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 )AAP( ادامھ خدمات مقدماتی برنامھ ھای آکادمی پیشرفتھ

) ادامھ خدمات آکادمی پیشرفتھ را برای کلیھ دانش آموزان دورھای پیشدبستانی الی  FCPSمدارس دولتی فیرفکس کانتی ( 
تجارب یادگیری برای رشد فکری در سطح باال از طریق تقویت، سرعت و گسترش آموزش ارائھ می دھد.  12

) با  AARTs) طراحی شده اند. معلمین، مسؤلین، و معلمین منابع آکادمی  پیشرفتھ (SOLsاستانداردھای آموزشی (
یک ویدیو کھ نشان  ئھ دھند:یکدیگر ھمکاری می کنند تا سطح خدمات مربوط بھ مقطع ابتدایی را کھ در زیر آمده است ارا

دھنده ھر یک از سطوح خدمات فعال و  ھمچنین اطالعات مربوط بھ خدمات دوره ھای دبیرستان و راھنمایی  می باشد 
k-academics-school-tps://www.fcps.edu/academics/elementaryht- :در لینک زیر قابل دسترس است

.academics-6/advanced 

 )I (سطح 6استراتژیھای قدرت تفکر انتقادی و ابتکاری، دوره پیشدبستانی الی   •
عبارتند از Iبرای کلیھ دانش آموزان پیش دبستانی تا کالس ششم ارائھ می گردد. خدمات سطح  Iخدمات سطح  

انش آموزان برای استفاده از مھارتھای تفکر انتقادی و ابتکاری در درک محتوا.  ھمچنین شامل فرصت ھای آموزش د
دوره ای برای استفاده از برنامھ درسی آکادمی پیشرفتھ در طول سال است. پاسخگوئی دانش آموز بھ این دروس 

میگیرد. والدین می توانند از ُنھ استراتژی در  مورد استفاده قرار IVتا  IIبعنوان بخشی از مراحل شناسائی در سطوح 
در لینک شرح و ویدیوی مربوط بھ استراتژی تفکر انتقادی و ابتکاری  فعالیتھا و گفتگوھای خانوادگی استفاده کنند.

k-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/elementary-  باشد میسترس دزیر قابل 
.thinking-creative-and-academics/critical-6/advanced 

 
یند فرآتعیین گردیده است، در نتیجھ (در این مرحلھ)  FCPSبرای کلیھ دانش آموزان  Iبدلیل اینکھ خدمات سطح  

 وجود ندارد.   آزمایشو  غربالگری
 

 )II (سطح 6در زمینھ نقاط قوت آموزشی، پیشدبستانی الی  مایزآموزش مت •
کھ در بعضی موضوعات درسی نقاط قوت دارند قابل  6برای دانش آموزان مقاطع پیشدبستانی الی  IIخدمات سطح  

با معلمان ھمکاری می کند تا چالش ھای بیشتری را با استفاده از مواد مورد نیاز در  AARTدسترس است. 
فراھم کند کھ در راستای گسترش و تقویت نقاط قوت دانش   II-IVبرای سطوح  AAPارچوب برنامھ درسی ھچ 

لی ادامھ آموزان در موضوعات درسی میباشد. آزمایش و تست دانش آموزان  برای این سطح در سراسر سال تحصی
دارد. معیارھای چندگانھ برای انجام غربالگری این سطح از خدمات در سطح مدرسھ محلی اجرا و بکار گرفتھ می 

 شود.
 

در سطح مدرسھ را  در صفحھ مربوط  AAP، فرم درخواست IIجھت غربالگری دانش آموز خود برای خدمات سطح 
 https://www.fcps.edu/node/38893. کنید بھ فرمھا در لینک زیر تکمیل

 
 )III (سطح 6تا  3برنامھ ھای نیمھ وقت آکادمی پیشرفتھ، کالسھای   •

موجود می باشد کھ واجد شرایط برای دریافت خدمات  6الی  3برای دانش آموزان کالس ھای  IIIخدمات سطح  
می باشند. دانش آموزان توسط کمیتھ مخصوص آزمون در مدرسھ محلی شناسایی می شوند.   AARTمستقیم از طریق 

AART  از مواد مورد نیاز بکار گرفتھ شده در چھار چوب برنامھ درسیAAP  برای سطوحII-IV  در موضوعات
د کھ ممکن است ھفتگی توسط معلم صورت گیرد یا توسط دستیار معلم ھمراه با معلم کالس اجرا اصلی استفاده می کن

گردد. غربالگری دانش آموزان  برای این سطح در سراسر سال تحصیلی ادامھ دارد.  معیارھای چندگانھ برای انجام 
 غربالگری این سطح از خدمات در سطح مدرسھ محلی اجرا و بکار گرفتھ می شود.

