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FARSI
اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ )(AAP

ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ ) (FCPSاداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ را ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان دورھﺎی ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ
 12اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺗﺟﺎرب ﯾﺎدﮔﯾری ﺑرای رﺷد ﻓﮑری در ﺳطﺢ ﺑﺎﻻ از طرﯾﻖ ﺗﻘوﯾت ،ﺳرﻋت و ﮔﺳﺗرش آﻣوزش
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی آﻣوزﺷﯽ ) (SOLsطراﺣﯽ ﺷده اﻧد .ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﻣﺳؤﻟﯾن ،و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ) (AARTsﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ را ﮐﮫ در زﯾر آﻣده اﺳت اراﺋﮫ دھﻧد :ﯾﮏ وﯾدﯾو ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
دھﻧده ھر ﯾﮏ از ﺳطوح ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﺎل و ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت دوره ھﺎی دﺑﯾرﺳﺗﺎن و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳتhttps://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k- :
6/advanced-academics.

•

اﺳﺗراﺗژﯾﮭﺎی ﻗدرت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی و اﺑﺗﮑﺎری ،دوره ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ ) 6ﺳطﺢ (I
ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  Iﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻼس ﺷﺷم اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ Iﻋﺑﺎرﺗﻧد از
آﻣوزش داﻧش آﻣوزان ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی و اﺑﺗﮑﺎری در درک ﻣﺣﺗوا .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﻓرﺻت ھﺎی
دوره ای ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در طول ﺳﺎل اﺳت .ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ داﻧش آﻣوز ﺑﮫ اﯾن دروس
ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻣراﺣل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ در ﺳطوح  IIﺗﺎ  IVﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻧُﮫ اﺳﺗراﺗژی در
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺷرح و وﯾدﯾوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی و اﺑﺗﮑﺎری در ﻟﯾﻧﮏ
زﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-
6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking.

ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  Iﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان  FCPSﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ )در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ( ﻓرآﯾﻧد
ﻏرﺑﺎﻟﮕری و آزﻣﺎﯾش وﺟود ﻧدارد.
•

آﻣوزش ﻣﺗﻣﺎﯾز در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻘﺎط ﻗوت آﻣوزﺷﯽ ،ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ ) 6ﺳطﺢ (II
ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IIﺑرای داﻧش آﻣوزان ﻣﻘﺎطﻊ ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﻟﯽ  6ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗوت دارﻧد ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس اﺳت AART .ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ  AAPﺑرای ﺳطوح  II-IVﻓراھم ﮐﻧد ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﮔﺳﺗرش و ﺗﻘوﯾت ﻧﻘﺎط ﻗوت داﻧش
آﻣوزان در ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .آزﻣﺎﯾش و ﺗﺳت 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.
ﺟﮭت ﻏرﺑﺎﻟﮕری داﻧش آﻣوز ﺧود ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  ،IIﻓرم درﺧواﺳت  AAPدر ﺳطﺢ ﻣدرﺳﮫ را در ﺻﻔﺣﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻓرﻣﮭﺎ در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد https://www.fcps.edu/node/38893.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ وﻗت آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﮐﻼﺳﮭﺎی  3ﺗﺎ ) 6ﺳطﺢ ( III
ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IIIﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ھﺎی  3اﻟﯽ  6ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت
ﻣﺳﺗﻘﯾم از طرﯾﻖ  AARTﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داﻧش آﻣوزان ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺧﺻوص آزﻣون در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 AARTاز ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﭼﮭﺎر ﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ  AAPﺑرای ﺳطوح  II-IVدر ﻣوﺿوﻋﺎت
اﺻﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ﺗوﺳط ﻣﻌﻠم ﺻورت ﮔﯾرد ﯾﺎ ﺗوﺳط دﺳﺗﯾﺎر ﻣﻌﻠم ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﮐﻼس اﺟرا
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.
ﺟﮭت ﻏرﺑﺎﻟﮕری داﻧش آﻣوز ﺧود ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  ،IIIﻓرم درﺧواﺳت  AAPدر ﺳطﺢ ﻣدرﺳﮫ را در ﺻﻔﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرﻣﮭﺎ
در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد https://www.fcps.edu/node/38893.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﻣﺎم وﻗت ﮐﻼﺳﮭﺎی  3اﻟﯽ ) 8ﺳطﺢ ( IV
ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IVﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼﺳﮭﺎی  3اﻟﯽ  8ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﻣرﮐزی واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد،
در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داﻧش آﻣوزان واﺟد ﺷراﯾط از ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ  AAPدر ﭼﮭﺎر
ﻣوﺿوع درﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد ﮐرد.
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ﺑرای ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری ﺟﮭت ﺻﻼﺣﯾت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺿواﺑط ﻣﺗﻌددی
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣرﮐزی ﺳراﺳرﮐﺎﻧﺗﯽ ﺻﻼﺣﯾت در درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎم وﻗت  AAPﺳطﺢ
 IVرا ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IVدر طﯽ دوره ﺑرﮔزاری آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 oﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز ﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در  FCPSﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﻧد.
 oﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در  FCPSﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﻧد
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﺑﺎﻻی ﭘروﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری در ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  ،IVﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘرر دﻗﯾﻘﺎ طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽ رود.
 oﻓرم ﺗوﺻﯾﮫ ﯾﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد در طﯽ ﻣدت زﻣﺎن درﺧواﺳت ﺗﺣوﯾل داده ﺷود )از اوﻟﯾن روز ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء(
 oداﻧش آﻣوزان ﺟدﯾد در  FCPSﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻏرﺑﺎﻟﮕری در ﭘﺎﯾﯾز و ﺑﮭﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
 oﻓرم ﺗوﺻﯾﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرﻣﮭﺎ در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت:
https://www.fcps.edu/node/38893

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

داﻧش آﻣوزان  AAPدوره راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت دوره راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن در ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 oدوره راھﻧﻣﺎﯾﯽhttps://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7- :
o

8/advanced-academics
دﺑﯾرﺳﺗﺎنhttps://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-9-12/advanced- :
academics

ﺟﻠﺳﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ واﻟدﯾن داﻧش آﻣوزان ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ
دو ﺟﻠﺳﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای واﻟدﯾن در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ درﺑﺎره اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت در > local
 <school nameدر > <dateدر > <timeﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .دوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺳواﻻت درﺑﺎره روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ  IVﺗﻣﺎم وﻗت و ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﺗرﺗﯾب داده ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻟطﻔﺎ ً از ﺟدول زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺗﺳت و ﺗﺷﺧﯾص در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر دﯾدن ﮐﻧﯾد
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/currentfcps-students/testing-and.

داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻣره ﺗﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری سطﺢ  IVارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﻨﺪ.

Updated 9/4/19

