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:Dear Families 

We hope this correspondence finds you, your family and loved ones healthy and safe. We know these 
are uncertain times and we wish to provide clarifying information about your child’s report card. 

The Ministry of Education provided direction that all students will receive a report card in June. York 
Region District School Board will be providing electronic report cards for our students.  Our goal is to 
have all electronic copies of report cards distributed to families by June 26.  Families will be notified 

when their child’s electronic report card is ready and instructions for access to the report will be 
provided in that communication.  

For students in Grades 1 to 8, grades will be determined based on their learning from the beginning of 
Term 2, February 3 to March 13, 2020. Students’ grades/marks should not be negatively affected by 

performance during online learning from home after the start of school closures due to COVID-19. 
Therefore, end of year grades/marks can only remain the same or increase based on units of study 

continued after April 6.  

The code “I” is used on report cards in place of a grade/mark due to extenuating circumstances such as 
the current school closure, when there is insufficient evidence to determine a fair and valid grade/mark 

for report card purposes. It is important to note that this is not a penalty to the student, nor is it a 
statement about the student's competence or capacity to learn.  

 
Where instruction in a particular strand/subject began after the school closure, a grade/mark will not 
be provided. The teacher will use code “I” and may include the statement, “Due to the school closure 

period, there is insufficient information to determine a grade/mark.” 
 

Note: In Grades 7 and 8, please disregard the Median column in this report card as the use of the “I” 
may result in some inaccuracies in calculations.  

 
Comments may accompany a strand/subject that was reported as an “I.” Your child’s teacher will use 

their professional judgement to determine which aspects of learning to include in the comments related 
to what your child has learned, and possible strengths and next steps.  

 
As always, the code NA is used when a subject or strand is addressed in another term. 

 
We remain committed to supporting our students and families as we continue to navigate the effects of 
COVID-19 on education. If your school can support your family in any way, we encourage you to connect 

directly with your child’s teacher or school principal. 

 

 

 



 (2020ژوئن، 17) نامه ی ابتدایی: کاری نامه برای مدیر مدرسهنمونهپاسخ به 

 ی)فارسی(این سند به انگلیسی تهیه شده همراه با ترجمه

 
 

 های عزیز:خانواده
 

نامطمئن و مبهم است و  کنونی دانیم که شرایطمیخانواده و عزیزانتان این ایمیل را در کمال سالمتی دریافت کنید.امیدواریم شما، 
 فرزندتان ارائه دهیم.ی کارنامهی ای دربارهآرزومندیم که اطالعات روشن کننده

 
ی . هیئت مدیرهآموزان خواهد رسیدی دانشبه دست همه ایکارنامه، در ماه ژوئن کرده ارائهوزارت آموزش ای که طبق بخشنامه

تدارک خواهد دید. هدف ما این است که کپی تمام  الکترونیکیهای کارنامه آموزانبرای دانش ی یورکای ناحیهی منطقهمدرسه

آموزان آماده الکترونیکی دانشهای کارنامهها توزیع شود.هنگامی که  خانوادهآموزان و دانش بینژوئن  26های الکترونیکی تا کارنامه

 قرار خواهد گرفت. شاندر اختیار کارنامههای دسترسی به شوند و دستورالعملگذاشته می آن در جریان هاشود، خانواده
 

 2020مارچ  13فوریه تا  3از روزهای ،  2بر اساس یادگیری آنها از شروع ترم ها نمره، 8تا  1های آموزان کالسبرای دانش

آموزان تأثیر منفی نباید بر نمرات دانش،  19-مدرسه به خاطر کوید لیپس از تعطیاجرای آموزش آنالین در خانه  د.نشومی معلوم

 .یشتر بشوندثابت بمانند و یا ب باید آوریل یا 6یافته بعد از بر اساس واحدهای درسی ادامه بنابراین، نمرات پایان سال .بگذارد

  
 کارنامهی منصفانه و معتبر برای کافی برای تعیین یک نمره دالیلاز قبیل تعطیلی مدرسه، هنگامی که  به خاطر شرایط استثنائی

آموز است و نه بیانگر که این نه به معنای تنبیه دانش استتوجه  شایان. رودنمره به کار می به جای کارنامه در" Iکد"وجود ندارد، 

 .وشایستگی یا ظرفیت یادگیری ا
 

 به آن ای، هیچ گونه نمرهپس از تعطیلی مدرسه شروع شوددرسی  هایرشته /مربوط به هر یک از موضوعات آموزشزمانی که 

ی تعطیلی مدرسه، اطالعات به دلیل دورهرا اضافه کند که،" توضیح" استفاده کرده و این Iآموزگار از کد"ممکن است شود. داده نمی

 ."تنیسکافی برای تعیین نمره در دست 
 

نتایج " ممکن است منجر به Iکارنامه نادیده بگیرید، چرا که به کارگیری "را در  ، لطفاً ستون میانی8و  7های : در کالستوجه

  غیردقیقی بشود.
 

معلم فرزند شما با . توضیحاتی نیز همراه باشد " گزارش شده است،I"یک  صورتای که به درسی یرشته/ ممکن است با هر موضوع

های یادگیری در مورد آنچه که فرزند شما کند که کدام یک از جنبهتعیین میدر بخش توضیحات ای خود استفاده از داوری حرفه

 . های بعدی بایستی آورده شودآموخته، نقاط قوت احتمالی او و گام
 

  . شودر پرداخته میی درسی در یک ترم دیگرشته یا یک موضوع به رود کهوقتی به کار می NAطبق معمول، کد 

هستیم. چنانچه ها پایبند آموزان و خانوادهدانشدهیم به پشتیبانی از بر آموزش ادامه می 19-ما در همان حال که به پیگیری تأثیرات کوید

خود یا مدیر کنیم مستقیماً با معلم فرزند آید، پیشنهاد میی شما  به هر طریقی کاری از دست مدرسه برمیبرای حمایت از خانواده
 .مدرسه تماس بگیرید


