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ریموٹ لرنگ گریڈ دینے کی پالیسی
میئر  de Blasioکے باضابطہ حکم سے اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے ،تمام طلبا بقایا تعلیمی سال کے لیے روایتی کالس روم کی
تعلیم کے بجائے ریموٹ لرنگ (فاصلے سے تعلیم حاصل کرنے) میں منتقل ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ پالیسی "اسکول کے گریڈ دینے
کی پالسی  "2019-2020میں اضافے کے طور پر ہو گی جس کو ہمارے اسکول کی ویب سائٹ ( )www.wcbryanths.orgکے
 Academicsلیبل کے نیچے شائع کیا گیا ہے۔
ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ طلبا کو تعلیم اور مفوضہ کام دینے کے پلیٹ فام (آلہ کار) کے طور پر گوگل کالس روم کو استعمال کریں
گے۔ اس لیے طلبا سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ انہی دنوں کی طرح اپنے برائینٹ ( )Bryantگوگل اکاؤنٹس میں روزانہ سائن ِان کریں جس
طرح انہوں نے  23مارچ۔  2020سے معمول میں اسکول میں شرکت کرنے کا آغاز کیا تھا۔

گوگل کالس روم
طلبا ایک انٹرنیٹ براؤزر پر راستہ تالش کر کے سائن اِن کر سکتے ہیں (لیکن گوگل انٹرنیٹ کو ترجیح دی جاتی ہے)
www.google.com -1
 -2اس پر کلک کریں
 -3وافل پر کلک کریں

(سائن اِن) جو کہ اسکرین کے دائیں باالئی حصے میں ہے (اگر قاب ِل اطالق ہو)
جو کہ اسکرین کے دائیں باالئی حصے میں ہے اور " "Classroomsکو منتخب کریں

گوگل کالس روم میں ہر ایک کالس کے لیے ،اساتذہ اسکول کے اگلے دن ،عموما ً فی ہفتہ  5دنوں کے کام کو شائع کریں ،ماسوائے ہفتہ /
اتوار کے:
•
•
•
•
•
•
•

تاریخ
تعلیمی اہداف
قابل توجہ سواالت
تعلیمی سرگرمیاں
وہ کام جن کو طلبا کو اسباق کے لیے مکمل کرنے کی توقع کی جاتی ہے
طلبا کے لیے کام (کاموں) کو جمع کروانے کی آخری تاریخ
طلبا کے ذریعے کام (کاموں) کو جمع کروانے کے طریقے

اساتذہ طلبا کو ان کو روزانہ کے گوگل کالس روم میں شرکت اور مفوضہ کام کی تشخیص کی بنیاد پر گریڈ دیں گے۔ ہمارے اسکول کی
گریڈ دینے کی پالیسی کے مطابق ،تمام اساتذہ تمام مفوضہ کام اور شرکت کرنے کے لیے گریڈ کو پیوپل پاتھ ()www.PupilPath.com
میں داخل کریں گے۔ حاضری کے بجائے ،ریموٹ لرنگ میں ہر روز طلبا کی شرکت کی نگرانی ان کے اساتذہ کے ذریعے مختلف طریقوں
سے کی جائے گی۔ ہر ہفتے کے جمعے تک اساتذہ طلبا کے گریڈز کو پیوپل پاتھ میں تازہ ترین بنائیں گے۔
جو طلبا اساتذہ کی ہدایات کے مطابق مفوضہ کام کے جوابات کو جمع کروانے کے ذریعے روزانہ کے اسباق میں شرکت نہیں کریں گے تو
یہ کورس میں فیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے اور والدین  /سرپرست کے ساتھ ایک مداخلت کی کانفرنس کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ مزید
برآں ،ایک کالس میں فیل ہونا ایک طالب علم کے سندیافتگی کے معیارات کی تکمیل نہ کرنے یا ترقی مشکوک ہوجانے کا سبب بن سکتا
ہے۔
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30%

35%

35%

مجموعی
 -تشخیصات -

وضع
 -سمجھنے کی جانچ -

وضع
 -کالس روم کا ماحول -

ختم ہونے واال کام (مجموعی)

•
•
•
•

تشریح
رکیں اور لکھیں  /فوری تحریر
ختم ہونے والے کام کے سنگِ میل (بینچ
مارکس)
خاکے اور تجدیدات
 oایک خاکہ تیار کرنا
 oتحریری کام میں تجدید کرنے کے
لیے رائے کو استعمال کرنا
 oہفتہ وار مفوضہ کام

•
•
•
•

بات چیت کی پوسٹس  /تھریڈز؛ پیغام
کے بورڈز
ای میل بات چیت
گوگل ہینگ آؤٹس  /گوگل میٹ
ِڈسکشنز  /کانفرنسینگ
چیک اِن (داخل ہونے کا) ٹکٹ /
ایگزیٹ (خارج ہونے کا) ٹکٹ

 پیشرفت رپورٹ -•

جیسے ہم ریموٹ لرنگ کو جاری رکھیں ،صرف موجودہ مارکنگ پیریئڈ کے لیے  Skedulaمیں داخل کیے گئے مفوضہ کام کے
گریڈ کی بنیاد پر پیش رفت کی رپورٹ کو ہر ایک مارکنگ پیریئڈ (دورانیے کے وسط میں) ای میل کے ذریعے بھیجا جائے گا۔
اس لیے تمام اساتذہ کے لیے  Skedulaکے اعداد و شمار کو درستگی کے ساتھ تازہ رکھنا نہایت اہم ہے۔

•

 COVID-19کی وبا کی وجہ سے اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے ،پیش رفت کی اگلی رپورٹ کو طلبا کو ان کے برائینٹ جی میل
اکاؤنٹ پر درج ذیل تواریخ پر ای میل کیا جائے گا۔
 24 oاپریل  4 - 2020پیش رفت رپورٹ
 29 oمئی  5 - 2020پیش رفت رپورٹ
 -مارکنگ پیرئڈ -

•

اسی طرح سے 4 ،اور  5مارکنگ پیریئڈ کے اختتام میں تبدیلی ذیل کو کی جائے گی:
 4 oمارکنگ پیریئڈ کا اختتام  8 -مئی2020 ،
 5 oمارکنگ پیریئڈ کا اختتام  16 -جون2020 ،

اسکول کا آخری دن  26جون  2020ہی ہے۔
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