Các gia đình thân mến,
Trong thời gian học tập từ xa này, không chỉ việc giảng dạy và học tập trông khác nhau, mà
cách chúng tôi báo cáo điểm học kỳ cũng hơi khác nhau. Tối hậu, mục tiêu là giữ cho học sinh
của chúng ta và một kết nối nhà-trường học mạnh mẽ ở trung tâm của những gì chúng ta làm.
Chúng tôi hiểu bạn muốn biết những gì học sinh của bạn đã học được học kỳ này và những gì
tiến bộ mà họ đang thực hiện. Giáo viên của chúng tôi đang làm việc rất chu đáo để đảm bảo
bạn có sự hiểu biết chính xác và đầy đủ nhất về sự tiến bộ của con bạn mà họ có thể cung cấp.
Thông báo quan trọng: Chuyển sang Phiếu Điểm Trực tuyến cho Học kỳ đầu tiên;
Có thể Opt-In để Nhận Bản sao Giấy
Trong một năm học điển hình, chúng tôi sẽ gửi phiếu điểm học kỳ đầu tiên về nhà với học sinh.
Năm nay, chúng sẽ chỉ được gửi đến tài khoản Skyward trực tuyến của bạn. Nếu quý vị muốn
nhận một bản in phiếu điểm của con quý vị ngoài bản sao kỹ thuật số, vui lòng đăng nhập vào
Skyward và chọn tùy chọn "Paper Report Card” (Phiếu Điểm Giấy) trong phần " Student/Family
Information Update” (Cập nhật Thông tin Học sinh/Gia đình). Bạn cũng có thể thông báo cho
nhân viên văn phòng tại trường của con bạn để chọn tùy chọn đó cho gia đình bạn.
Điểm số hoặc Điểm dấu của Phiếu Điểm:
Một lưu ý về điểm dấu:
● IE, Không đủ bằng chứng (Insufficient Evidence - IE) trong quá khứ, điều này có thể có
nghĩa là học sinh đã có mặt nhưng không làm việc trong khi ở trường. Trong tình huống
học tập từ xa này, IE có thể có nghĩa là giáo viên mới bắt đầu đơn vị bài hoặc nội dung
đã được giảng dạy nhưng giáo viên vẫn đang đánh giá hoặc thu thập dữ liệu. Sẽ thấy ý
kiến cụ thể là tại sao giáo viên không có bằng chứng tại thời điểm này và dự kiến khi
nào thông tin liên quan đến nội dung/kỹ năng đó.
● NF, Không là một Chú trọng (Not a Focus), có nghĩa là các tiêu chuẩn mà không được
giảng dạy cho học kỳ này (ví dụ, trong lớp 3 phân số được dạy trong học kỳ thứ hai =
NF cho học kỳ này).
● Điểm số dựa trên tiêu chuẩn (1-4): chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn là về sự hiểu biết của
học sinh về tiêu chuẩn và sự tăng trưởng theo thời gian, không phải về số lượng bài tập
đã hoàn thành hoặc phần trăm họ đã đúng về một bài tập. Dự kiến, hầu hết học sinh sẽ
được 2-sắp đến hoặc 3-đáp ứng các tiêu chuẩn cấp lớp tại thời điểm này trong năm.
● Nỗ lực: Nếu học sinh đang cho thấy bất kỳ nỗ lực để tham gia vào việc học từ xa, bằng
cách nào họ có thể, cần được ghi nhận là nỗ lực.
o Thiếu bài tập trong Canvas và Seesaw không nên được tính vào điểm nỗ lực của
học sinh nếu họ đang thể hiện nỗ lực theo những cách khác.
o Chúng tôi nhận ra nỗ lực có thể được hiển thị nhiều cách khác nhau, và trong khi
chúng tôi rất thích khi chúng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của trẻ trên Zoom, họ
sẽ không bị phạt vì có máy ảnh của họ tắt.
Chúng tôi biết các gia đình đang lèo lái qua nhiều căng thẳng trong thời gian này và phiếu điểm
này nhằm cập nhật cho bạn về giáo dục của con bạn. Nó không phải là một phiếu điểm về sự
hỗ trợ của bạn ở nhà. Chúng tôi tin tưởng bạn đang làm tốt nhất có thể vào lúc này và chúng tôi
trân trọng sự cộng tác của bạn.

