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 والمقدمة في المدارس خالل فصل الربيع AAPنشرة إخبارية عن خدمات البرامج األكاديمية المتقدمة 

 

 (AAP)عملية إختيارالطالب للحصول على خدمات البرامج الدراسية المتقدمة 
  (للمستوى الثاني والثالث)ضمن الخدمات المدرسية المقدمة 

 
سلسلة متصلة من الخدمات األكاديمية المتقدمة لجميع الطالب في المراحل الدراسية ( FCPS)تقدم مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية 

K-8.  لقد تم وضع التجارب التعليمية لتطوير مستوى فكري أعلى من خالل إثراء وتسريع وتوسيع برنامج الدراسات(POS.)  يعمل
معاً لتقديم المستويات التالية من الخدمات المدرسية في كل ( AARTs)المدرسون واألداريون ومدرسوا البرامج االكاديمية المتقدمة 

 :مدرسة أبتدائية
 
   

  دروس التفكير النقدي واالبداعي للمراحل الدراسيةK-6 (المستوى األول) 

يتلقى جميع الطالب في المراحل الدراسية من الروضة إلى المرحلة السادسة خدمات المستوى األول والتي تتألف من دروس 
يتم وضع نماذج للدروس في كل الصفوف الدراسية من قبل . ية مصممة لتدريس مهارات التفكير النقدي واإلبداعينموذج

ومن ثم يتم إستخدام أستراتيجيات التفكير على مدار السنة من قبل مدّرسي  AARTsمدرسي البرامج االكاديمية المتقدمة 
تستخدم إستجابات الطالب لهذه الدروس النموذجية كجزء  .الطالب الصفوف الدراسية والمدرسين اآلخرين الذين يعملون مع

يمكن أيضاً ألولياء أمور الطالب ممارسة  .AAPمن عملية التأهل للحصول على خدمات البرامج األكاديمية المتقدمة 
ر النقدي واإلبداعي التسعة يمكن إيجاد وصف إلستراتيجيات التفكي. إستراتيجيات التفكير هذه أثناء المحادثات واألنشطة العائلية

 .  pttp:ccvvv.l/p:.wsicu:csspchwwwh/.:ptth: على الرابط التالي
 

  دروس متمايزة في مجاالت القدرة األكاديمية للمراحل الدراسيةK-6 (المستوى الثاني ) 

لفصول الدراسية لتقديم تحديات إضافية للطالب عن طريق الدروس والموارد التي توّسع مع مدّرسي ا AARTيتعاون مدّرسوا 
يتم فحص الطالب سنوياً من . أن خدمات المستوى الثاني هي جزء من برنامج تنمية المواهب .POSوتثري برنامج الدراسات 

 .أجل إتخذا القرارات بشأن حاجتهم للحصول على هذا المستوى من الخدمات
 

 (المستوى الثالث) 6-3رامج االكاديمية المتقدمة بدوام جزئي، المراحل الدراسية الب 

( المستوى الثالث)الطالب الذين يتم تحديدهم من قبل لجنة الفحص المحلية للحصول على خدمات أكاديمية متقدمة بدوام جزئي 
في أربعة مواضيع دراسية ( POS)امج الدراسات يتم تحفيزهم من خالل نماذج وإستراتيجيات مصممة لتوسيع وإثراء برن

 AAPفي المدرسة من خالل إستخدام المنهاج الدراسي   AARTيتلقى الطالب معلومات مباشرة من قبل مدرسوا . اساسية

rentiated FrameworkCurriculum and Resources to Support the Diffe.  سوف يستمر الطالب الذين تم
 .تحديدهم للحصول على خدمات المستوى الثالث بالحصول على خدمات المستوى الثالث خالل المرحلة الدراسية السادسة

 
 

وى المدرسة يكون فحص الطالب الذين يحصلون على الخدمات المدرسية في أي وقت خالل العام الدراسي ولكن يتم إجراءه على مست
يمكن ألولياء أمور الطالب أو األوصياء الشرعيون . خالل فصل الربيع لتحديد الخدمات التي سوف يتم تقديمها خالل العام الدراسي القادم

Based -AAP Schoolمن خالل تقديم إستمارة  (المستوى الثاني والثالث)بدء عملية الفحص للحصول على الخدمات المدرسية 

III) Referral Form-Services (Level II ( المتوفرة على الرابط التاليvvv.l/p:.wsicu:cssp   تحت كلمة“Forms )” إلى
هناك العديد من المعايير التي تستخدم  .___________  قبل أجراء الفحص بتأريخ ____________ __  في AARTمدرس 

أولياء أمور الطالب أو األوصياء الشرعيون الذين  .لفحص الطالب في جميع المراحل التي تقدم فيها خدمات البرامج األكاديمية المتقدمة
بنتيجة أهلية الطالب للقبول في البرنامج قبل تأريخ __ ______________تقدموا بطلب إحالة سيتم إبالغهم من قبل 

________  .________ 
 

تقديم طلب إستئناف لقرار عدم األهلية تقديم الطلب بمعلومات جديدة للنظر  لب أو الوصي الشرعي في حال رغبتهبإمكان ولي أمر الطا
 ___________.  ___________إلى يجب تقديم هذه المعلومات .  فيه من قبل لجنة الفحص المحلية

 

 _________. _______________إذا كانت لديكم أية أسئلة، يرجى اإلتصال بـ 
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ARABIC 

http://www.fcps.edu/is/aap/level1.shtml
http://www.fcps.edu/is/aap/resources/parent.shtml
http://www.fcps.edu/is/aap/resources/parent.shtml
http://www.fcps.edu/is/aap/resources/parent.shtml
http://www.fcps.edu/is/aap/packet/Fillable_AAPSchool-BasedServicesReferralForm.pdf
http://www.fcps.edu/is/aap/packet/Fillable_AAPSchool-BasedServicesReferralForm.pdf
http://www.fcps.edu/is/aap/packet/Fillable_AAPSchool-BasedServicesReferralForm.pdf
http://www.fcps.edu/is/aap

