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Sayın Hewlett-Woodmere  Kamu Okulları Üyeleri, 

Umarım bu mektup sizi ve ailelerinizi iyi bulur. 

Size bu mektubu yıl sonu notları hakkında bilgi vermek için yazıyorum. Lütfen aşağıda verilen 
kararların değişik faktörleri göz önünde bulunarak yapılan konuşmalar ve fikirlerden sonra 
verildiğini bilin. Hedefimiz, şu andaki şartlara karşı duyarlı olmak ve okul bölgemizin ailelerine 
karşı olası etkileriydi.  Bunu düşünerek,not vermeye olan yaklaşımımız  öğrencilerimizin notlarına 
bir zarar vermeden değerli bir geri besleme ve öğrenme için bir insiyatif sağlamaktı. 

 
FECC/HES/OES  Üçüncü devre notları: 
  
Uzaktan öğrenme sırasında standartların yeterliliğinin tam olarak  bildirilmesi mümkün olmadığı 
için notlar numara ile verilmeyecektir. 
P-4. sınıfları: Öğretmenler yazı ile kişisel geri besleme sağlayacaklardır. 
 
5. sınıf: Kurslara Kaldı/Geçti notları verilecektir ve öğretmenler ayrıca geri besleme yorumları 
sağlayacaktır. 
 
Özel Alan Öğretmenleri (P-5): Özel Alan öğretmenleri aktivite ödevleri verdiyseler ve öğrencilerle 
görüştüyseler de son dönem için karneye Geçti/Kaldı diye not vereceklerdir.. 
  
  
WMS/HHS Dördüncü Dönem Yıllık Kurs Notları*: 
 
Yine,bizim WMS ve HHS öğrencileri için hedefimiz öğrencilerin üç dönemde ulaştıkları başarıları 
takdir etmek ve uzaktan öğrenme için bir insiyatif sağlamaktır.Ayrıca,okul kapatılması sırasında  
bu alışılmamış şartlar altında zorlukla karşılaşan öğrencileri cezalandırmak istemiyoruz. 
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Eğer bir öğrenci 1., 2. ve 3. dönem(birleşik) numara ortalamsına eşit veya daha yüksek not alırsa 
bu numara ortalaması 4. dönem için kullanılacaktır. Eğer bir öğrenci 4. dönemde 1., 2.,3. dönem 
notları ortalamsından daha düşük not alırsa “P” geçti, “F” kaldı olarak karnesine geçecektir. Eğer 
bir öğrenci  dört dönem için de aynı numara olarak bir ortalama alırsa ,yıl  ortalaması standart bir 
formülle hesaplanacaktır. Eğer bir öğrenci 4. dönem için  P/F alırsa, yıllık ortalama için 1.,2.3. 
dönemlerin ortalamasıı taban olarak alınacaktır. 
  
  
WMS/HHS Yarı Yıllık Kurslar*: 
  
Eğer bir öğrenci 1., 2. ve 3. dönem(birleşik) numara ortalamsına eşit veya daha yüksek not alırsa 
bu numara ortalaması 4. dönem için kullanılacaktır. Eğer bir öğrenci 4. dönemde 1., 2.,3. dönem 
notları ortalamasından daha düşük not alırsa “P” geçti, “F” kaldı olarak karnesine geçecektir, 
sömestr ortalaması için standart formül kullanılacaktır. Eğer bir öğrenci 4. Dönem için P/F alırsa, 
sömestr ortalaması için 3. dönem ortalaması taban olarak kullanılacaktır.  
                                                                                                                          
*Lütfenşunu  bilin ki üniversite düzeyindeki kurslar için geleneksel not verme düzenine devam 
edeceğiz.  
  
Final Sınavları:  Birkaç üniversite düzeyindeki kurslar dışında Haziran ayı final sınavları 
olmayacaktır. Öğretmenler öğrencilere final sınavları hakkında bildiri yapacaklardır. 
 
Eğer sorularınız, endişeleriniz varsa lütfen çocuğunuzun okulunun müdürü ile temasa geçin. İş 
birliğimiz ve anlaşınız için teşekkür ederiz. Sağlıcalıkla kalın. 
 

Saygılarımla, 

Ralph Marino, Jr. 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Okul Bölgesi İdaresi Müdürü 

 


