نام مدرسه

دانش آموز

کد پستی 389
Manassas, VA 20108

کالس

صفحه  1از 1
دوره گزارش

از

نمرات تحصیلی
نفر اول

عنوان دوره

نفر دوم

آموزگار

نفر سوم

SEM
1ST
(نیمسال
تحصیلی
اول)

نفر
چهارم

توضیح نمرات

SEM
2ND
(نیمسال
تحصیلی
دوم)

به

حضور
امتحان

FIN
(پایان)

تالش

رفتار

CUR TDY
CUR ABS
(غیبت از درس) (تاخیر در درس)

نظرات

به والدین/سرپرست:

نمرههای تحصیلی:
=Aعالی =)+(Bباالی متوسط =)+(Cمتوسط
=)+(Dکمتر از متوسط =Iغیرکامل =Fرد

تالش/رفتار کالسی
=Oعالی
=Sرضایتبخش

=AUمستمع آزاد  =WFانصراف از دوره مردود شده است

=Uغیررضایتبخش

روزهای ثبت نام:
روزهای پیش:
روزهای غیبت:

=NG/NMبدون نمره =WPقبول انصراف
دوره های  = IGCSE، PreIB، IBMYP، PreAP،ADVدوره های سطح پیشرفته
+به معنی پیشرفته است/سریع تر ،سطح پیشرفته

نظرات دبیرستان:
معلم درخواست کنفرانس میکند
دانش آموز همکاری کرده است /مودب بوده است
به خویشتنداری بیشتری نیاز دارد
باید بیشتر توجه کند
به طور موثر تعامل میکند
مهارت های پایه نیاز به بهبود دارد
دقت در انجام تکالیف منزل
وظایف محوله کامل نشد
فعاالنه در کالس شرکت میکند
کار همیشه با کیفیت است
پیشرفت قطعی وجود داشته است
باید وسایل الزم را با خود به کالس بیاورد
برای آزمونهای اصلی/آزمونهای کوتاه کالسی نیاز به آمادگی دارد
کمتر از  %60کار انجام شده است
غیبتها/تاخیرها بر نمرات و دستآوردها تاثیر گذار است
قصور در پوشیدن لباس ورزشی
معافیت از آزمون عملکرد
معافیت از آزمون SOL
شرکت در مواد درسی اصالح شده برای هر تیم IEP

نظرات مدرسه متوسطه:
نظرات اضافه پیوست است
فعاالنه در کالس شرکت میکند
پیشرفت قطعی وجود داشته است
تکالیف منزل خود را کامل نکرده است
دانش آموز مودب بوده است/همکاری داشته است
دقت در انجام تکالیف منزل
کار خود را با کیفیت انجام میدهد
تکالیف منزل را با دقت بیشتر آماده کند
باید وسایل الزم را با خود به کالس بیاورد
باید در فعالیتهای کالسی شرکت کند
به خویشتنداری بیشتری در کالس نیاز دارد
غیبت از کالس نمره را تغییر داده است
باید کار خود را به موقع به پایان برساند
کار انجام نشد ساخته نشد
نمرات پایین آزمون اصلی و آزمون کوتاه کالسی
شرکت در برنامه تطبیق یافته
شرکت در مواد درسی اصالح شده برای هر تیم IEP
معافیت از آزمون عملکرد برای دورهHS Cred
معافیت از آزمونSOL

