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 والدین رونوشت برنامھ
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آموزانی کھ واجد شرایط دریافت خدمات استعدادھای درخشان ھدف از ارائھ این برنامھ، آشنایی با فرآیند شناسایی دانش

. پس از مشاھده این برنامھ، در صورت می باشد ) ھستند، PWCS(تیزھوشان) در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (

 خود تماس بگیرید.فرزند ھرگونھ سوال یا کسب اطالعات تکمیلی، لطفاً با معلم منابع آموزش تیزھوشان در مدرسھ 
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دانش آموزانی کھ واجد شرایط دریافت خدمات آموزش تیزھوشان ھستند، در واقع سطح باالیی از پیشرفت تحصیلی را نشان 

دھند و یا پتانسیل یادگیری استثنایی فراتر از ھمساالن خود در محیط مشابھ  آموزشی در یک یا چند موضوع درسی می 

 دارند:

 دوازدھم)  صنف/ھوش عمومی (پیش دبستانی تا پایھ 

 دوازدھم) پایھ/صنفزبان (پیش دبستانی تا  

 دوازدھم)  پایھ/صنفریاضیات (پیش دبستانی تا  

 عی (پایھ ھای ششم تا دوازدھم) تاریخ و علوم اجتما 

 علوم (پایھ ھای ششم تا دوازدھم)  

برای پیشرفت ھستند کھ بھ قدری برجستھ است کھ برای رفع نیازھای آموزشی  یآموزان دارای استعدادھا و پتانسیلاین دانش

 ھای ویژه نیاز دارند.خود بھ برنامھ
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آموزان در تفکر انتقادی،  ھای پیشرفتھ دانشتوسعھ مھارت PWCSھدف برنامھ آموزش تیزھوشان یا استعدادھای درخشان 

بھ یک دانش آموز خودگردان  قادر باشند آموزان را تشویق کند تفکر خالقانھ، ھمکاری، ارتباط و تفکر مفھومی است تا دانش

  شوند.تبدیل 
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 خدمات برنامھ تیزھوشان یا استعداد ھای درخشان چگونھ ارائھ می شود؟ 

  منابع کالسھای عادی خود خارج می شوند تا با معلم منابع آموزش تیزھوشان در آموزان از کالسابتدایی، دانشقطع در م

 شناختھ می شود.  خروج از کالسکار کنند. این مرحلھ بھ عنوان خدمات 

خروج  یا در مدل منابع  Encoreآموزان خدمات استعداد ھای درخشان را در طول چرخش ھشتم، دانش در پایھ ھای ششم تا

 کنند.  دریافت می  از کالس

ترک  سمینار خارج از کالسھای عادی خود را جھت دریافت خدمات آموزان مجدداً کالسھای نھم و دھم، دانشدر پایھ 

ھای درسی کردیت دار انتخاب کنند یا بھ شرکت در ھای یازدھم و دوازدھم می توانند گزینھآموزان پایھ کنند. دانشمی 

 ادامھ دھند. سمینارھای منابع

 بستھ بھ مقطع تحصیلی دانش آموز متفاوت است. مدت زمان خدمات

می کنند تا یک آموزش مناسب برای دانش آموزان   یکارھمعادی ھای معلمان منابع آموزش تیزھوشان نیز با معلمان کالس 

 شناسایی شده ارائھ دھند.
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عضو جامعھ یا یکی از ھمساالن آموزان ممکن است توسط یک متخصص در مدرسھ ، یک ولی یا سرپرست، یک دانش

خود برای ارزیابی برنامھ تیزھوشان توصیھ شوند. دانش آموزان ھمچنین ممکن است خود درخواست ارجاع دھند. ممکن 

ھا ، برای ارزیابی توصیھ شوند. آموزان بر اساس نمرات آزمون استعدادیابی یا بررسی سایر دادهاست برخی از دانش

معرفی   تیزھوشان پیش دبستانی تا دوازدھم می توانند در ھر زمانی از سال تحصیلی برای ارزیابیآموزان پایھ ھای دانش

 موجود است. PWCSشوند. فرم ھای ارجاع در ھر مدرسھ و در صفحھ مربوط بھ برنامھ استعدادھای درخشان وب سایت 
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اجازه  برای ارزیابی  ھنگامی کھ یک دانش آموز برای فرآیند ارزیابی تیزھوشان معرفی می شود، یک فرم جھت درخواست 

 دانش آموز برای والدین یا سرپرستان دانش آموز ارسال می شود. 

 این فرم باید قبل از شروع ھر تست یا ارزیابی توسط ولی یا سرپرست امضا شود.

خواھیم این گزارش را تکمیل را دریافت خواھند کرد. از والدین می گزارش ولی یا سرپرستیز فرم والدین یا سرپرستان ن

ھای خود را تایپ کنید، می  دھید پاسخکنند تا اطالعات مھمی را در مورد نقاط قوت فرزندشان ارائھ دھند. اگر ترجیح می

سھ خود درخواست کنید. این گزارش بھ زبان ھای انگلیسی، توانید نسخھ دیجیتالی این فرم را از معلم منابع تیزھوشان مدر

عربی، فارسی/دری، کره ای، پشتو، اسپانیایی، اردو، چینی و ویتنامی در دسترس است. این فرم ھمچنین می تواند بھ 

 مدرسھ فرزندتان تکمیل شود.  فصورت شفاھی از طریق مصاحبھ با رابط والدین یا یک مترجم از طر
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گذاری کنید کھ بھ بھترین  خواھد درجھ رتبھ بندی شده مربوط بھ ھر سوال را عالمت صفحھ اول گزارش والدین از شما می 

