
Aspen na Mga Code ng Komento sa 
Grading at Mga Ulat sa Pag-unlad 

COEE 
CODECODE DESCRIPTION 

   1.  Nagpapakita ng pagpapabuti ang iyong anak sa mga pagsubok  

   2.  Nagpapakita ng pag-unlad ang mag-aaral sa gawaing proyekto  

   4.  Dagdag na pagsisikap na ibinigay sa klase 

   6.  Gumagawa nang maayos sa iba  

   9.   Natutugunan ng mag-aaral ang lahat ng kinakailangang kinakailangan  

   11.  Hindi Natapos ang Proyekto sa Tag-init  

   12.  Masigasig na gumagana ang iyong anak sa klase 

   13   Patuloy na nagpapabuti ng 

   14   Mahusay na trabaho, mag-aaral na may pagganyak.  

   15   Ang iyong anak ay nagtatrabaho sa potensyal  

   16   Ang iyong anak ay may kasiyahan na magkaroon sa klase  

   17   Ang iyong anak ay lumahok sa klase nang regular  

   18   Ang iyong anak ay gumaganap sa isang saklaw ng AB  

   19    Ang iyong anak ay gumaganap sa isang saklaw ng BC  

   21    Ang iyong anak ay gumaganap sa isang CD saklaw 

   30    Mas mahusay na mga marka ng pagsusulit / pagsusulit kinakailangan 

   31   Regular na pagdalo ng klase kinakailangan 

   32    Mas mahusay na bahayPaggawa ng trabaho  

   33    Kailangang ipakita ng iyong anak ang m napagsisikap  

   35   Kailangang dalhin ng mag-aaral ang  

   37   Mangyaring call gawain sa aralinpara sa isang appointment 767-4616  

   38   Walang pagbabago ng damit para sa Physical Education  

   40   Ang iyong anak ay nasa panganib na mabigo 

   41   Ang iyong anak ay kasalukuyang nabibigo 

   42   Ang iyong anak ay hindi nagtatrabaho sa potensyal  

   43   Ang iyong anak ay maaaring gumawa ng mas mahusay na paggamit ng oras ng klase  

   47   Make-up kailangan ng trabahokinakailangang  

   48 Mga   lumahok nang mas aktibo sa klase  

   53   Ang iyong anak ay labis na nakikipag-ugnay sa  

   54   Ang iyong anak ay hindi handa sa klase  

   55 Mga   pangangailangan upang gumawa ng mga pagsusulit at/o mga pagsusulit  

   57 Ang pagiging   mahinahon sa klase ay isang problema 
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   77 Ang mag-   aaral ay naghahanap ng karagdagang tulong 

