
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 2من  1الصفحة 

 للمراسالت المكتوبة

 المدرس  المنهج الدراسي

األكاديمية الدرجات   الحضور  

 تعليقات
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 أيام الغياب أيام الحضور  أيام الدوام  شرح الدرجات 

 االجتهاد/السلوك الدرجات األكاديمية 

A and B+ = متقدم, B and C+ = متمكن 

C and D+ = أساسي, D and F = دون األساسي 

I = غير تام, AU = مراجعة 

O =متميز 

S =مقبول 

U =غير مقبول 

 إلى ولي أمر/وصي الطالب:
 
 
 
 
 
 
 

 

ADV, PreAP, IBMYP, PreIB, IGCSE = 

 مناهج المستوى المتقدم

+ ع   تشير إلى المستوى المتقدم أو المتقدم/المسرَّ   

 الطالب الصف

2020 -2021 

 اسم المدرسة 

 عنوان المدرسة 

 20112فيرجينيا  -ماناساس

 الفترة التقويمية 

 2020سبتمبر   9الفترة األولى من 

 2020أكتوبر   30حتى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High School Comments: 

 تعليقات المرحلة الثانوية:

Middle School Comments: 

 تعليقات المرحلة المتوسطة:
Teacher requests a conference 

 المدرس يطلب اجتماعا  

Additional Comments Attached 

 تم إرفاق تعليقات إضافية
Student cooperative/courteous 

 الطالب متعاون/مهذب

Actively Participates in Class 

 يشارك في الفصل بنشاط

Needs more self-control 

 يحتاج إلى المزيد من ضبط النفس

Definite Improvement Shown 

 تم رصد تحسن ملموس
Needs to be more attentive 

 يحتاج إلى المزيد من االنتباه

Failure to Complete Homework 

 ال يكمل واجبه المنزلي

Communicates effectively 

 يتواصل بشكل فعال

Student Courteous/Cooperative 

 الطالب متعاون/مهذب
Basic skills need improvement 

 مهاراته األساسية بحاجة إلى تحسين

Diligent in Preparing Homework 

 مجتهد في إعداد واجبه المنزلي

Diligent in preparing homework 

 مجتهد في إعداد واجبه المنزلي

Work is of High Quality 

 عمله عالي الجودة 

Assignments not completed 

الدراسي غير مكتملواجبه   

Prepare Homework More Carefully 

 ينجز واجبه المنزلي بعناية
Actively participates in class 

 يشارك في الفصل بنشاط

Needs to Bring Class Materials 

 يجب أن يحضر لوازم الفصل الدراسي

Work is consistently high quality 

 عمله عالي الجودة دائما  

Needs to Participate in Class 

 يجب أن يشارك في الفصل 
Definite improvement shown 

 تم رصد تحسن ملموس

Needs More Self Control in Class 

 يحتاج إلى المزيد من ضبط النفس في الفصل 

Needs to bring class materials 

 يجب أن يحضر لوازم الفصل الدراسي

Grade Affected Due to Absences 

 تأثرت درجاته بسبب غيابه
Needs to prepare for tests/quizzes 

ر لالختبارات/لالمتحانات   يجب أن يحض ِّ

Should Complete Work on Time 

 يجب أن ينجز عمله في الوقت المحدد 
Less than 60% work completed 

% من عمله 60ينجز أقل من   

Missed Work Not Made Up 

الواجبات التي فاتته  أهمل إنجاز  

Absences/Tardies affect achievement 

 غيابه/تأخره يؤثر على أدائه 

Low Test and Quiz Grades 

 درجات االختبار واالمتحان متدنية
Failure to dress for Physical Education 

 ال يرتدي اللباس المخصص للتربية البدنية

Participates in Adjusted Program 

 يشارك في برنامج المواءمة

Performance exam exemption 

 اإلعفاء من أداء االختبار

Participates in modified curriculum per IEP Team 

 يشارك في المناهج المعدلة ضمن فريق برنامج التعليم المخصص
SOL exam exemption 

 SOL اإلعفاء من اختبار

Performance Exam Exemption for HS Credit Course 

 اإلعفاء من اختبارات مناهج الثانوية المناحة للساعات المعتمدة
Participates in Modified Curriculum per IEP Team 

 يشارك في المناهج المعدلة ضمن فريق برنامج التعليم المخصص

SOL exam exemption 

 SOL اإلعفاء من اختبار

 

Passed CTE competency 

 CTEنجح في اختبار الكفاءة لمناهج 

 

 اسم المدرسة 

 اسم مدرس الصف 

 إلى ولي أمر/وصي الطالب: 