 
در سطح مدرسھ را  در صفحھ مربوط بھ فرمھا   AAP، فرم درخواست IIIجھت غربالگری دانش آموز خود برای خدمات سطح  

 https://www.fcps.edu/node/38893.در لینک زیر تکمیل کنید 
 

 )IV (سطح  8الی  3کالسھای  برنامھ ھای آکادمی پیشرفتھ تمام وقت •
کھ از طریق یک فرایند انتخاب مرکزی واجد شرایط ھستند،  8الی  3برای دانش آموزان کالسھای  IVخدمات سطح   

در چھار  AAPدانش آموزان واجد شرایط از برنامھ درسی کھ در چھارچوب برنامھ درسی در دسترس می باشند. 
 موضوع درسی مختلف استفاده خواھند کرد.

FARSI 
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برای تصمیمگیری جھت صالحیت در برنامھ ھای پیشرفتھ آکادمی مدارس دولتی فیرفکس کانتی ضوابط متعددی  
سطح  AAPکانتی  صالحیت در دریافت خدمات تمام وقت مورد بررسی قرار می گیرد. کمیتھ انتخاب مرکزی سراسر

IV .را تعیین می کند 

 در طی دوره برگزاری آزمایشات مربوطھ انجام می شود.   IVغربالگری برای خدمات سطح 
o  غربالگری فصل پاییز برای دانش آموزانی کھ درFCPS  جدید ھستند برگزار می گردد و در حال حاضر

 توصیھ شده اند.
o فصل بھار برای دانش آموزانی کھ در حال حاضر در  غربالگریFCPS  تحصیل می کنند و توصیھ شده اند

 انجام می شود.

، تاریخ مقرر دقیقا طبق برنامھ IVبا توجھ بھ حجم باالی پرونده ھای مربوط بھ غربالگری در مرکز خدمات سطح 
 .  پیش می رود

o  درخواست تحویل داده شود (از اولین روز مدرسھ تا فرم توصیھ یا درخواست می تواند در طی مدت زمان
 تاریخ انقضاء)

o  دانش آموزان جدید درFCPS  .می توانند برای غربالگری در پاییز و بھار در نظر گرفتھ شوند 
o فرم توصیھ در صفحھ مربوط بھ فرمھا در این لینک قابل دسترس است :

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

  اطالعات بیشتر درباره روند کامل تست و  اطالعات مربوطھ در این لینک قابل دسترس است
-placement/current-and-identification-academics-https://www.fcps.edu/registration/advanced
  .students-fcps 

 دوره راھنمایی و دبیرستان AAP  دانش آموزان

خدمات دوره راھنمایی و دبیرستان در صفحھ اینترنتی مربوط بھ برنامھ آکادمی پیشرفتھ قابل اطالعات بیشتر درباره 
 باشد: دسترس می
o 7-:  دوره راھنمایی-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/middle

academics-8/advanced 
o  12-:  دبیرستان/advanced-9-academics-school-https://www.fcps.edu/academics/high

academics 

 جلسھ اطالعاتی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی 
 localدو جلسھ اطالعاتی برای والدین در مدرسھ محلی برگزار خواھد شد.   یک جلسھ درباره ادامھ خدمات  در <

school name> در <date> در <time برگزار خواھد شد.  دومین جلسھ برای توضیح جزئیات و پاسخ بھ <
 ترتیب داده خواھد شد. تمام وقت و نیمھ وقت  IVسواالت درباره روند غربالگری برای خدمات سطح 

 تست توانایی
 برای اطالعات موجود در رابطھ با تست توانایی لطفاً از جدول زمان بندی تست و تشخیص در لینک زیر دیدن کنید

-placement/current-and-identification-academics-https://www.fcps.edu/registration/advanced
.and-students/testing-fcps 

 
 ارتقاء یابند.    IVطح دانش آموزان باید یک نمره تست توانایی داشتھ باشند تا بتوانند بھ مرحلھ غربالگری س 
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