FMPSD Parent Information: Assess Student Work and Reporting Final
Grades FAQ’s
Impormasyon ng FMPSD para sa mga magulang: Suriin ang trabaho at paguulat ng panghuling
marka
Layunin
•

Magtakda ng malinaw at hindi pabago-bagong panuntunan ng paguulat sa kapanahunan ng
COVID-19.

•

Iugnay ang mga patnubay sa pag-uulat ng FMPSD sa Alberta Education kasama na dito ang
malasakit at pang-unawa sa pangangailangan ng pantay pantay na pagtrato at para sa kapakanan
ng mga estudyante, kanilang pamilya at mga kawani.

Buod at Background ng Alberta Education
•

Ang klase sa mga paaralan sa Alberta ay nakansela noong ika-15 ng Marso,2020.

•

Ang mga awtoridad ng paaralan ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kindergarten hanggang
grade-12 na mag-aral sa tahanan sa pamamagitan ng online, course packages, telephone check-ins
at video conferencing.

•

Tukuyin ng mga guro ang mahalagang kahinatnan at magplano ng aralin na makatwirang gagawin
sa kanilang tahanan.

•

Ang lahat ng Provincial Assessments para sa grades 6,9 at 12 ay kinansela ng Alberta Education.

•

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga nilalaman ng alituntunin ng Alberta Education ay
maaaring sumangguni DITO.

Instruksiyon
•

Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga araling tutugon sa mga mahahalagang resulta na
kinakailangan upang makapasa at magpatuloy sa susunod na antas.

•

Gumawa at pinaalam ng mga guro sa mga estudyante at pamilya ang malinaw na proseso ng tunay na
pakikipagkomunikasyon. Ang mga estudyante ay susuportahan ng pag-asang pangkurikular.

Malimitang Katanungan
1. Ang klase ba ay nakansela? Hindi. Ang mga guro ay patuloy pa rin sa pagtuturo sa mga
estudyante nang walang pisikal na interaksyon. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga araling
tutugon sa mahalagang resulta upang makapasa at magpatuloy sa susunod na antas o kurso.

2

Paano ang pakikipagkomunikasyon sa guro? Nagsagawa ang mga guro ng malinaw na proseso
at tamang oras ng pakikipagkomunikasyon, eto ay maiging ipapaalam sa mga estudyante at
pamilya. Ang mga estudyante ay susuportahan ng inaasahang kurikular. Ang pag-aaral sa bahay
ay hindi madali, kaya ang ating mga guro ay desididong maging maluwag at gagawin lahat ang
makakaya upang makatulong.

3

Paano makakamit ng mga mag-aaral ang inaasahang resulta para sa mga araling hindi pa
naituro? Ang ating School Division at mga kawani nito ay patuloy na gumagawa ng mga
hakbang at estratehiya para matugunan ang anumang kakulangan sa pagbabalik-eskwela.

4

Paano ang pagbibigay ng grado at pagsusuri sa “home learning content” ng mga guro?
Responsibilidad ng mga guro na suriin at ipagbigay-alam ang progreso ng mga mag-aaral
kabilang ang pagtatalaga ng huling marka. Patuloy ang paggabay at pagtugon sa mga itinakdang
aralin upang matiyak na may natututunan at nauunawaan ang mga mag-aaral. Ipinagkakatiwala sa
propesyonalismo ng mga guro at pamunuan ng paaralan ang pagsusuri sa progreso ng mga magaaral , sa kahit anumang uri ng kapaligiran sa pag-aaral, para matukoy ang nararapat na marka sa
pinal na report kard.

Grades K-6 Ang pag-aaral ay magpapatuloy bilang utos ng Ministry of Education. Ang mga mag-

aaral ay bibigyan ng oportunidad na mapabuti ang kanilang mga grado mula Term 2
report card sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga aktibidades at pag sumite nito sa
guro.
Sa nalalapit na pagtatapos ng taon ng pag-aaaral, ang mga guro ay magbibigay ng
indiskasyon ng tagumpay sa mga estudyante para sa huling taong report kards. Ang
mga nakompleto at naisumiteng aktibidades ay nag-aambag sa basehan ng huling taong
indikasyon.
Ang sakop ng Term 3 ay tungkol sa Knowledge Outcomes for Literacy and Numeracy
lamang (hindi kasali ang resulta ng Application and Communication).
Ang mga guro ay gagamit ng “UASC” indicator (Unable to Assess, School Cancelled)
para sa lahat ng Knowledge Outcomes na hindi pa naituro o hindi masuri sa Term 3.
Para sa karagdagang puna sa Language Arts and Math, isang pangkahalatang puna na
nagsasabing ang mga araling may mahalagang resulta lamang ang mga itinuro
pagkatapos ng March 15th ay itatala sa report card ng lahat ng estudyante ng FMPSD.
Ang Life Skills ay hindi susuriin ngayong term at iulat bilang “UASC”.
Ang mga Report Cards ay maaaring makita sa Parent/Student Portal at ipapadala din ito
sa inyong tirahan sa June 25th.

