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 Grading Scale 

 Grade  Percentage 
 Informal Grading 

 (often used for homework 
 & classwork) 

 Description 

 A  90-100%  ✓+  Student shows  “above and beyond” mastery  of a 
 concept, skill, or standard. 

 B  80-89%  ✓  Student  meets the target expectation  for a 
 concept, skill, or standard. 

 C  70-79%  ✓ ½  Student makes a  few mistakes  . They  almost  meet the 
 expectation for a concept, skill, or standard. 

 D  60-69%  ✓-  Student makes  many mistakes.  They do not show 
 understanding of the concept, skill, or standard. 

 F  49-59%  0  No work is turned in. No understanding is shown. 

 Category Weights: 
 In Social Studies, students’ grades are primarily based on projects, tests and quizzes. I view 
 classwork and homework as time for practice and making mistakes, so I weigh these categories less 
 heavily. 

 Homework:  5% 
 Classwork & Participation:  15% 
 Projects:  35% 
 Tests & Quizzes:  45% 

 Make-Up Policy 
 I will return graded work on Fridays. Students will have a chance to look at their work, check their 
 grades, and send me an email if they have questions or want to request a retake. 

 Students will have a chance to retake most tests and quizzes. They will also be able to resubmit 
 projects with revisions for a higher grade. If students want to retake a test or redo an assignment, 
 they MUST hold on to the original graded work. 

 If you have questions or concerns about your child’s grade, please email me at  jdelessio-p@cps.edu 
 or call me at  (773) 231-9613. 

mailto:jdelessio-p@cps.edu
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 Escala de calificación 

 Calificación  Porcentaje 
 Calificación 

 informal 
 (a menudo se usa para la 

 tarea y el trabajo en clase) 

 Descripción 

 A  90-100%  ✓+  El estudiante muestra un dominio "más allá" de un 
 concepto, habilidad o estándar. 

 B  80-89%  ✓  El estudiante cumple con la expectativa objetivo para un 
 concepto, habilidad o estándar. 

 C  70-79%  ✓ ½  El estudiante comete algunos errores. Casi cumplen con 
 las expectativas de un concepto, habilidad o estándar. 

 D  60-69%  ✓-  El estudiante comete muchos errores. No muestran 
 comprensión del concepto, habilidad o estándar. 

 F  49-59%  0  No se entrega ningún trabajo. No se demuestra 
 comprensión. 

 Categoría Pesos: 
 En Estudios Sociales, las calificaciones de los estudiantes se basan principalmente en proyectos, pruebas y 
 cuestionarios. Veo el trabajo en clase y la tarea como tiempo para practicar y cometer errores, por lo que 
 doy menos peso a estas categorías. 

 Tarea:  5% 
 Trabajo en clase y participación:  15% 
 Proyectos:  35% 
 Pruebas y cuestionarios:  45% 

 Política de recuperación 
 Devolveré el trabajo calificado los viernes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver su trabajo, 
 verificar sus calificaciones y enviarme un correo electrónico si tienen preguntas o desean solicitar una 
 repetición. 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a tomar la mayoría de las pruebas y cuestionarios. 
 También podrán volver a presentar proyectos con revisiones para una calificación superior. 

 Si tiene preguntas o inquietudes sobre la calificación de su hijo, envíeme un correo electrónico a 
 jdelessio-p@cps.edu o llámeme al (773) 231-9613. 
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 Thang điểm 

 Lớp  Phần trăm 
 Chấm điểm không 

 chính thức 
 (thường được sử dụng cho bài 
 tập về nhà và bài tập trên lớp) 

 Sự mô tả 

 A  90-100%  ✓+  Học sinh thể hiện sự thông thạo “trên và cao hơn” đối 
 với một khái niệm, kỹ năng hoặc tiêu chuẩn. 

 B  80-89%  ✓  Học sinh đáp ứng kỳ vọng mục tiêu cho một khái niệm, 
 kỹ năng hoặc tiêu chuẩn. 

 C  70-79%  ✓ ½  Học sinh mắc một vài lỗi. Họ gần như đáp ứng kỳ vọng 
 cho một khái niệm, kỹ năng hoặc tiêu chuẩn. 

 D  60-69%  ✓-  Học sinh mắc nhiều lỗi. Họ không thể hiện sự hiểu biết 
 về khái niệm, kỹ năng hoặc tiêu chuẩn. 

 F  49-59%  0  Không có công việc nào được nộp vào. Không có sự 
 hiểu biết nào được hiển thị. 

 Trọng lượng thể loại: 
 Trong môn Nghiên cứu xã hội, điểm của học sinh chủ yếu dựa trên các dự án, bài kiểm tra và câu 
 đố. Tôi xem bài tập trên lớp và bài tập về nhà là thời gian để luyện tập và mắc lỗi, vì vậy tôi cân 
 nhắc những hạng mục này ít hơn. 

 Bài tập về nhà:  5% 
 Bài tập trên lớp & sự tham gia:  15% 
 Dự án:  35% 
 Kiểm tra & Trắc nghiệm:  45% 

 Chính sách trang điểm 
 Tôi sẽ trả lại bài tập đã phân loại vào thứ Sáu. Sinh viên sẽ có cơ hội xem lại bài làm của mình, 
 kiểm tra điểm và gửi email cho tôi nếu họ có thắc mắc hoặc muốn yêu cầu thi lại. 

 Học sinh sẽ có cơ hội làm lại hầu hết các bài kiểm tra và câu đố. Họ cũng sẽ có thể gửi lại các dự 
 án có bản sửa đổi cho cấp cao hơn. 

 Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về điểm của con mình, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ 
 jdelessio-p@cps.edu hoặc gọi cho tôi theo số (773) 231-9613. 


