
Aspen ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນລະຫັດ 
ການຈັດອັນດັບແລະຄວາມຄືບຫນ້າ 

SHEET 
ຫັດ ລາຍລະອຽດ 

   1.  ກ່ຽວກັບລະລູກຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງໃນການທົດສອບ  

   2.  ນັກຮຽນສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງກ່ຽວກັບວຽກໂຄງການ  

   4.  ຄວາມພະຍາຍາມພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບໃນຊັ້ນຮຽນ 

   6.  ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບຄົນອື່ນ  

   9.   ນັກຮຽນຕອບສະ ໜອງ ທຸກຄວາມຕ້ອງການທີ່ ຈໍາ ເປັນ  

   11.  ໂຄງການລະດູຮ້ອນບໍ່ ສໍາ ເລັດ  

   12.  ລູກຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງມີສະຕິໃນຫ້ອງຮຽນ 

   13   ປັບປຸງໃຫ້ດີ 

   14   ວຽກທີ່ດີ, ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ  

   15   ລູກຂອງທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກກັບທ່າແຮງ  

   16   ເດັກຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມສຸກທີ່ຈະມີຢູ່ໃນລະດັບ  

   17   ເຂົ້າຮ່ວມເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານໃນລະດັບປົກກະຕິ  

   18   ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະດັບ AB  

   19    ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະດັບ BC ເປັນ  

   21    ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນຊີດີ ລະດັບ 

   30    ທີ່ດີຂຶ້ນຊັ້ນຮຽນທີການທົດສອບ / ທົດສອບທີ່ຈໍາເປັນ 

   31  

   32    ປະກະຕິເຂົ້າຮຽນລະດັບທີ່ຈໍາເປັນບ້ານດີຂຶ້ນຈໍາເປັນ  

   33     mຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນແຮ່ຄວາມພະຍາຍາມ  

   35   ຄວາມຕ້ອງການນັກສຶກສາເພື່ອໃຫ້ classwork ເຖິງວັນ  

   37   calກະລຸນາສໍາລັບການນັດພົບl 767-4616  

   38   No ປ່ຽນແປງຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ສໍາ ລັບການສຶກສາ ບໍາ ລຸງຮ່າງກາຍ  

   40   ລູກຂອງທ່ານ ກໍາ ລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ 

   41   ໃນປັດຈຸບັນລົ້ມເຫລວ 

   42   ລູກຂອງທ່ານລູກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່າແຮງ  

   43   ລູກຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຮຽນໄດ້ດີກວ່າ  

   47 ການ   ແຕ່ງ ໜ້າ ວຽກທີ່ ຈໍາ ເປັນ  

   48   ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຫ້ອງຮຽນຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນຫຼາຍ  

   53   ລູກຂອງທ່ານມີເກີນໄປ  

   54   ລູກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມກັບຊັ້ນຮຽນ  

   55   ຕ້ອງການເຮັດບົດສອບເສັງແລະ/ຫຼືຕອບ ຄໍາ ຖາມ  

   57 ຄວາມ   ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຫ້ອງຮຽນແມ່ນບັນຫາ 
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Aspen ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນລະຫັດ 
ການຈັດອັນດັບແລະຄວາມຄືບຫນ້າ 

   77   ນັກຮຽນຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເພີ່ມເຕີມ 

   78   ນັກຮຽນເຮັດ ບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອພິເສດ  

   81   ຕົວເລືອກທົດສອບຄືນ ໃໝ່ ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ  

   82   ທາງເລືອກໃນການທົດສອບຄືນ ໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ຖືກ ນໍາ ໃຊ້  

   83   ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ ກໍາ ນົດຫຼັກສູດທີ່ ສໍາ ຄັນ  

   85   ນັກຮຽນລົ້ມເຫຼວໃນການເຮັດວຽກເຮັດ ສໍາ ເລັດ  

   99   ກະລຸນາກັບຄືນເອກະສານຫ້ອງສະ ໝຸດ ທີ່ກູ້ຢືມມາ - C. Golden (ຫ້ອງສະ ໝຸດ)  

  100  Cell ໂທລະສັບ / Ipod ຄໍາແນະນໍາບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ. 

  101  ອຸປະກອນການຮຽນທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງເອົາມາທຸກວັນ.  

  102  ນັກຮຽນມີຄວາມກ້າວ ໜ້າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການບັນລຸມາດຕະຖານມາດຕະຖານ.  

  103  ພຶດຕິກໍານັກສຶກສາdisrupts ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້.  

  104  ນັກສຶກສາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ເພື່ອນມິດ.  

  105  ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄົນອື່ນໃນຫ້ອງຮຽນ.  

  106  ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງສະແດງພຶດຕິ ກໍາ ທີ່ ເໝາະ ສົມໃນຫ້ອງຮຽນ.  

  107  ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ສົ່ງວຽກທີ່ຖືກປັບປຸງ ໃໝ່.  

  108  ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນັກຮຽນແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ. 

