمعنا لدى نظًرا لظروفنا الحالية(. الدرجات 

 يرجى إلى الواجبات إذا كان الطالب يواجه صعوبة في الوصول. (الكانفاس) في صفحة إدارة التعلم لدينان خالل نظام الرقمية ممواد التعلم  الوصول إلىعدم قدرتهم على أو

.األخصائي االجتماعي أو رشدالتواصل مع معلم الطالب أو المدير أو الم  

مقاطعة مونرو أي طالب على عمل لم يتمكن من إكماله ب المجتمعيه ةمدرسال ، لن تعاقبلذلك .يتطلب التزامنا بالعدالة اتباع نهج عادل ومنصف في االستجابة لألزمة الحالية

تملة قبل إغالق ستعتمد درجات فصل الربيع للطالب في المقام األول على العمل واالمتحانات المك .الكورونا فيروس وباءفي المنزل بسبب اإلغالق غير المتوقع الناجم عن 

 .، فسيكونون قادرين على االنتقال أكاديميًا والتخرج في الوقت المحددالزمنية الفريدة وبذلوا جهدًا معقوالً  إذا ظل الطالب مشاركين خالل هذه الفترة .المدرسة غير المتوقع

.بنجاح الدراسيه مادةالمواد معلميه إلكمال و أ مكتملة قبل إغالق المدرسة أن يعمل مع مدرسهر أو غي هضعيفعلى درجة  حصليجب على أي طالب   

، سوف نلتزم تحقيقا لهذه الغاية. المسجلين في دورات الكلية( للطالبو ه نهاية العام أو الفصل الدراسي )االستثناء الوحيدفي امتحانات تكون هناك لن  هفان، باإلضافة إلى ذلك

.لرياض األطفال حتى الصف الثاني عشر بخطة الدرجات التالية  
 

مستوى  
 الصف

امتحانات  /نهاية العام   اإلبالغ عن الحضور  **خطة وضع الدرجات 
 الفصل الدراسي

2- رياض االطفال   َمْقبُول 

َمْقبُول غير   

ة تأكيد اكتمال الحزم  
رشد ألخصائي االجتماعي / الماب  معلومات االتصال    

 
 ال ينطبق 

3 -6   َمْقبُول 
َمْقبُول غير   

Canvas  الكانفاس  اكمال الواجبات على صفحة  

ة تأكيد اكتمال الحزم  
رشد ألخصائي االجتماعي / الماب  معلومات االتصال  

 ال ينطبق 

7-8   َمْقبُول *
َمْقبُول غير   

Canvas ة الكانفاس اكمال الواجبات على صفح  

ة تأكيد اكتمال الحزم  
رشد ألخصائي االجتماعي / الماب  معلومات االتصال  

شيء  ال  

9 -11 ف   ،د ،سي  ،ب، أ  واجبات وإكمال ال  لكانفاستسجيل الدخول إلى ا   
رشد ألخصائي االجتماعي / الماب  معلومات االتصال  

شيء  ال *** 

ف   ،د ،سي  ،ب، أ 12 الدراسية  ة دوروإكمال ال  كانفاستسجيل الدخول إلى ال   

رشد ألخصائي االجتماعي / الماب  معلومات االتصال  

شيء  ال *** 
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)الجبر األول أو الهندسة أو اللغة  درجات معتمده فيحصول على العلى مستوى المدرسة الثانوية  دراسيةال اتدورالب على طالب المدارس المتوسطة المسجلين في جي*

ف ،د ، سي ، ب، أ العالمية( الحصول على درجة   

(. لن تكون 3/12/20) في كوروناال روسيبب فبس مدرسةالإغالق /العمل المنجز قبل عطلة الربيععلى أساس  الطالب دفتر عالماتليتم احتساب الدرجات الرسمية **س

بناًء على إكمالهم للعمل المعين. إذا كان  طوارئلأثناء ا، يمكن للطالب تحسين درجاتهم خالل فترة التعلم درجات الطالب أقل من درجاتهم قبل إغالق المدرسة. ومع ذلك

.ةبكل بساط يحتاجون إلى التشاور مع معلمهم ، فإنهماجباتولالطالب يحتاجون إلى وقت إضافي إلكمال ا  

  
AP, ACP نهاية الدورة متحانال يزالون مطالبين بأداء ا ات المزدوجةالدورأو ( ) مشروع الكلية المتقدم المستوى المتقدم و برامجب قد يكون الطالب الملتحقون   *** 

يعمل المعلمون مع منسقي هيئة التدريس بالجامعة لتحديد هذه المتطلبات إلكمالها  تمدة.الدرجات الجامعية المعمن أجل الحصول على  همتطلبات الكليه/الجامع وإنهاءالدراسية 
.بنجاح  

 

 توقعات التخرج 

. وقد تنازلت إدارة التعليم في إنديانا عن شرط اجتياز اختبار2020أصدرت إدارة التعليم في إنديانا مؤخًرا إرشادات جديدة حول متطلبات التخرج لفئة    
ليكون مؤهالً للتخرج. فلن يُطلب منه القيام بذلك مرة أخرى ا واحدًا أو أكثر في هذا االختباراختباًرا فرعيً ر الصف الثاني عش بإذا لم يجتز طال  .ISTEP + 
:بالتخرج إذا كانوا قد استوفوا ما يلي 2020التعليم في إنديانا للطالب في مجموعة  ادارةوفرها تستسمح المرونة الجديدة التي   

قبل والدورات التي من المدرسة الثانوية المكتسبة  درجات بناًء على مجموعة من ُمعَيّناللدبلوم ا حديدلت هتمددرجات المعوال ةات الدراسيجميع متطلبات الدور وااستوف. 1

؛ وعندما أصدر الحاكم أمر إغالق المدرسة على مستوى الواليةوهذا ، 2020مارس  19التحق بها الطالب اعتباًرا من   

أو عن بعد التي وضعتها الهيئة اإلدارية لمؤسسة المدارس المحلية استجابة ألمر إغالق المدرسة على مستوى  التعلم االفتراضي المشاركة فيأي متطلبات  وايستوف. 2

.الوالية الصادر عن الحاكم  

وخريجو السنة الخامسة ليسوا مؤهلين للحصول على هذه  . الخريجين األوائل2020ق مرونة التخرج المعتمدة حديثًا فقط على الطالب في مجموعة التخرج لعام بتنط

.المرونة وسيظلون مطالبين بالوفاء بمتطلبات التخرج المطبقة على مجموعات التخرج الخاصة بهم  

في  لبقاءهم للتخرج. نظًرا ألمر الحاكم باالطالب إذا كانت لديك أي أسئلة حول أهليت مرشد، فال تتردد في االتصال ب2020ظًرا للمرونة المتزايدة لمتطلبات التخرج لفصل ن

.، نحن بصدد إعداد خطط بديلة للتخرجواإلبعاد االجتماعي المنزل  

 

AP المتقدم  وى مست الأمتحانات   

إلجراء اختبارات عبر  يقدم مجلس الكلية اختبار تحديد المستوى المتقدم عبر اإلنترنت للطالب المسجلين في فصول تحديد المستوى المتقدم. ستتاح للطالب الفرصة
الطالب للحصول على رشد. يرجى االتصال بمعلم أو مفي الفصول مراقبهال التقليدية دقيقة في المنزل. ستحل هذه االمتحانات محل االختبارات 45نت مدتها اإلنتر  

h ttps://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators :التفاصيل. يوفر موقع الويب المرفق معلومات إضافية بشأن االختبار  
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