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 أعزائي عائالت مدارس شيكاغو العامة،

 

. 2020-2019أبريل، أعلن الحاكم بريتزكر أنه سيتم تعليق التعليم الفردي لجميع مدارس إلينوي حتى نهاية العام الدراسي  17في 

 أخبار يصعب سماعها، لكننا ندعم قرار الحاكم بحماية صحة وسالمة جميع سكان والية إلينوي.  هذه

 

علم عن بعد يجري على قدم وساق، ومعلمونا يبذلون قصارى جهدهم لتزويد في حين أن التعليم الشخصي قد انتهى خالل العام، فإن الت

أطفالك بنفس مستوى التعليم عالي الجودة الذي تلقوه في الفصل الدراسي. نكتب اليوم إلطالعك على كيفية تصنيف طفلك في الفصل الرابع، 

نتقال إلى مستوى الصف التالي. نأمل أن تساعدك هذه المعلومات باإلضافة إلى التوصيات التي سنقدمها إلى مجلس التعليم بشأن التخرج واال

 في إبقاء طفلك مشارًكا خالل الشهرين األخيرين من المدرسة مع توفير مستوى المرونة الالزم خالل هذه الفترة الصعبة. 

 

 فرز الدرجات واالنتقال إلى الصفوف التالية لطالب المرحلة االبتدائية 

نوصي مجلس التعليم  وللصحة العامة،  19-تي يواجهها طالبنا وأسرنا بسبب حالة الطوارئ التي سببها وباء كوفيد نحن ندرك التحديات ال

بالموافقة على تعديل سياسة االنتقال إلى الصفوف التالية التي ستنقل جميع طالب المرحلة االبتدائية إلى مستوى الصف التالي في  

للسماح لهم بتحسين أو الحفاظ على درجات الربع الثالث، لن يحصل أي طالب على درجة الربع  بينما سيتم فرز درجات الطالب .الخريف

الرابع اللتي تقل عن درجة الربع الثالث. لضمان مكافأة الطالب على عملهم الشاق مع توفير المرونة أيًضا، سيحصل الطالب إما على 

 المعايير التالية: درجة مكونة من أحرف أو النجاح أو غير مكتمل بناًء على 

 المؤهل  (  Q4سجل درجات الربع الرابع )

 درجة الحرف
حصل على درجة الربع الرابع التي حققت أو تجاوزت درجة الربع  ●

 الثالث للطالب

 (Pناجح )

 المعدل التراكمي ال يتأثر.

شارك في التعليم الرقمي وحصل على درجة في الربع الرابع أقل من   ●
 الربع الثالث

ال يمكن الوصول إلى التعليم الرقمي ولكن يمكن الوصول إلى حزم العمل  ●
 المطبوعة المكتملة

 غير مكتمل )/(

يُعطى الطالب األولوية المعدل التراكمي ال يتأثر. 
للفترة الصيفية إذا تقرر أنه يمكن عقد الفترة 

 الصيفية هذا العام.

ال يمكن الوصول إلى التعليم الرقمي ولم تكمل حزم العمل المطبوعة أو  ●
 تتفاعل مع المعلم

في الربع  Fكان لديه حق الوصول إلى التعليم الرقمي وحصل على درجة  ●

 الرابع



 

 

  
 المعدالت التراكمية واالنتقال إلى الصفوف والتخرج لطالب المدارس الثانوية 

 

ستستخدم المدارس الثانوية نظام درجات معدلة قائم على الفصل الدراسي سيوفر للطالب الفرصة لتحسين معدلهم التراكمي، وهو أمر مهم 

ت المكانة األكاديمية للطالب الذين يحصلون على درجة أقل في للطالب الذين يواصلون التعليم بعد الثانوي. كما سيحمي نظام الدرجا

الفصل الرابع. سيتيح نظام الدرجات المنقح لدى المنطقة للطالب اآلن تحسين درجة الفصل الدراسي من أجل الحصول على درجة من 

أو درجة النجاح أو غير مكتمل درجات األحرف. على مستوى المدرسة الثانوية، سيحصل الطالب إما على درجة من درجات األحرف 

 بناًء على المعايير التالية: 

 المؤهل  ( S2سجل درجات الفصل الدراسي الثاني )

 درجة الحرف
حصل على درجة الفصل الدراسي التراكمي التي حققت أو تجاوزت  ●

 درجة الربع الثالث للطالب

 (Pناجح )

يحصل الطالب ساعات المعدل التراكمي ال يتأثر. 
 معتمدة.

