
 
 
Noong nakaraang buwan, ibinahagi namin na nagbibigay kami ng katugunan sa pag-aaral ng 
pag-unlad sa lahat ng mga mag-aaral, Kahit na walang mga card ng ulat sa Hunyo para sa 
mga mag-aaral sa grado K-8. Ibinabahagi rin namin na ang iyong mga mag-aaral sa mga 
grado 9-12 (at mga kurso sa eskwelahan sa middle school) ay makakakuha ng isang “pass” o 
isang “hindi kumpleto” sa mga card ng ulat noong hunyo.  
 
Ang impormasyong tungkol sa mga kurso ng K-8 at hindi kredito ay hindi nagbabago. 
Gayumpaman, ang estado ng panuntunan ay nagbago ng patnubay nito para sa grado 9-12 
(at credit-bearning sa kurso sa middle school) at inalis na rin ang pass/hindi kumpleto 
opsyon.  
 
Sa pagbabago nitong mga patakaran, na-update ang aming ma alituntunin sa grading:  
 

 Magtatalaga ang mga guro ng isang gradong “A” o isang “I” (hindi kumpleto) para sa 
ikalawang ulat ng semester card. 

 Walang mag-aaral ang makakatanggap ng isang “pass”, “fail” o “walang kredit” na 
marka para sa anumang kurso ( na may pagbubukod ng mga magaaral na 
tumatanggap ng espesyal na serbisyo sa paaralan) 

 Ang pagdalo sa klase ay hindi pinapautos kapag tinutukoy ang mga marka ng ma-
aaral.  

 Bawat klase na kinunan sa panahon ng pagsasara ay bibigyan ng isang statewide 
designator sa mga transcript ng mataas na paaralan upang tukuyin ang natatanging 
kapaligiran kung saan kinuha ang kurso. 

 
Ang mga marka ng mga mag-aaral ay may saligan sa pakikiramay, equity, at 
pangkaraniwang kahulugan. Inaasahan namin na kaunting mag-aaral ang makakatanggap 
ng “hindi kumpletong” grado. Ang mga estudyanteng ito ay bibigyan ng mga pagkakataon 
upang kumpletuhin ang kurso at makakuha ng kredito sa panahon na darating na taon ng 
pag-aaral.  
 
Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga patnubay sa grading, o kung paano sila 
nalalapat sa inyong anak, mangyaring makipag-ugnayan sa mga guro o punong-guro ng 
inyong anak. Salamat!  

 


