ALUM ROCK
UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
2930 Gay Avenue, San José, CA 95127

·

Phone: 408-928-6800

·

Fax: 408-928-6416

·

www.arusd.org

Điểm Học / Ngày Học Về Sớm / Buổi Họp giữa Phụ Huynh và Giáo Viên
Vào mùa thu. Có nghĩa là đến lúc chuẩn bị phiếu điểm cho Các Trường Trung Tiểu Học và chuẩn bị
Phiếu Điểm về Tiến Bộ cho các trường Tiểu Học. Ngoài ra, cũng là thời gian làm hẹn cho buổi họp
giữa phụ huynh và giáo viên.
Để giáo viên có đủ thời gian cho điểm vào phiếu điểm về tiến bộ hay cho vào phiếu điểm thì sẽ có một
chút thay đổi đối với Những Ngày Học Về Sớm. Giờ bắt đầu học và thời khóa biểu vẫn y như cũ.
Thời gian học trên mạng (học cùng với nhau) sẽ được học ngắn lại, nhưng sẽ có nhiều giờ để làm bài
tập (thời gian không học chung với nhau) cho những ngày sau đây: Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 cho
đến ngày 30 tháng 10.
Điểm Học của học sinh trong các lớp học được học tại các trường học ở trong học khu được dùng để
đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được các mục tiêu giảng dạy mà phù hợp với nội dung
của tiểu bang và tiêu chuẩn thực hành của tiểu bang. Các điểm học ở các trường trong học khu đều là
điểm học chính thức, được giữ lại đúng theo các tiêu chuẩn đồng nhất. Điểm Học nên được dựa trên
bài tập của học sinh và thông hiểu các mục học trong lớp học, điểm tương đương, các mục tiêu của lớp
học và những bài học được làm bằng cách làm các bài tập và bài thi. Các thông tin này được ghi trong
cuốn cẩm nang dành cho phụ huynh và học sinh – đoạn 5.5, 5.9, 5.10, 5.11.1, 5.11.2
Điểm Học cho Các Trường Tiểu Học cho niên học 2020-2021
● 2 Phiếu Điểm sẽ được gửi cho mỗi học sinh học tại Trường Tiểu Học – Tháng 1 / Tháng 6
● Phiếu Điểm về Tiến Bộ sẽ được gửi vào tháng 10 cho tất cả học sinh và gửi cho những học sinh
học kém vào tháng 3.
● Các Phiếu Điểm được dựa trên trình độ tiêu chuẩn của Tiểu Bang California.
● Các buổi họp sẽ được họp từ ngày 23 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10
Điểm Học cho Các Trường Trung Tiểu Học cho niên học 2020-2021
● Học sinh sẽ nhận được điểm học bằng mẫu tự cho mỗi lớp học.
● Các trường học bốn học kỳ - 4 phiếu điểm về tiến bộ và 4 phiếu điểm
● Các trường học theo dạng tam cá nguyệt - 2 phiếu điểm về tiến bộ và 3 phiếu điểm

(Trường Trung Tiểu Học Sheppard, Trường Renaissance I, Trường Renaissance II, và Trường Ocala
Steam Academy có thời khóa biểu khác về những ngày học về sớm – xin vui lòng xem lịch trình niên
học mà các trường đó đã gửi cho quý vị)
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