
 
 

 المحترمين، األمور وأولياء فورسايث مقاطعة/سايلم ونستون مدارس طالب إلى
 طيبة تحية

 

 فورسايث مقاطعة /سايلم ونستون مدارس  ستتبعها التي اإلرشادات أدناه نبين الشمالية، كاروالينا والية في العام التعليم وزارة من تردنا التي التوجيهات على بناءً 
(WS/FCS )المرحلة لطالب ةالنهائي والدرجات الرابع، للربع بالنسبة (K - 21:) 
 

 

 (:K - 5) للصفوف – االبتدائية المرحلة

 إدراج عدم من وبالرغم .النهائية المدرسية الشهادات ضمن لديه والتطور القوة مواطن تبين والتي لطفلك الحصرية المدرسية الشهادات تصدر سوف 
  االنترنت عبر التعليم منصة عبر عليها المتحصل الدرجات على االطالع الممكن من أنه إال ،المدرسية الشهادات ضمن باألرقام الرابع الربع درجات

(eLearning )سكول باور نظام خالل من (PowerSchool )المرحلة لطالب بالنسبة أما(. 5-3) المراحل لطالب بالنسبة (K - 1.) الدرجات فإن 
 .تصدر لن الرابع للربع المعيارية

 
 

 (8-6) للصفوف المتوسطة، المرحلة

 باالجتياز أما حصرية تعليقات النهائية المدرسية الشهادات تضم " Pass  "التراجع أو " Withdraw "، (PC19/WC19) .الواجبات ولمتابعة 
 سكول باور نظام عبر (numeric grade) باألرقام الدرجات على النقر للوالدين يمكن االنترنت، خالل من التعليم عبر لطفلك المعطاة

PowerSchool االجتياز بعبارة يقصد و. المكتملة غير أو المفقودة الواجبات إلى باإلضافة معينة درجات على االطالع بغية وذلك " Pass "حصول 
 .العكس إلى" Withdraw " التراجع عبارة تشير بينما ،المذكورة الفترة أثناء نقاط على الطالب

 
 والمتوسطة االبتدائية المرحلتين لطالب مهمة مواعيد

المدرسية الشهادات وإعداد االنترنت عبر للتعليم الرابع الربع التواريخ  
 االنترنت عبر التعلم منظومة عبر جديدة واجبات إلعطاء النهائي الموعد مايو/أيار 12

 للصفوف المنجزة الواجبات سليملت النهائي الموعد يونيو/حزيران 5

( نقاط بدون) أي ،" Withdraw " التراجع أو( نقاط على للحصول" ) Pass " االجتياز أما اختيار الثانوية المرحلة طالب على يونيو/ حزيران 21 – 2
 (نقاط) رقمية درجات أو

 .الطالب عنوان إلى البريد عبر المحرز التقدم تقارير أو األداء بطاقات إرسال يونيو/حزيران 21
 

 
 (11 -9 الصفوف) الثانوية للمرحلة النهائية الدرجات

 النقاط أساسها على وتمنح .لطفلك التراكمي المعدل ضمن وتدرج رقمية كدرجات فوق فما 21 تبلغ التي النهائية تالدرجا تسجل. 

 اجتياز تقدير على فتحصل 97-01 بين تتراوح التي الدرجات أما " Pass/PC19 ."معدل ضمن تدرج ال أنها إال ذلك، ضوء على النقاط وتمنح 
 .(ذلك عن بدال ً األرقام الختيار لجوءل التدريسية بالكوادر االتصال ذويهم أو للطالب يمكن يونيو،/حزيران 21-2 من اعتبارا ً. )الدرجات

 متراجع تقدير ىعل 01 عن تقل التي الدرجات تحصل " Withdraw/WC19"، لتحسين متاحة خيارات هناك ولكن ،ابموجبه نقاط أي تصدر وال 
 .الدرجات

 
 

 (11-9) الصفوف في الثانوية المرحلة لطالب المخصصة المواعيد
المدرسية الشهادات وإعداد االنترنت عبر للتعليم الرابع الربع التواريخ  
مايو/أيار 22  المستوفين غير من النهائية المرحلة طالب إلى الدراسي الربع منتصف في للتخرج رسائل ترسل – فقط النهائية المرحلة 

 ابريل/نيسان 19 أقصاه موعد في للشروط

مايو/أيار 12  االنترنت عبر التعلم منصة عبر جديدة واجبات عطاءإل النهائي الموعد 

يونيو/حزيران 5  للصفوف المنجزة الواجبات لتسليم النهائي الموعد 

يونيو حزيران 21 - 2  المرقمة، الدرجات صيغة إلى التقدير لتغيير الطالب معلمب االتصال"  Pass/PC19 " اجتياز تقدير على الحاصلين للطالب يمكن 
 .التراكمي المعدل ضمن تدرج سوف والتي

يونيو/حزيران 21  .الطالب عنوان إلى البريد عبر المحرز التقدم وتقارير المدرسية الشهادات ترسل 

يونيو/حزيران 22  (FACE program) فايس لبرنامج النهائي الموعد 

 
 

 في وتفهمكم صبركم مدى على نشكركم وأخيرا ً. التفاصيل من المزيد على للحصول مدرسته أو طفلكم مدرسب االتصال يمكنكم استفسار، أي لديكم كان حال وفي
 .العصيبة األوقات هذه ظل

 


