
Students First: Inspire- Educate- Celebrate   الطالب أوال: إلهم،علم، إحتفل  

 

 

 

Dearborn Public School- Elementary Students’ Remote Learning Grading Criteria   مدارس ديربىرن العامة- معايير )عالمات( التعليم عه بعد لطالب المدارس االبتدائية 

Elementary Grading Criteria - COVID-19 School Shutdown 

For the current marking period: 
Students receive feedback on weekly assignments in the form of 

narrative comments.  

 أونٍاء األيور األعزاء:  

 خالل انرعهى عٍ تعد() -درجاخ أو عالياخ جدٌدج  نطالب يدارس دٌزتورٌ االتردائٍح

 نفرزج ذقزٌز انعالياخ انحانٍح:

  .ٌرهقى انطالب يالحظاخ  أصثوعٍح حول انواجثاخ انًدرصٍح يٍ انًعهًح/انًعهى نرحضٍٍ انرعهى 

 

 اندرجاخ كًا ٌهً:

● Meeting:  regularly submitted work and attended check-ins 

○ Accuracy of work assessed on 

standards/graded/recorded in MiStar 

○ High participation 

  

ٌكًم أو ٌُجز  انطانة جًٍع  انواجثاخ انًدرصٍح وال ٌرغٍة عٍ ٌهثً انطانة انروقعاخ انرعهًٍٍه:  

 حضور يواعٍد انصف  انًجدونح عثز االَرزَد.

( )تزَايج كًثٍوذز Star-Miاندراصٍح / اندرجح / انًضجهح فً نهًعاٌٍز قح انعًم انذي ذى ذقًٍٍه وفقًا د

 ٌضرعًم يٍ انًدرصٍٍ نحفظ عالياخ انطالب(.

● Progressing:  Submitted most assignments and attended some 

of the check-ins 
ز يعظى  يواعٍد : ٌكًم أو ٌُجز  انطانة يعظى انواجثاخ انًدرصٍح و ٌحضذقدو  أو ذحضٍ انطانة  

 انصف  انًجدونح عثز االَرزَد.

● Limited Participation:  with one of the following explanations 

○ Rarely or did not submit work (may be required to 

attend summer school) 

○ Rarely attended check-in sessions (may be required to 

attend summer school) 

○ Family hardship during the time of instruction (summer 

support offered) 

: ٌكًم أو ٌُجز  انطانة تعض انواجثاخ انًدرصٍح و ٌحضز تعض يواعٍد يشاركح يحدودج نهطانة 

 انصف انًجدونح عثز اإلَرزَد.يع أحد انرفضٍزاخ انرانٍح:

انطانة حضور انًدرصح انصٍفٍح و إكًال َادًرا يا ٌكًم انواجثاخ انًدرصٍح  ) ٌجة عهى   ❖

 انواجثاخ (

َادًرا يا ٌحضز  يواعٍد انصف انًجدونح عثز االَرزَد )ٌجة عهى  انطانة حضور انًدرصح  ❖

 انصٍفٍح و إكًال انواجثاخ(

 يعاَاج األصزج خالل وقد انردرٌش عثز اإلَرزَد  )ٌرى ذقدٌى اندعى انصٍفً نهطانة( ❖

Parental Partnership with the School is Crucial Because: 

Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community 

 الشراكة بيه أولياء االمىر والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن: المعلميه + أولياء  االمىر + الطالب = طالب مميزيه ومجتمع واجح

 


