
Aspen Komentet e Komenteve 
Vlerësimi & Raportet e Progresit 

PESRSHKRIMIT FLETVE KOMENTE 
KODIT I 

   1.  Fëmija juaj tregon përmirësim në testet  

   2.  Nxënësi tregon përmirësim në punën e projektit  

   4.  Përpjekje shtesë e dhënë në klasë 

   6.  Punon mirë me të tjerët  

   9.   Nxënësi plotëson të gjitha kërkesat e nevojshme  

   11.  Projekti veror nuk është përfunduar  

   12.  Fëmija juaj punon me ndërgjegje në klasë 

   13   Përmirësimi i vazhdueshëm 

   14   Punë e mirë, student i motivuar shumë  

   15   Fëmija juaj po punon me potencialin  

   16   Fëmija juaj është një kënaqësi që e keni në klasë  

   17   Fëmija juaj merr pjesë rregullisht në klasë  

   18   Fëmija juaj po performon në një diapazon AB  

   19    Fëmija juaj po performon në një diapazon BC  

   21    Fëmija juaj po performon në një CD gamë të 

   30    më të mira klasat test / quiz nevojiten 

   31   vijimi i rregullt në klasë të nevojshme 

   32    detyrat e shtëpisëBetter nevojiten  

   33    nevojat e fëmijës suaj për të treguar more përpjekja  

   35   nevojat e nxënësve për të sjellë classwork deri në datën  

   37   Mjerisht Call për një takim 767-4616  

   38   Nuk ka ndryshim të veshjeve për Edukim Fizik  

   40   Fëmija juaj rrezikon të dështojë 

   41   Fëmija juaj aktualisht po dështon 

   42   Fëmija juaj nuk po punon për potencialin  

   43   Fëmija juaj mund të përdorë më mirë kohën e klasës  

   47   Grimimi puna është e nevojshme  

   48   Nevojat për të marrë pjesë më aktivisht në klasë  

   53   Fëmija juaj është tepër i shoqërueshëm  

   54   Fëmija juaj vjen i papërgatitur për klasën  

   55   Nevojat për teste përbërjeje dhe/ose kuize  

   57   Vonesa në klasë është një problem 
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   77   Nxënësi kërkon ndihmë shtesë 

   78   Nxënësi bën mos kërko ndihmë shtesë  

   81   beenshtë përdorur  

   82   opsioni i rimarrjes së provësNuk është përdorur opsioni i rimarrjes së testit  

   83   Dështoi në paraqitjen e kërkesës kryesore të kursit  

   85   Studenti nuk arriti të përfundojë punën e përbërjes  

   99   Ju lutemi ktheni materialet e bibliotekës së huazuar - C. Artë (bibliotekar)  

  100  qelizë Phone / IpUdhëzimetOD nuk janë ndjekur. 

  101  Materialet e kërkuara të klasës duhet të sillen çdo ditë.  

  102  Studenti është duke bërë progres të vazhdueshëm drejt arritjes së standardeve standarde.  

  103  Sjellja e studentit prish mjedisin e të nxënit.  

  104  Studenti ofron ndihmë për bashkëmoshatarët.  

  105  Nxënësi duhet të tregojë respekt për të tjerët në klasë.  

  106  Fëmija juaj ka nevojë të demonstrojë sjellje të përshtatshme në klasë.  

  107  Studenti nuk ka dorëzuar punën e rishikuar.  

  108  Përpjekja e studentëve është e paqëndrueshme. 

  109  Vëmendje për detajet e nevojshme në Punë.  

  110  Studenti duhet të marrë përgjegjësinë për sendet.  

  111  Studenti duhet të regjistrohet çdo ditë.  

  112  Studenti duhet të jetë i azhurnuar me punën në internet.  

  113  Student detyrohet Puna nëtyre online oursec.  

  114  Studenti nuk është i motivuar si duhet për ngarkesën e kurseve në internet.  

  115  Student excelsnë o mjedisnline.  

  116  Studentët vazhdimisht demonstrojnë tolerancë dhe respekt për veten dhe të tjerët.  

  117  Nxënësi duhet të demonstrojë tolerancë dhe respekt për të gjithë 

  118  Student kontribuon në komunitetin tonë me sjellje pozitive, të përgjegjshme.  

  119  Nxënësi duhet të demonstrojë sjellje pozitive dhe të përgjegjshme shoqërore në komunitetin tonë 
shkollor.  

  120  Studenti u vlerësua me notë për punën e kryer.  

  121  Fëmija juaj tregon përmirësim në klasë.  

  122  Fëmija juaj tregon përmirësim në vlerësime.  

  123  Rekomandohenseanca shtesë të ndihmës. 

  124 Chromebook është përdorur në mënyrë të papërshtatshme në klasë 

  125 Chromebook është shpesh uncharged 
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  126 Student dështon të sjellë Chromebook në klasë 

  127 Student tregon sjellje fyese 

  128 Student duhet të jenë më të vëmendshëm / fokusuar në klasë 

  129 nevojave të nxënësve për detyra duhet të paraqesë dixhitale 

  130 Student duhet të marrin Capstone mentor 

  131 Student duhet të paraqesin detyra në kohë 

  132 Student duhet të marrë këshilltar miratuar për projektin e lartë Capstone 

  133 Student duhet të dorëzojë në kohë përfunduar punën në terren fletë 

  135 Student duhet të citojnë burime në përputhje me politikën plagjiaturë shkollor 

  136 Student duhet të përmbushë blog komponent për kursin 

  137 Nxënësi nuk është në rrugën e duhur për të përfunduar Projektin Senior Capstone 

  138 Shkelja e Rezultateve të Politikës së Pjesëmarrjes në Dështimin e Pjesëmarrjes 

  139 Studentët duhet të flasin më shumë në gjuhën e synuar brenda klasës së tyre të Gjuhëve Botërore. 

  140 Mosarritja e detyrave të kursit. 

  141 Detyra u kthye në jo e plotë. 

  142 Studenti duhet të përmbahet nga përdorimi i një përkthyesi në detyrat në klasën e Gjuhës Botërore. 

  143 Studentët që nuk marrin pjesë në klasat e Google Meets / Zoom të Mërkurën. 

  144 Nxënësi që nuk përfundon punën e mësimit në distancë. 

  145 Studenti që nuk e përfundon punën në distancë në kohën e duhur. 

  146 Studentët kanë nevojë të përmirësojnë aftësitë e menaxhimit të kohës. 

  147 E gjithë puna në distancë ka përfunduar 

  148 Studenti ka rishikuar punën dhe ka dërguar përsëri detyra 

  149 Nxënësi përfundon punën ndërsa është në shkollë por nuk arrin të kryejë detyrat në distancë 

  150 Përpjekje më e mirë / përpjekje më e qëndrueshme e nevojshme për punën në distancë. 
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