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ప్రియమైన తల్లిదాండ్రులు లేద  సాంరక్షకులకు: 
  

మీ బిడ్డ యొక్క రిపోర్ట్ క ర్డు క పీ జతచేయబడిాంది. డిస్ట్రిక్ట్గ , ఒక రిపోర్ట్ 

క ర్డు మూడు విషయ లను చేయ లని మేాం విశ్వసిస్త ాం:   

1. బిడ్డని సాంపూర్ణాంగ  రిపోర్ట్ చేయడాం   

2. వ షిాంగ్టన్ స్టేట్ స్ట ాండర్డ్స్ ఆధ రాంగ  మీ బిడ్డ ప్రస్తుత పనితీరును చూపిాంచడాం  

3. వివిధవిభ గ ల్లో నైపుణ్యాం, గుణ లు మరియు లేక్ నుాంచి కాంటెాంట్ న లెడ్జ్పై 

ప్రస్తుత పనితీరును రిపోర్ట్ చేస్తుాంది   

వ షిాంగ్టన్ స్కూలు డిస్ట్రిక్ట్ (LWSD) స్టూడెాంట్ ప్రొఫైల్. దిగువ లిాంక్ వద్ద 

LWSD విద్య ర్ధి ప్రొఫైల్ క పీని మీరు చూడవచ్చు:  
https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf. 

 మీ బిడ్డ రిపోర్ట్ క ర్డు అాంటే ఏమిటో మీరు మరిాంత మెరుగ్గ  అర్థాం చేసుకోవడాంలో 

సహ యపడటాం కొరకు ఈ లేఖలోని ఉాండే సమ చ రాం 

ఉద్దేశిాంచబడిాంది.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

గ్రేడ్లో చేర్చబడ్డ కీలక ాంశ లు: 
• 1,2,3,4 అాంటే ఏమిటో వివరణ. 
• హ ఫ్ ప యిాంట్ అాంటే ఏమిటో 
వివరణ. 
• స్ల ష్ (/) లేద  య స్టరిస్క్ (*) 
యొక్క వివరణ ..అాంటే 

వివిధవిభ గ ల్లో నైపుణ్య లు 

మరియు గుణ లు: 

ఈ అాంశ లు ‘‘ఇతరులను గౌరవిాంచడాం’’ 

మరియు ‘‘సక లాంలో పని పూర్తి 

చేయడాం’’ వాంటివి.  ఈ నైపుణ్య లు 

మరియు లక్షణ లు నేరుగ  LWSD 

స్టూడెాంట్ ప్రొఫైల్ నుాంచి 

వస్త యి మరియు భవిష్యత్తులో 

క లేజీ మరియు జీవితాంలో విజయాం 

స ధిాంచడ నికి ప్రతి విద్య ర్ధిని 

సిద్ధాం చేయడాంలో కీలకమైనవి. 
వివిధ విభ గ ల్లో కాంటెాంట్ 

న లెడ్జ్: 

ఈ కాంటెాంట్ని విద్య ర్ధులు 

నేర్చుకోవ ల్సి ఉాంటుాంది. అనేక 

విభ గ లు చేర్చబడి ఉాంట యి: 

• అక్షర స్యత మరియు భ ష 

• ర యడాం 

• గణితాం మరియు సైాంటిఫిక్ రీజనిాంగ్ 

• సోషల్ స్టడీస్ 

• ఇన్ఫర్మేషన్ అాండ్ కమ్యూనికేషన్ 

టెక్న లజీ 

• కల్చర్ మరియు ఆర్ట్స్ 

• కెరీర్ ప్ల నిాంగ్ మరియు లైఫ్ 

మేనేజ్మెాంట్ 

https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ట్రెాండ్ గ్రేడిాంగ్:   

టీచర్లు ఇన్ క్ల స్ టెస్టులు, అసైన్మెాంట్ మరియు క్విజ్లపై వివిధ రక ల స్కోర్లు 

సేకరిస్త రు. తరువ త ప్రతి స్కోరుని కూడ  ఎలక్ట్ర నిక్ గ్రేడ్ బుక్(స్కైవ ర్డ్)లో 

నమోదు చేస్త రు, ఇది ప్రతి స్ట ాండర్డ్ కొరకు అభివృద్ధి సరళిని చూపుతుాంది. కొాంతక లాంప టు 

పురోగతిని ట్ర క్ చేసే ఫ ర్ముల ని ఉపయోగిాంచి ట్రెాండ్లను లెక్కిస్త రు. ఈ ట్రెాండ్లు 

మొత్తాం విద్య సాంవత్సర నికి రన్ చేయబడత యి అాందువల్ల అన్నివేళల్లో ప్రతి 

స్ట ాండర్డ్పై మీ బిడ్డ ఎల ాంటి ప్రదర్శన కనపరుస్తున్నడని మ కు ఖచ్చితమైన అవగ హన 

ఉాంటుాంది. రిపోర్ట్ క ర్డు సమయాంలో, మీ బిడ్డ ఎల  ప్రదర్శిస్తున్న డనే ద నిపై మేాం 

‘‘స్న ప్ష ట్’’ తీసుకుాంట ాం.   