  109  ເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດທີ່ ຈໍາ ເປັນໃນ Work.  

  110  ນັກຮຽນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງຂອງ.  

  111  ນັກຮຽນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບປະ ຈໍາ ວັນ.  

  112  ນັກສຶກສາຕ້ອງຕິດຕາມວຽກງານ online.  

  113  ນັກສຶກສາເປັນຫນີ້ທີ່ເຄີຍເຮັດໃນ cພວກເຮົາອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

  114  ນັກສຶກສາບໍ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສໍາ ລັບການສອນທາງອິນເຕີເນັດ.  

  115  Student excelsin o ສະພາບແວດລ້ອມnline.  

  116  ນັກຮຽນສະແດງຄວາມທົນທານແລະເຄົາລົບຕົນເອງແລະຄົນອື່ນຢ່າງສະ ໝ ່ ໍາ ສະ 
ເໝີ.  

  117 
ນັກສຶກສາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອົດທົນແລະເຄົາລົບນັບຖືສໍາລັບການທັງຫມົດ 

  118  ປະກອບສ່ວນນັກສຶກສາໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາມີບວກ, 
ພຶດຕິກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບ.  

  119  ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງພຶດຕິ ກໍາ 
ທີ່ດີແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນຊຸມຊົນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ.  

  ນວນ 120 ຄົນ  ນັກຮຽນ ຈໍາໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບການເຮັດວຽກ ສໍາ ເລັດ.  

  121  ລູກຂອງທ່ານສະແດງການປັບປຸງໃນຫ້ອງຮຽນ.  

  122  ລູກຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງໃນການປະເມີນຜົນ.  

  123  ແນະ ນໍາ ການຊ່ວຍເຫລືອພິເສດ. 
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Aspen ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນລະຫັດ 
ການຈັດອັນດັບແລະຄວາມຄືບຫນ້າ 

  124 Chromebook ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ຢ່າງບໍ່ ເໝາະ ສົມໃນຊັ້ນ 

  125 Chromebook ມັກຈະຖືກເປີດໃຊ້ 

  126 ນັກຮຽນລົ້ມເຫລວໃນການ ນໍາ ເອົາ Chromebook ມາເປັນຊັ້ນ 

  127 ນັກສຶກສາສະແດງພຶດຕິ ກໍາ ທີ່ບໍ່ເຄົາລົບ 

  128 ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ / ສຸມໃສ່ໃນຫ້ອງ 

  129 ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ມອບ ໝາຍ ວຽກດິຈິຕອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 

  130 ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະ ນໍາ ຈາກ Capstone 

  131 ນັກສຶກສາຕ້ອງຍື່ນໃບມອບ ໝາຍ ຕາມ ກໍາ ນົດເວລາ 

  132 ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະ ນໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ສໍາ ລັບໂຄງການຊັ້ນສູງ 

  133 ນັກສຶກສາຕ້ອງຍື່ນເອກະສານເວລາເຮັດວຽກພາກສະ ໜາມ ສໍາ ເລັດ 

  135 ນັກສຶກສາຕ້ອງອ້າງອີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕາມນະໂຍບາຍການລັກຂອງໂຮງຮຽນ 

  136 

  137 ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເຮັດ ສໍາ ເລັດໂຄງການອາວຸໂສ Capstone 

  138 ການລະເມີດນະໂຍບາຍການເຂົ້າຮຽນໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຂົ້າ 

  ຮຽນ  

  139 ນັກຮຽນຕ້ອງການເວົ້າພາສາເປົ້າ ໝາຍ 
ເພີ່ມເຕີມພາຍໃນຫ້ອງຮຽນພາສາໂລກຂອງພວກເຂົາ. 

  140 ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການເຮັດວຽກຫຼັກສູດ. 

  141 ການມອບ ໝາຍ ແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນ. 

  142 ນັກຮຽນຕ້ອງການທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ນັກແປພາສາກ່ຽວກັບວຽກມອບ ໝາຍ 
ໃນຊັ້ນຮຽນພາສາໂລກ. 

  143 ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນວັນພຸດ Google Meets / Zoom. 

  144 ນັກຮຽນບໍ່ ສໍາ ເລັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ໄລຍະໄກ. 

  145 ນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ທັນເວລາ. 

  146 ນັກຮຽນຕ້ອງປັບປຸງທັກສະໃນການຄຸ້ມຄອງເວລາ. 

  147 ການເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກຖືກຢຸດ 

  148 ນັກສຶກສາໄດ້ກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວແລ້ວມອບມອບ ໜ້າ ທີ່ໃຫ້ອີກ 

  149 ນັກຮຽນອອກໂຮງຮຽນ, ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ 

  150 ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີກວ່າ / ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສະ ໝໍ່າ ສະ ເໝີ 
ທີ່ຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. 

HMHS - ຖືກປັບປຸງໃນວັນທີ 4 ເດືອນພະຈິກປີ 2020 


