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 ) للمرحلة اإلبتدائیة AAPإستمرار تقدیم خدمات البرامج األكادیمیة المتقدمة ( 

) سلسلة متصلة من الخدمات األكادیمیة المتقدمة لجمیع الطالب في  FCPSتقدم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة ( 
. لقد تم وضع التجارب التعلیمیة لتطویر مستوى فكري أعلى من خالل إثراء وتسریع وتوسیع معاییر K-12المراحل الدراسیة 

) معاً لتقدیم AARTsلمتقدمة (). یعمل المدرسون واألداریون ومدرسوا البرامج االكادیمیة اSOLsالتعلم في والیة فرجینیا (
المستویات التالیة من الخدمات على مستوى المدارس األبتدائیة. بأمكانكم مشاھدة فیدیو یعرض كل مستوى من مستویات 

  الخدمة المقدمة باإلضافة إلى معلومات حول الخدمات المتوفرة للمراحل المتوسطة والثانویة على الرابط التالي
.academics-6/advanced-k-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/elementary 

 (المستوى األول) K-6دروس التفكیر النقدي والخالق للمراحل الدراسیة   •
كافة الطالب من الروضة وحتى المرحلة السادسة. تشمل خدمات ھذا المستوى تعلیم تُقّدم خدمات المستوى األول ل 

الطالب أستخدام مھارات التفكیر النقدي والخالق لمعالجة المحتوى.  كما تتضمن فرص دوریة لدراسة المنھج األكادیمي 
ء من عملیة التعرف على الطالب المتقدم على مدار العام. یتم إستخدام إستجابات الطالب لھذه الدروس بأعتبارھا جز

المرشحین للمستوي الثاني إلى الرابع من البرنامج. یمكن ألولیاء أمور الطالب ممارسة األستراتیجیات التسعة أثناء 
المحادثات واألنشطة العائلیة. یمكن إیجاد وصف ومقاطع فیدیو تتحدث عن إستراتیجیات التفكیر النقدي والخالق التسعة  

k-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/elementary- لتالي: على الرابط ا
.thinking-creative-and-academics/critical-6/advanced 

 
یخضع الطالب لعملیة تصفیة للمرشحین وذلك لكون الخدمات المقدمة لطالب المستوى األول ھي خدمات شاملة تقدم  ال  

 .   FCPSلجمیع طالب مدارس 
 

 (المستوى الثاني) K-6دروس متمایزة في مجاالت القدرة األكادیمیة للمراحل الدراسیة  •
تتوفر خدمات المستوى الثاني للطالب في مرحلة الروضة وحتى المرحلة السادسة للطالب ممن لدیھم مواطن قوة في   

مع مدرسي الصفوف الدراسیة لتقدیم تحفیزات إضافیة من خالل إستخدام   AARTمادة دراسیة معینة. یتعاون مختصوا 
من أجل توسیع وإثراء مواطن القوة لتلك المادة الدراسیة.   الرابع وذلك -للمستوى الثاني  AAPمواد من أطار عمل منھج 

تستمر عملیة تصفیة المرشحین للقبول في ھذا المستوى بشكل مستمر طوال العام الدراسي. تستخدم معاییر متعددة 
 للفحص لھذا المستوى من الخدمات حیث یتم أتخاذ القرار على مستوى المدرسة. 

 
 AAPخدمات المستوى الثاني، یرجى إكمال إستمارة اإلحالة للمشاركة في برنامج  من أجل إختبار طفلك للحصول على

 https://www.fcps.edu/node/38893. (أستمارات): Formsفي المدرسة من خالل الدخول على رابط صفحة 
 

 (المستوى الثالث) 6- 3مراحل الدراسیة البرامج االكادیمیة المتقدمة بدوام جزئي، ال  •
ممن ھم مؤھلین لتلقي خدمات  مباشرة بدوام جزئي  6- 3تتوفر خدمات المستوى الثالث للطالب في المراحل الدراسیة  

مواد  AARTتقوم لجنة إختبار في المدرسة المحلیة بتحدید وإختیار الطالب.  یستخدم مختصي. AARTمن مختصي 
الرابع في أربعة مواضیع دراسیة أساسیة وذلك أما من خالل   -للمستوى الثاني  AAPدراسیة من إطار عمل منھج 

عي مع معلم الصف. تستمر دروس تعتمد أسلوب سحب الطالب من صفھ أسبوعیاً أو نموذج التدریس المشترك األسبو
عملیة تصفیة المرشحین للقبول في ھذا المستوى بشكل مستمر طوال العام الدراسي.  تستخدم معاییر متعددة للفحص لھذا  

 المستوى من الخدمات حیث یتم أتخاذ القرار على مستوى المدرسة. 
 