   78 Ang mag-   aaral ay hindi humingi ng dagdag na tulong  

   81   Ginamit ang  

   82 Ang   pagpipilian sa muling pagkuha ng pagsubokopsyon sa muling pagkuha ng pagsubok ay hindi 
nagamit  

   83   Nabigo upang magsumite ng pangunahing kinakailangan sa kurso  

   85   Nabigo ang mag-aaral na makumpleto ang gawaing make-up  

   99   Mangyaring ibalik ang mga hiniram na materyales sa silid aklatan - C. Ginintuang (librarian)  

  100  Cell Telepono / Ipod Mga Alituntunin ay hindi sinusunod. 

  101 Ang  kinakailangang mga materyales sa klase ay dapat dalhin araw-araw.  

  102  Mag-aaral ay gumagawa ng pare-parehong pag-unlad tungo sa pagkamit ng mga pamantayan sa 
benchmark.  

  103 Ang pag  -uugali ng mag-aaral ay nakakagambala sa kapaligiran sa pag-aaral.  

  104  Mag-aaral ay nag-aalok ng tulong sa mga kapantay.  

  105  Mag-aaral ay kailangang magpakita ng respeto sa iba sa klase.  

  106  Kailangang ipakita ng iyong anak ang naaangkop na pag-uugali sa silid aralan.  

  107  Mag-aaral ay Hindi Nagsumite ng Binagong Gawa.  

  108 Ang  pagsisikap ng mag-aaral ay hindi naaayon. 

  109  Pansin sa detalyeng kinakailangan sa Trabaho.  

  110  Mag-aaral ay kailangang responsibilidad para sa mga pag-aari.  

  111  Mag-aaral ay dapat mag-log on araw-araw.  

  112  Mag-aaral ay dapat na panatilihing napapanahon sa online na trabaho.  

  113  Mag-aaral ang may utang sa Trabaho sa kanilang online cthesese.  

  114  Mag-aaral ay hindi maayos na naudyok para sa pag-load ng kurso sa online.  

  115  Student excels sa online environment.  

  116 Ang mag-  aaral ay patuloy na nagpapakita ng pagpapaubaya at paggalang sa kanilang sarili at sa 
iba pa.  

  117  Dapat ipakita ng mag-aaral ang pagpapaubaya at paggalang sa lahat ng 

  118 Nag  -aambag ang mag-aaral sa aming pamayanan na may positibo, responsableng pag-uugali.  

  119  Kailangang ipakita ng mag-aaral ang positibo at may pananagutang pamamahala sa lipunan sa 
aming pamayanan sa paaralan.  

  120  Mag-aaral ay na-marka sa natapos na trabaho.  

  121  Ang iyong anak ay nagpapakita ng pagpapabuti sa klase.  

  122  Ang iyong anak ay nagpapakita ng pagpapabuti sa mga pagtatasa.  

  123  Inirerekumenda ang mga karagdagang sesyon ng tulong. 
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  124 Ang Chromebook ay nagamit nang hindi naaangkop sa klase 

  125 Ang Chromebook ay madalas na walang singilnagtagumpay ang mag- 

  126 Hindiaaral na dalhin ang Chromebook sa klase 

  127 Nagpapakita ang mag-aaral ng kawalang galang 

  128 Ang mag-aaral ay kailangang maging mas maasikaso / nakatuon sa klase 

  129 Kailangan ng mag-aaral na maayos na magsumite ng mga digital na takdang-aralin 

  130 Ang mag-aaral ay dapat kumuha ng mentor ng Capstone 

  131aaral na magsumite ng mga takdang-oras na on time 

  Kinakailangan ng mag-132 Mag-aaral ay dapat kumuha ng naaprubahang mentor para sa senior 
capstone projectKinakailangan ng mag- 

  133 Mag-aaral na kailangang magsumite ng kumpletong sheet work time sheet 

  135aaral na magbanggit ng mga mapagkukunan alinsunod sa patakaran sa pamamlahiya ng paaralan 

  136 Kinakailangan ng mag-aaral na tuparin ang sangkap ng blog para sa kurso 

  Ang 137 Mag-aaral ay wala sa track upang makumpleto ang Senior Capstone Project 

  138 Mga resulta ng Paglabag sa Patakaran sa Pagdalo sa pagkabigo ng Pagdalo 

  139 Ang mag-aaral ay kailangang magsalita ng higit sa target na wika sa loob ng kanilang klase sa Mga 
Wika sa mundo. 

  140 pagkabigo upang makumpleto ang kurso. 

  Hindi kumpleto ang takdang-aralin. 

  142 Kailangang pigilin ng mag-aaral ang paggamit ng isang tagasalin sa mga takdang-aralin sa klase ng 
Pandaigdigang Wika. 

  143 Mag-aaral na hindi dumadalo sa mga klase sa Miyerkules ng Google Meets / Zoom. 

  144 Mag-aaral na hindi nakakumpleto ng gawaing malayuang pag-aaral. 

  145 Hindi na kinukumpleto ng mag-aaral ang remote na trabaho sa isang napapanahong paraan. 

  146 Kailangang pagbutihin ng mag-aaral sa mga kasanayan sa pamamahala ng oras. 

  147 Nakumpleto ang lahat ng remote na trabaho 

  148 Binago ng mag-aaral ang gawain at muling isinumite ang mga takdang-aralin 

  149 Tinatapos ng mag-aaral ang trabaho habang nasa paaralan ngunit hindi nakumpleto ang mga 
malalayong takdang aralin 

150 Mas mahusay na pagsisikap / mas pare-parehong pagsisikap na kinakailangan sa malayong trabaho. 
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