شارك في التعليم الرقمي وحصل على درجة نجاح للفصل الدراسي  ●
 الثاني تراكمية أقل من الربع الثالث

ال يمكن الوصول إلى التعليم الرقمي ولكن يمكن الوصول إلى حزم  ●
 العمل المطبوعة المكتملة

 غير مكتمل )/(

المعدل التراكمي ال يتأثر. ال يحصل الطالب على 
وحدة دراسية ويتم منحه فرصة للمشاركة في 

 استرداد الوحدات الدراسية  لتلبية متطلبات التخرج.

ال يمكن الوصول إلى التعليم الرقمي ولم تكمل حزم العمل المطبوعة  ●
 أو تتفاعل مع المعلم

 Fل على درجة كان لديه حق الوصول إلى التعليم الرقمي وحص ●
 تراكمية في الفصل الدراسي الثاني

 

 ستوصي المنطقة أيًضا بأن يتنازل مجلس اإلدارة عن متطلبات التخرج التالية غير القائم على نظام الساعات المعتمدة للطالب الكبار لهذا

 ، واختبار الدستور، ومحو األمية المالية، وعلوم الكمبيوتر.(SAT / DLM-AAالعام: تعلم الخدمة، التقييم بتفويض من الوالية )

 

إرشادات نظرة عامة كاملة حول متطلبات التخرج التخرج واالنتقال إلى الصفوف وفرز الدرجات، يرجى االطالع على  للحصول على

 .المفصلة لدينا تحديد الدرجات ألولياء األمور

 

 إشراك الطالب واألسر وضمان نهاية فعالة لهذا العام

 

وغرس الشعور بالحياة الطبيعية يعد أمًرا بالغ األهمية لصحتهم وعافيتهم ويضمن استمرار الطالب في  إن الحفاظ على مشاركة الطالب

التقدم األكاديمي. لقد طورنا بروتوكواًل لمساعدة المدارس على تتبع مشاركة الطالب من خالل مجموعة متنوعة من المقاييس، بما في ذلك 

لذين قد يحتاجون إلى إرشادات إضافية. ومع ذلك، نطلب من العائالت التعاون مع مدرستهم تسجيالت دخول المعلمين المنتظمة للطالب ا

إلنشاء نظام معتاد للحفاظ على مشاركة أطفالهم. سيستمر المعلمون في نشر الدرجات بنفس معدل التكرار المعتاد. يرجى استخدام بوابة  

لمزيد من المعلومات حول بوابة أوالياء األمور واالتصال بمدرسة طفلك لعرض ما لديك من  انقر هناأوالياء األمور لمراقبة تقدم طفلك. 

 أسئلة.

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

في حين أن هذا ليس الربع الرابع الذي تصورناه لك، إال أن العام الدراسي لم ينته بعد. سيستمر المعلمون في التدريس. وسيستمر الطالب 

 في التعلم. لن يتوقف عمل التعليم المهم.

 

ا زلنا نأمل في أن يرفع المحافظ أمر ، نأسف بشدة ألنك لن تتمكن من االحتفال بحفل التخرج مع أصدقائك وعائلتك. وم2020أخيًرا، لدفعة 

البقاء في المنزل ويرى مسؤولو الصحة العامة أنه من المناسب أن يجتمعوا في مجموعات كبيرة هذا الصيف، عندئذ ستتمكن المجتمعات 

  المدرسية من االحتفال بإنجازاتك.

 

 العام الدراسي. نحن نقدر صبرك وتفهمك. سنواصل تحديثك بانتظام طوال الفترة المتبقية من

 
 

Janice K. Jackson, EdD 

 الرئيس التنفيذى
 مدارس شيكاغو العامة

LaTanya D. McDade 

 كبير مسؤولي التعليم
 مدارس شيكاغو العامة

 
 


