FARSI

ﺳرﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮭﺎری ﺧدﻣﺎت  AAPﻣدارس
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﮐﺎدﻣﯽ )(AAP
آزﻣون ﺧدﻣﺎت )ﺳطﺢ  IIو  (IIIﺑرای ﻣدارس
ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ را ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان دوره ﮐودﮐﺳﺗﺎن اﻟﯽ ﮐﻼس  8اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﯾﺎدﮔﯾری ﺟﮭت ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﻗدرت ﺗﻔﮑر از طرﯾق ﺗﻘوﯾت ،ﺗﺳرﯾﻊ ،و ﮔﺳﺗرش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ) (POSطرح رﯾزی ﺷده
اﻧد .ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ,و ﻣﻌﻠﻣﯾن وﯾژه آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ) (AARTsﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﺧدﻣﺎت ﻣدارس را در ھر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در زﯾر آﻣده در دﺳﺗرس ﻗرار دھﻧد:
•

اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻗدرت ﻓﮑر ﺗﻔﮑر ﺑﺻورت اﺑﺗﮑﺎری و اﻧﺗﻘﺎدی ،دوره ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ ) 6ﺳطﺢ (I
ﮐﻠﯾﮫ داﻧش اﻣوزان ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ ﮐﻼس ﺷﺷم ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  Iرا درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣدل درﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﻧوع اﻣوزش در ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻗدرت ﺗﻔﮑر ﺑﺻورت اﺑﺗﮑﺎری و اﻧﺗﻘﺎدی طرح رﯾزی ﺷده اﺳت .اﯾن دروس ﺑﺻورت ﻣدل در
ﮐﻠﯾﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ  AARTsاراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد و ﺳﭘس در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻗدرت ﺗﻔﮑر ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐﻼس و
ﺳﺎﯾر ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧش آﻣوزان ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾن ﻣدﻟﮭﺎی درﺳﯽ ﺑﻌﻧوان
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣراﺣل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ در ﺧدﻣﺎت  AAPﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻗدرت ﺗﻔﮑر
را در ﻣواﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد .ﺷرح  9ﻣورد از اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻗدرت ﺗﻔﮑر ﺑﺻورت اﺑﺗﮑﺎری
واﻧﺗﻘﺎدی در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ دردﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد .www.fcps.edu/is/aap/level1.shtml//:http

•

اﻣوزش ﻣﺗﻔﺎوت در ﺣول و ﺣوش ﻧﻘﺎط ﻗوت اﮐﺎدﻣﯽ ،ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ ) 6ﺳطﺢ (II
 AARTﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐﻼس ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﮑﻧد ﺟﮭت ﻓراھم ﮐردن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾﺷﺗرازطرﯾق دروس و ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﺎت  POSرا ﺗوﺳﻌﮫ داده و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IIﺑﺧﺷﯽ از درﯾﺎی ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗﻌداد ﻣﯾﺑﺎﺷد .داﻧش اﻣوزان
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺟددا ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﻧﯾﺎز اﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳطﺢ ﺧدﻣﺎت ازﻣﺎﯾش ﻣﯾﺷوﻧد.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ وﻗت آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﮐﻼﺳﮭﺎی  3ﺗﺎ ) 6ﺳطﺢ (III
داﻧش آﻣوزان ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣدارس ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯾﮕردﻧد و از
طرﯾق ﻣدﻟﮭﺎ و اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻘوﯾت دروس  POSدرﭼﮭﺎر ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ اﻣوزش ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد درﺳﯽ در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ داﻧش اﻣوزان دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم را ار  AARTدر ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﻧد  .AAP Curriculum and Resources to Support the Differentiated Frameworkداﺷن اﻣوزان
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺑرای ﺧداﻣﺎت ﺳطﺢ  IIIھﻣواره ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IIIرا ﺗﺎ ﮐﻼس  6درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد.

ازﻣﺎﯾش ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ھر زﻣﺎﻧﯽ در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد وﻟﯽ ﺑﺻورت ﺳراﺳری در ﺑﮭﺎر ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺧدﻣﺎت
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﯾﻧده ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ازﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪرﺳﮫ ای )ﺳﻄﺢ IIو  (IIIﺑﺎ ارﺳﺎل

ﻓﺮم ) AAP School-Based Services (Level II-III) Referral Formﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾﺖ  www.fcps.edu/is/aapدر زﯾﺮ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ازﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 Formsﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( ﺑﮫ  AARTدر ﻣﺪرﺳﮫ
ﭘﯾﺷﻘدم ﺷوﻧد .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ازﻣﺎﯾش داﻧش اﻣوزان در ﮐﻠﯾﮫ ﺳطوح ﺧدﻣﺎت  AAPﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
از
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرک ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد از طرﯾق ﻣدرﺳﮫ
اطﻼع ﭘﯾدا ﺧواھﻧد ﮐرد.
وﺿﻌﯾت داﻧش اﻣوزﺷﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

اﮔر واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾﻠﻧد درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف ﮐﻧﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت ﺧود را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺟدﯾد
ﻧظر ﮐﻣﯾﺗﮫ ازﻣﺎﯾش ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ
ارﺳﺎل ﺷود.
اﮔر ھر ﺳواﻟﯽ دارﯾد ,ﻟطﻔﺂ ﺑﺎ

ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
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