 AAPمارة اإلحالة للمشاركة في برنامج من أجل إختبار طفلك للحصول على خدمات المستوى الثالث، یرجى إكمال إست
 https://www.fcps.edu/node/38893. (أستمارات): Formsفي المدرسة من خالل الدخول على رابط صفحة 

 
 (المستوى الرابع)  8-3البرامج األكادیمیة المتقدمة بدوام كامل، المراحل الدراسیة  •

المؤھلین من خالل عملیة إختیار مركزیة. یستخدم  8- 3تتوفر خدمات المستوى الرابع للطالب في المراحل الدراسیة  
 في أربع مواد دراسیة أساسیة بدوام كامل.  AAPالطالب المؤھلون المناھج الدراسیة ضمن إطار عمل مناھج 
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یمیة المتقدمة المتوفرة في مدارس مقاطعة فیرفاكس تتم مراجعة عدة معاییر لتحدید األھلیة لجمیع الخدمات األكاد 
. تقوم لجنة االختیار المركزیة على مستوى المقاطعة بتحدید األھلیة للتسجیل في البرامج االكادیمیة FCPSالحكومیة 
 بدوام كامل (المستوى الرابع). AAPالمتقدمة 

 یتم إجراء الفحص للمستوى الرابع خالل فترات فحص محددة:   
o  یتم إجراء الفحص خالل فصل الخریف للطالب الجدد في مدارسFCPS ممن تمت إحالتھم 
o  یتم إجراء الفحص خالل فصل الربیع ألي طالب مسجل في مدارسFCPS تتم إحالتھ 

ى یكون اإللتزام بالمواعید النھائیة دقیق للغایة نظراً لحجم الملفات التي یتم فحصھا مركزیاً للحصول على خدمات المستو
 الرابع.   

o  یمكن تقدیم إستمارة اإلحالة خالل الفترة الزمنیة المحددة لإلحالة (التي تبدأ في الیوم األول من بدء العام
 الدراسي وتنتھي حسب الموعد النھائي المحدد)

o  یمكن النظر في فحص الطالب الجدد في مدارسFCPS .خالل الفترتین المحددتین في فصل الخریف والربیع 
o صول على إستمارة اإلحالة من خالل الدخول على صفحةیمكن الح Forms  )أستمارات:(  

https://www.fcps.edu/node/38893 

یمكن اإلطالع على معلومات إضافیة تتعلق بعملیة الفحص الشامل والمعلومات المستخدمة للفحص من خالل الدخول  
and-identification-academics-https://www.fcps.edu/registration/advanced- التالي على الرابط

.  students-fcps-placement/current 

 للمدارس المتوسطة والثانویة AAPالبرامج األكادیمیة المتقدمة  

یمكن اإلطالع على المزید من المعلومات حول الخدمات المتوفرة في المدارس المتوسطة والثانویة من خالل الدخول على  
 الصفحة االلكترونیة للبرامج األكادیمیة المتقدمة:

o 7-:  المدارس المتوسطة-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/middle
academics-8/advanced 

o  :9-  المدارس الثانویة-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/high
academics-12/advanced 

 إجتماع تقدیم المعلومات ألولیاء أمور طالب المرحلة اإلبتدائیة  

 localالخدمات في <سیتم عقد أجتماعین ألولیاء األمور في المدارس في المنطقة.  سیُعقد أجتماع حول أستمراریة تقدیم 
school name>  بتاریخ <date عند الساعة <<time>  فیما سیتم عقد أجتماع ثاني لشرح عملیة الفحص واإلجابة  .

 على األسئلة المتعلقة بخدمات المستوى الرابع ذات الدوام الجزئي في المدرسة وذات الدوام الكامل.

 إختبار القدرة

للحصول على أخر المعلومات حول أختبار القدرة، یرجى زیارة جدول مواعید اإلختبارات وتحدید الطالب على الرابط التالي  
-placement/current-and-identification-academics-ps.edu/registration/advancedhttps://www.fc
.and-students/testing-fcps 

 
 یجب على الطالب الحصول على درجة في أمتحان قدرة واحد للمرور بعملیة الفحص للمستوى الرابع.    
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