 లెవల్ “2” స్కోర్లు:   

సాంవత్సరాంలోని మొదటి రిపోర్ట్ క ర్డుపై స్కోర్లు కొత్త గ్రేడ్ లెవల్ 

స్ట ాండర్డ్లనే నేర్చుకోవడ నికి ప్రతిబిాంబిస్త యి అాందువల్ల తల్లిదాండ్రులు తమ బిడ్డ 

రిపోర్ట్ క ర్డులపై చ ల  “2’లు” చూసే అవక శాం ఉాంది. “2” స్కోరు అనేది విద్య ర్ధి పురోగతి 

స ధిస్తున్న డు లేద  ‘‘ప్రమ ణ లు’’ చేరుకుాంటున్న డు అనే ద నికి ప్రతిబిాంబిస్తుాంది. 

తల్లిదాండ్రులు “2”ని A-F లెటర్ గ్రేడిాంగ్ స్కోరిాంగ్ స్కేలు మీద “F”తో సమ నాంగ  

పరిగణిాంచకుాండ  ఉాండటాం అనేది ఎాంతో ముఖ్యమైనది. స్ట ాండర్స్- ఆధ రిత గ్రడేాంగ్ 

సిస్టమ్లో, “2” అనేది బిడ్డ లెక్కిాంచబడే ప్రమ ణ లపై పురోగతి స ధిస్తున్న డనే నిజమైన 

అర్ధ న్ని ఇస్తుాంది.  

IEPతో విద్య ర్థులు:   

ఒకవేళ మీ బిడ్డ వ్యక్తిగతీకరిాంచబడ్డ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్ర మ్ (IEP)లో ఉన్నట్లయితే 

మరియు చదవడాం, ర యడాం మరియు/లేద  గణితాంలో ప్రత్యేకాంగ  డిజైన్ చేయబడ్డ బోధన(SDI) 

అాందుకుాంటున్నట్లయితే, రిపోర్ట్ క ర్డుపై వ రు SDIకి క్వ లిఫై అయిన కాంటెాంట్ 

ప్ర ాంతాం(లు)ల్లో ఆస్టరిస్క్ (*) కనిపిస్తుాంది. ఈ ఆస్టరిస్క్ “అనుబాంధాం జోడిాంచబడిాంది”ని 

సూచిస్తుాంది, ఇది మీ బిడ్డ స్పెసల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ ద్వ ర  తయ రు చేయబడ్డ 

‘‘లెక్కిాంచదగ్గ వ ర్షిక గోల్స్- విద్య ర్ధి పురోగతి క ర్డు’’ని రిఫర్ చేస్తుాంది. 

ఆర్ట్, మ్యూజిక్, ఫిజికల్ 
ఎడ్యుకేషన్, మరియు లైబ్రరీ: 
ఈ ట పిక్ల్లో విద్య ర్ధి శ్రమ 
ఆధ రాంగ  మ త్రమే 
గ్రేడులుాంట యి. 

స్ల ష్ “/” యొక్క అర్ధాం: 

టీచర్లు అన్ని స్ట ాండర్డ్లను 

ఒకేస రి బోధిాంచరు, అాందువల్ల ఇాంక  

బోధిాంచనివ టికి సాంబాంధిాంచి వ రు 

స్ల ష్ని ఉాంచుత రు. తల్లిదాండ్రులు 

స్ల ష్లను సైన్సులో చూడవచ్చు, 

ఉద హరణకు, ఎాందుకాంటే మేాం సైన్స్ 

మెటీరియల్ని డిస్ట్రిక్ట్ 

అాంతట  రొటేట్ చేస్త ాం. ఈ 

నిర్ధిష్ట రిపోర్ట్ క ర్డు 

సమయ నికి మదిాంపు చేయడ నికి 

తగినవిధాంగ  పూర్తిగ  టీచర్లు 

బోధిాంచలేదనే ద నిని సూచిాంచడ నికి 

కూడ  స్ల ష్ “/” 

ఉపయోగిాంచబడుతుాంది. జూన్ 

రిపోర్ట్ క ర్డులో తల్లిదాండ్రులు 

స్ల ష్డ్ ప్ర ాంత ల్లో గ్రేడులను 

చూస్త రు.  

 



మీ బిడ్డ రిపోర్ట్ క ర్డును సమీక్షిాంచేాందుకు సమయ న్ని తీసుకున్నాందుకు మరియు మీ బిడ్డ 

చదువుకు మద్దతు ఇచ్చినాందుకు మీకు ధన్యవ ద లు. మీ బిడ్డ విజయవాంతాం స ధిాంచడాం మరియు 

ఎదుగుదలకు సహ యపడటాంలో మీతో మ  భ గస్వ మ్యాం మ కు ఎాంతో ముఖ్యమైనది.  

  

భవదీయుడు,   

 

 

 

టిమ్ క్రిగెర్ 

డైరెక్టర్, అసెస్మెాంట్, ఎవ ల్యుయేషన్ అాండ్ రీసెర్చ్ 


