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شـرح الدرجــات
الدرجات األكاديمية:
 = Aمتميز ( = B)+فوق المتوسط ( = C)+متوسط
( = D)+تحت المتوسط  = Iغير تام  = Fراسب
 = AUمراجعة  = WFانسحاب  /رسوب
 = NG/NMبدون درجة  = WPانسحاب  /نجاح
 = IRPورقة البحث غير مكتملة
 = ADV/PreAP/IBMYP/IGCEكورسات للمستوى المتقدم
 +تشير إلى متقدم/مسرّ ع  -مستوى متقدم

االجتهاد/السلوك
 = Oمتميـز
 = Sمقبول
 = Uغير مقبول

المرجع:
أيام االلتحاق:
أيام الحضور:
أيام الغياب:

Middle School Comments:
تعليقات المرحلة المتوسطة:

High School Comments:
تعليقات المرحلة الثانوية:

Additional Comments Attached
تم إرفاق تعلٌقات إضافٌة
Actively Participates in Class
ٌشارك فً الفصل بنشاط
Definite Improvement Shown
تم رصد تحسن ملموس
Failure to Complete Homework
ال ٌكمل واجبه المنزلً
Student Courteous/Cooperative
الطالب متعاون/مهذب
Diligent in Preparing Homework
مجتهد فً إعداد واجبه المنزلً
Work is of High Quality
عمله عالً الجودة
Prepare Homework More Carefully
ٌنجز واجبه المنزلً بعناٌة
Needs to Bring Class Materials
ٌجب أن ٌحضر لوازم الفصل الدراسً
Needs to Participate in Class
ٌجب أن ٌشارك فً الفصل
Needs More Self Control in Class
ٌحتاج إلى المزٌد من ضبط النفس فً الفصل
Grade Affected Due to Absences
تأثرت درجاته بسبب غٌابه
Should Complete Work on Time
ٌجب أن ٌنجز عمله فً الوقت المحدد
Missed Work Not Made Up
أهمل إنجاز الواجبات التً فاتته
Low Test and Quiz Grades
درجات االختبار واالمتحان متدنٌة
Participates in Adjusted Program
ٌشارك فً برنامج المواءمة
Participates in Modified Curriculum per IEP Team
ٌشارك فً المناهج المعدلة ضمن فرٌق برنامج التعلٌم المخصص

Teacher requests a conference
المدرس ٌطلب اجتماعا
Student cooperative/courteous
الطالب متعاون/مهذب
Needs more self-control
ٌحتاج إلى المزٌد من ضبط النفس
Needs to be more attentive
ٌحتاج إلى المزٌد من االنتباه
Communicates effectively
ٌتواصل بشكل فعال
Basic skills need improvement
مهاراته األساسٌة بحاجة إلى تحسٌن
Diligent in preparing homework
مجتهد فً إعداد واجبه المنزلً
Assignments not completed
واجبه الدراسً غٌر مكتمل
Actively participates in class
ٌشارك فً الفصل بنشاط
Work is consistently high quality
عمله عالً الجودة دائما
Definite improvement shown
تم رصد تحسن ملموس
Needs to bring class materials
ٌجب أن ٌحضر لوازم الفصل الدراسً
Needs to prepare for tests/quizzes
ٌجب أن ٌحضِّر لالختبارات/لالمتحانات
Less than 60% work completed
ٌنجز أقل من  %06من عمله
Absences/Tardies affect achievement
غٌابه/تأخره ٌؤثر على أدائه
Failure to dress for Physical Education
ال ٌرتدي اللباس المخصص للتربٌة البدنٌة
Participates in Modified Curriculum per IEP Team
ٌشارك فً المناهج المعدلة ضمن فرٌق برنامج التعلٌم المخصص

