
 
 
 
Mchana Mwema Wanafunzi na Wazazi wa WS/FCS,  
 
Kulingana na mwongozo unaoendelea kutolewa na Idara ya Mafundisho ya Umma ya North Carolina, hapa chini kuna 
miongozo iliyosasishwa ambayo WS / FCS itafuata katika robo ya nne na kwa alama za mwisho za darasa la K -12: 
 
Shule ya Msingi- darasa la K-5 

 Kadi za maelezo zinazoorodhesha uwezo wa mtoto wako na maeneo ya ukuaji zitatolewa kama kadi ya ripoti ya 
mwisho. Ingawa, alama za idadi za robo ya nne hazitaorodheshwa kwenye kadi ya ripoti, alama za kujifunza kwa 
kielekroniki kwa wanafunzi katika darasa la 3-5 zinaweza kutazamwa katika PowerSchool . Alama za msingi za 
robo ya nne hazitatolewa kwa wanafunzi wa darasa la K-2. 
 

 
Shule ya Kati - darasa la 6-8 

 Kadi za mwisho za ripoti zitajumuisha alama za Kupita au Kujiondoa (PC19 / WC19) pamoja na maelezo ya 
maoni. Ili kufuatilia kazi ya ziada ya kujifunza kwa kieletroniki ya mtoto wako, wazazi wanaweza kubofya kwenye 
nambari ya darasa katika PowerSchool ili kutazama alama binafsi na pia  kazi ya ziada inayokosekana au 
isiyokamilika. "Kupita" kozi hupata alama wakati "Kujiondoa" haina alama yoyote.  
  
 

Tarehe Muhimu kwa Wanafunzi wa Shule ya Msingi na ya Kati 

Tarehe Kujifunza kwa Kielectroniki kwa Robo ya Nne na Maandalizi ya Kadi ya Ripoti  

Mei 28 Tarehe ya mwisho ya kutoa kazi mpya ya ziada ya kujifunza kwa kieletroniki  

Juni 5 Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha kazi ya ziada ya Kujifunza kwa kielectroniki kwa ajili ya 
kutathmini  

Juni 8-10 Wanafunzi katika kozi za shule ya upili lazima wachague Kupita (kwa alama), Kujiondoa (hakuna 
alama), au alama za idadi  (alama).  

Juni 12 Kadi za Ripoti na za Ripoti ya Maendeleo ya EC zinatumwa nyumbani  

 
Alama za Mwisho za Shule ya Upili- (darasa la 9-11)  

 

 Alama za mwisho ambazo ni 80 au zaidi zitaorodheshwa kama alama za idadi na zitajumuishwa katika GPA ya 
mtoto wako. Atapewa alama. 

 Alama  za 60-79 zitapewa alama za Kupita / PC19. Alama  zitapeanwa, lakini hazitajumuishwa katika GPA. 
(Kuanzia Juni 8-10, wanafunzi/familia wanaweza kuwasiliana na waalimu wao kuchagua chaguo la idadi badala 
yake.)  

 Alama chini ya 60 zitapokea Kujiondoa/WC19. Hakuna  alama yo yote itapeanwa, lakini kutakuwa na chaguzi la  
Urejeshaji  alama.   

 
 

Ratiba ya Wanafunzi wa Shule ya Upili katika Darasa la 9-12 

Tarehe Kujifunza kwa Kielectroniki kwa Robo ya Nne na Maandalizi ya Kadi ya Ripoti  

Mei 18 Wanafunzi Waandamizi Pekee- Barua za Hadhi ya Uhitimu za Kati ya Robo zitatumwa kwa 
wanafunzi waandamizi ambao hawakuwa wamekidhi mahitaji ifikapo Aprili 27.  

Mei 28 Tarehe ya mwisho ya kutoa kazi mpya ya ziada ya kujifunza kwa kieletroniki  

Juni 5 Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha kazi ya ziada ya kujifunza kwa kielectroniki kwa ajili ya 
kutathmini  

Juni 8-10 Wanafunzi ambao watapokea alama za Kupita/ PC19 wanaweza kuwasiliana na mwalimu wa 
mtoto wao ili abadilishe kuwa alama za idadi ambazo zitajumuishwa kwenye GPA. 

Juni 12 Kadi za Ripoti na Ripoti za Maendeleo ya EC zinatumwa nyumbani  

Juni 18 Siku ya mwisho ya mpango wa elimu ya familia na watoto (FACE) 

 
 
Ikiwa una maswali yoyote unahimizwa kuwasiliana na mwalimu wa mtoto wako au shule yako kwa maelezo zaidi. 
Tunakushukuru kwa uvumilivu wako na uelewa kwa wakati huu usiowahi kutokea. 


