
Mã bình luận Aspen 
Báo cáo phân loại và tiến độ 

PHIẾU NHẬN XÉT 
MÃ MÔ TẢ 

   1.  Con bạn có tiến bộ trong các bài kiểm tra  

   2.  Học sinh thể hiện sự tiến bộ trong công việc dự án  

   4.  Nỗ lực nhiều hơn trong lớp 

   6.  Làm việc tốt với những người khác  

   9.   Học sinh đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết  

   11.  Dự án hè Chưa hoàn thành  

   12.  Con bạn làm việc tận tâm trong lớp 

   13   Tiến bộ ổn định 

   14 Làm   việc tốt, học sinh có động lực cao  

   15   Con bạn đang phát huy hết tiềm năng  

   16   Con bạn rất vui khi được học ở lớp  

   17   Con bạn tham gia lớp học thường xuyên  

   18   Con bạn đang biểu diễn trong phạm vi AB  

   19    Con bạn đang biểu diễn trong phạm vi BC  

   21    Con bạn đang biểu diễn trong một đĩa CD phạm vi 

   30    Better lớp test / bài kiểm tra cần thiết 

   31   Regular lớp tham dự cần thiết 

   32    Better bài tập về nhà cần  

   33    bạn yêu cầu con để chứng minh mquặngnỗ lực  

   35   nhu cầu sinh viên để mang lại trong lớp đến ngày  

   37   hãy call cho một cuộc hẹn 767-4616  

   38   Không có thay đổi quần áo đối với môn Giáo dục Thể chất  

   40   Con bạn có nguy cơ trượt 

   41   Con bạn hiện đang không đạt 

   42   Con bạn không phát huy hết khả năng  

   43   Con bạn có thể tận dụng thời gian trên lớp tốt hơn  

   47   Trang điểm cần làm việc  

   48   Cần tham gia tích cực hơn vào lớp học  

   53   Con bạn quá hòa đồng  

   54   Con bạn đến lớp mà không chuẩn bị trước  

   55   Cần làm bài kiểm tra bù và/hoặc các câu đố  

   57   Đi học muộn là một vấn đề 
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   77   Học sinh tìm kiếm sự trợ giúp thêm 

   78   Học sinh làm không tìm kiếm thêm trợ giúp  

   81   Đã sử dụngsử dụng  

   82 Không   tùy chọn làm lại bài kiểm tratùy chọn làm lại bài kiểm tra  

   83   Không nộp được yêu cầu của môn học chính  

   85   Học sinh không hoàn thành bài tập trang điểm  

   99   Vui lòng trả lại tài liệu thư viện đã mượn - C. Golden (thủ thư)  

  100  Ô Điện thoại / Ipod Nguyên tắc không được tuân thủ. 

  101 Học  liệu bắt buộc phải được mang theo hàng ngày.  

  102  Học sinh đang đạt được tiến bộ nhất quán để đạt được các tiêu chuẩn điểm chuẩn.  

  103  Hành vi của học sinh làm mất trật tự môi trường học tập.  

  104  Sinh viên cung cấp hỗ trợ cho bạn bè cùng trang lứa.  

  105  Học sinh cần tôn trọng những người khác trong lớp.  

  106  Con bạn cần thể hiện hành vi phù hợp với lớp học.  

  107  Học sinh không Nộp Bài làm đã sửa đổi.  

  108  Nỗ lực của học sinh là không phù hợp. 

  109  Chú ý đến chi tiết cần thiết trong công việc.  

  110  Học sinh cần chịu trách nhiệm về đồ đạc.  

  111  Sinh viên phải đăng nhập hàng ngày.  

  112  Học sinh phải cập nhật bài làm trực tuyến.  

  113  sinh viên nợ làm việc trongtrực tuyến của coursehọ.  

  114  Học sinh không có động cơ phù hợp để tải khóa học trực tuyến.  

  115  Student excels trong online môi trường.  

  116  Học sinh luôn thể hiện sự khoan dung và tôn trọng đối với bản thân và những người khác.  

  117  Học sinh phải thể hiện sự khoan dung và tôn trọng đối với tất cả 

  118  Học sinh đóng góp cho cộng đồng của chúng ta bằng hành vi tích cực, có trách nhiệm.  

  119  Học sinh cần thể hiện hành vi tích cực và có trách nhiệm với xã hội trong cộng đồng trường học 
của chúng ta.  

  120  Học sinh được xếp loại về công việc đã hoàn thành.  

  121  Con bạn tiến bộ trong lớp.  

  122  Con của bạn cho thấy sự tiến bộ trong các bài đánh giá.  

  123  Phiên trợ giúp bổ sung được khuyến nghị. 

  124 Chromebook được sử dụng không đúng cách trong lớp 

  125 Chromebook thường không được sạc 
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  126 Học sinh không mang Chromebook đến lớp 

  127 Học sinh thể hiện hành vi thiếu tôn trọng 

  128 Học sinh cần chú ý / tập trung hơn trong lớp 

  129 Học sinh cần nộp đúng cách các bài tập kỹ thuật số 

  130 Học sinh phải có người cố vấn Capstone 

  131 Học sinh cần nộp bài tập đúng hạn 

  132 Học sinh phải có người cố vấn được phê duyệt cho dự án capstone cao cấp 

  133 Học sinh cần nộp bảng thời gian thực địa đã hoàn thành 

  135 Học sinh cần trích dẫn các nguồn phù hợp với chính sách đạo văn của trường 

  136 Học sinh cần hoàn thành thành phần blog cho khóa học 

  137 Học sinh không đi đúng hướng để hoàn thành Dự án Capstone Cao cấp 

  138 Vi phạm Chính sách Đi học dẫn đến Không chuyên cần 

  139 Học sinh cần nói nhiều hơn bằng ngôn ngữ đích trong lớp Ngôn ngữ Thế giới của mình. 

  140 Không hoàn thành khóa học. 

  141 Bài tập chưa hoàn thành. 

  142 Học sinh cần hạn chế sử dụng phiên dịch cho các bài tập trong lớp Ngôn ngữ Thế giới. 

  143 Học sinh không tham gia các lớp học Google Meets / Zoom Thứ Tư. 

  144 Học sinh không hoàn thành công việc học tập từ xa. 

  145 Học sinh không hoàn thành công việc từ xa kịp thời. 

  146 Học sinh cần cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian. 

  147 Tất cả công việc từ xa đã hoàn thành 

  148 Bài tập của sinh viên đã sửa lại và bài tập đã nộp lại 

  149 Học sinh hoàn thành bài tập khi ở trường nhưng không hoàn thành bài tập từ xa 

  150 Cần nỗ lực tốt hơn / nỗ lực nhất quán hơn trong công việc từ xa. 
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