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 کھ بھ دلیل تغییر بھ "روش آموزشو انطباق پذیری با تغییرات سریع  ۱۹-امات مرتبط با کویدھای ناشی از اقدبرای رفع چالش
                          از سیستم دارای کریدت یا بدون کریدت کلیبھ صورت  وانسنشود، حوزه تعلیمی راه دور" ایجاد می از
)credit or no credit( آموزان برای مضمون این بدان معنا است کھ دانشنماید. م یا ربع چھارم استفاده میبرای سمستر چھار

نمایند یا این کھ کریدت ھای ضروری برای التحصیلی را کسب میھای درسی شان یا کریدت ھای ضروری برای فارغ
. خواھند کرددریافت ن  [A, B, C, D or F]حروفی  ، نمراتھا، بھ صورت کلیکنند، اما آنالتحصیلی را دریافت نمیفارغ

شود. این سیستم جدید، برای بسیاری ھا وارد نمیآن )GPAھمچنان، ھیچ نوع تاثیر مثبت یا منفی باالی اوسط مجموع نمرات (
باشد. دانشگاه کالیفرنیا و سیستم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و آموزان بھترین گزینھ در "روش آموزش از راه دور"، میاز دانش

در سرتاسر کشور، این سیستم را تائید نموده و واضح ساختھ اند کھ این تغییرات ھیچ تاثیری  نیز اکثریت دانشگاه ھای برتر
 نماید.ھا بھ کالیج، وارد نمیآموزان در زمینھ شمولیت آنبر شایستگی دانش

 
دریافت  [A, B, C, D or F]حروفی  نمراتآموزان بھ دالیل مختلف بخواھند تا نمائیم کھ ممکن دانشبا این حال، ما درک می

نمایند، بسیار مھم باشد. برای شان کار می) GPAآموزانی کھ برای افزایش (نمایند. طور مثال، ممکن این موضوع برای دانش
 حروفیآموزان اجازه خواھد داد تا برای دریافت نمرات بھ دانش /دبیرستانآموزان، مکتب ھای لیسھحمایت از ھمھ دانش

 سمستر چھارم یا ربع چھارم، درخواستی بدھند.
 
 

 :در زیر بیان شده است [A, B, C, D or F]حروفی  نمراتدریافت مراحل درخواست برای 
 

خواھد برای دریافت آموز می، بھ صورت کتبی (از طریق ایمیل) بھ آموزگار اطالع دھید کھ دانشمی ۱قبل از  .۱
 ، درخواستی بدھد.حروفینمرات 

 نظریات شان بھ صورت منظم نمرات افزایش، در رابطھ بھ انددرخواستی داده  حروفیکھ برای نمرات  آموزانیدانش .۲
 نمایند.دریافت می

و تاثیراتی را کھ وظایف آموزشی تکمیل ناشده باالی آموزان را دانش حروفیمی، نمرات  ۲۹آموزگاران تا تاریخ  .۳
 . دھندمیھا اطالع بھ آننماید، نمرات وارد می

جون درخواستی شان را بھ  ۹توانند تا تاریخ درخواستی داده اند، می حروفیآموزانی کھ برای دریافت نمرات دانش .٤
 )، تغییر دھند.credit or no creditسیستم دارای کریدت یا بدون کریدت (

 باشد.می ،مجرد تکمیل مراحل، کریدت یا عدم کریدت، بھ A-Fآموزان، نشان دھنده درجھ/مارک نمرات نھایی دانش .٥
 

 توانند بھ آموزگار یا مشاور مکتب/مدرسھ شان بھ تماس شوند.آموزانی کھ در باره این مراحل سوال داشتھ باشند، میدانش
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