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 وضع العالمات

منذ اإلغالق األولي للمدرسة من قبل الحاكم، أدت كيفية تصنيف 

الطالب ومنحهم الكريديت، وترقيتهم إلى الصف التالي، إلى 

العديد من األسئلة. بعد مراجعة أمر الحاكم، وتوصيات وزارة 

التربية في والية ميشيغان، والتشاور مع المناطق من جميع 

أنحاء مقاطعة ماكومب، والتحليل الدقيق لسياسات مجلس 

التعليم حول الدرجات، ستجد أدناه معلومات حول التقدير 

 لجميع الطالب في مدارس وارن كونسوليديتد.

 

 0202 خريجي  متطلبات

في المدارس الثانوية الشاملة )كوزينو، سترلينغ هايتز، و 

كريديت  5.91وورن ماط(، طالب السنة األخيرة الذين لديهم 

( بعد MMCمعتمد وقد استوفوا متطلبات االستحقاق لميشيغان )

، والذين يتقدمون نحو معايير التعلم األساسيةالتي 5الفصل 

يوفرها مكتب المناهج والتعليم، على النحو الذي يحدده 

(" لدوراتهم والوفاء CRمعلمهم، سيحصل على "كريديت )

 WCS9بمتطلبات الدرجة المنصوص عليها من قبل مجلس التعليم 

بالنسبة لمدرستنا الثانوية البديلة )كوميونتي(: طالب 

حتى نهاية الربع  MMCالسنة األخيرةالذين استوفوا متطلبات 

الثاني، مسجلين في الدورات المناسبة الالزمة إلكمال 

للربع الثالث والربع الرابع، والذين  MMCمتطلبات 

يتقدمون نحوأساسيات معايير التعلم كما يحددها معلموهم، 

(" لدوراتهم وتلبية متطلبات الدرجة CRستحصل على "كريديت)

 WCS9المنصوص عليها من قبل مجلس التعليم 

سيكون لدى طالب السنة األخيرة في كل من المدارس الثانوية 
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الشاملة والبديلة الذين ليسوا على المسار الصحيح فرصة 

، إلنهاء أي وجميع 0202حزيران  5حتى  MMCإلكمال متطلبات 

الفصول الالزمة لتلبية المتطلبات المذكورة. يجب عليهم 

أيًضا التقدم نحو معايير التعلم األساسية على النحو الذي 

يحدده معلموهم. إذا تم استيفاء كال الشرطين، فسيكونا قد 

استوفيا متطلبات الدرجة المنصوص عليها من قبل مجلس 

 WCS9التعليم 

بالنسبة إلى طالب السنة األخيرة لدينا، يمثل وقت التعلم 

غير المنظم هذا فرصة لبناء القدرة على إدارة عبء عملهم 

والتنظيم، وهما مهارتان مهمتان لإلستعداد للكلية 

 والوظيفة.

 

( CR / Iتقارير التقدم للربع الثالث، كريديت/غير مكتمل )

، وطالب الصف الثامن الذين يتلقون 20-9للطالب في الصفوف 

 .حاليًا صفوًفا للحصول على كريديت المدرسة الثانوية

لتحديث أي درجات  0202أبريل  02سيتاح للمعلمين حتى 

أكاديمية بناًء على العمل/ اإلختبرات/التقييمات/إلخ التي 

، وهو التاريخ الذي حدده 0202مارس  55تم تعيينها قبل 

باعتباره آخر تاريخ  51-0202األمر التنفيذي للحاكم ويتمان 

. عند هذه النقطة، ستعمل Covid-19رسمي للمدرسة بسبب جائحة 

درجات الحروف للربع الثالث فقط كعرض للتقدم للطالب 

وأولياء األمور/األوصياء استناًدا إلى معايير التعلم 

، WCSاألساسية التي حددها سابًقا مكتب المناهج والتعليم في 

 كما يحددها معلمهم )معلموهم(.

االستثناء من هذه السياسة هو للطالب المسجلين في مدرستنا 



الثانوية البديلة، سيتم تطبيق ما سبق ولكن سيتم منح 

 (" بدالً من درجة الحروف.CR"الكريديت)

(" CR، سيتم منح "الكريديت)0202أبريل  52اعتباًرا من 

للفصل الدراسي الثاني للطالب الذين يتقدمون نحو معايير 

التعلم األساسية التي تحددها منطقتنا، على النحو الذي 

يحدده معلمهم )معلموهم(. تماشيا مع سياسة مجلسنا، لن يتم 

(" للطالب إال بشرط وجود أدلة موثقة على Iتقديم "غير مكتمل )

أنه تم إجراء محاوالت متعددة لالتصال بالطالب/العائلة وعدم 

وجود تقدم وعدم القدرة على الحصول على محتوى الفصل أو 

غير ذلك الحواجز التي تحول دون تعلم الطالب. يوصى بفصول/

دروس تعويض الكريديت عبر اإلنترنت خالل فصل الصيف للطالب 

 (" للفصل الدراسي الثاني.Iالذين حصلوا على "غير مكتمل )

 

 8-6الطالب في الصفوف 

تماًما مثل طالب المدارس الثانوية لدينا، سيكون أمام 

أبريل لتحديث الدرجات كدليل تقدم للطالب  02المعلمين حتى 

وأولياء األمور/األوصياء استناًدا إلى معايير التعلم 

للمناهج والتعليم.  WCSاألساسية التي سبق أن وضعها مكتب 

(" CR، سيتم منح "الكريديت )0202أبريل  52اعتباًرا من 

للفصل الدراسي الثاني للطالب الذين يتقدمون نحو معايير 

على النحو الذي يحدده  WCSالتعلم األساسية التي حددها 

 معلمهم )معلموهم(.
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 PK-5الطالب في الصفوف 

اعتقدت منطقتنا منذ فترة طويلة على اعتقاد وممارسة أن 

االحتفاظ األولي)إعادة السنة(هو قرار تعاوني بين المديرين 

والطالب وأولياء األمور. ولهذه الغاية، تم تحديد األطفال 

المرشحين لالحتفاظ بهم قبل إغالق المدرسة. يجب أن تتوقع 

هذه العائالت التواصل من مديرها/معلمها في الخطوة التالية 

 في العملية.

بالنسبة لألطفال اآلخرين في المرحلة االبتدائية، فإن التقدم 

سيسمح  WCSنحو معايير التعلم األساسية التي حددتها 

بالترقية إلى مستوى الصف التالي كما يحدده معلمهم 

 )معلموهم(.

 