 عبارتند ازھا بندیدھد. رتبھ ھای خاصی را از خود نشان میبار ویژگی دھد کھ فرزند شما چند وقت یک وجھ نشان می

. بعد از اینکھ درجھ یک ویژگی راعالمت گذاری کردید، از شما خواستھ ھمیشھیا  اً مشاھده نشده است، گاھی اوقات، مکرر

"مشاھده نشده است" را عالمت گزینھ  نشان دادن این ویژگی توسط فرزندتان ارائھ دھید. اگر  نحوهمی شود کھ مثال ھایی از 

شما را منعکس نمی کند.  ھمھ ویژگی ھای  گذاری کرده اید، ھیچ مثالی الزم نیست. این امر سطح پایین عمکرد فرزند 

 تیزھوشان در ھمھ کودکان دیده نمی شود.

اولین ویژگی اظھار می دارد "فرزند من کنجکاو است؛ نگرش پرسشگر دارد؛ تیزبین است." بھ این فکر کنید کھ فرزند شما  

عالمت بزنید و سپس سعی کنید نمونھ  چند بار این ویژگی را چھ در مدرسھ و چھ در خانھ نشان می دھد. کادر مربوطھ را 

 –تواند از مواردی باشد کھ در منزل مشاھده می کنید ھای شما می . مثالبنویسید ھای کتبی ارائھ دھید. سعی کنید جزئیات را 

 الزم نیست از محیط کالس درس باشد.

کھ فرزندشان مکرراً این ویژگی ھا را نشان می دھد، می  اظھار می دارد برای مثال، اگر والدین یک کودک پایھ/صنف اول 

ساختمان   و ساز توانند مثال ھای زیر را ارائھ دھند: کودک درباره ساختمان ھا، ماشین ھای ساختمان سازی، و نحوه ساخت

و ماشین ھای ساخت و ساز را بھ آنچھ کھ در کتاب ھا و برنامھ ھای   ھا می پرسد. ساخت و ساز واقعی ساختمان ھا

 .. متوجھ تفاوت بین انواع وسایل ساختمان سازی می شود ربط می دھد تلویزیونی می بیند 

یکی دیگر از ویژگی ھای گزارش والدین می گوید: "فرزند من  از قدرت تخیل روشن و باالیی برخودار است." پس از 

. تخیل را می بگیرید رجھ، مجدداً سعی کنید نمونھ ھای خاصی را کھ در منزل مشاھده می کنید در نظر عالمت گذاری د 

توان بھ طرق مختلف نشان داد. بھ عنوان مثال، یک کودک پایھ/صنف چھارم ممکن است نمایشنامھ ھا و داستان ھا را در 

استفاده خود " تخیل دنیای " جزئیات برای ایجاد  Minecraftکند؛ از کدنویسی  ترسیمیک دفترچھ بنویسد و تصاویر مفصلی 

 کند؛ و یا شعر یا موسیقی جدید برای یک ترانھ بنویسد. 
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آموز مقطع راھنمایی ممکن است ای دارد" والدین یک دانشبرای ویژگی "فرزند من حس شوخ طبعی زیرک یا پیچیده

اینکھ می تواند با کودکان و بزرگساالن شوخی کند؛ جوک ھایی می  بنویسند فرزندشان متوجھ بذلھ گویی دیگران می شود؛ یا 

 .سازد کھ شامل بازی با کلمات یا مزاح است؛ و یا می تواند طنز را در موقعیت ھای مختلف تشخیص دھد 

"فرزند من نسبت بھ مسائل انسانی و بشریت حساس است؛ دغدغھ  آمده است یکی از جمالت در بھ عنوان آخرین مثال، 

راری تساوی و عدالت دارد." برای یک کودک سن پیش دبستانی، والدین ممکن است بنویسند کھ فرزندشان خواستھ است برق

اند کمک کند؛ یا کودک ھنگام تماشای آگھی  پول یا غذای اضافی بفرستد تا بھ افرادی کھ تحت تأثیر طوفان اخیر قرار گرفتھ 

مالی نیاز دارند غمگین می شود؛ و یا ھنگام بازی در محلھ، فرزندشان ھای بازرگانی در مورد سگ ھایی کھ بھ حامیان 

 بازی داشتھ باشند یا با ھمھ منصفانھ برخورد شود.برای نگران این است کھ ھمھ نوبت 
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 در پشت گزارش والدین سؤاالت کلی دیگری وجود دارد کھ باید در مورد فرزندتان در نظر بگیرید.

 فرزند شما وقت خود را در خارج از مدرسھ چگونھ می گذراند؟ عالیق او چیست؟ 

ھا، کارھایی کھ فرزندتان در اوقات فراغت بعد از مدرسھ ھای فوق برنامھ، سرگرمیبرای این سوال، مواردی مانند فعالیت

کند، ھای خاصی را انتخاب می بازی  انجام می دھد یا بھ عنوان سرگرمی گلچینی از یک مجموعھ را نگھ داری می کند و یا

 را در نظر بگیرید.

 آنچھ را کھ بھ نظر شما بزرگترین نقطھ قوت و بزرگترین چالش فرزندتان در یادگیری است، شرح دھید.  

 نقاط قوت و ضعف می تواند یک موضوع درسی خاص یا یک رفتار یا مھارت مرتبط با یادگیری باشد.

طور مستقل خوانده کھ بھ عنوان تکلیف ضروری نبوده است اقعی و غیرواقعی) کھ فرزندتان بھ ھایی (وھایی از کتابنمونھ

 را فھرست وار بنویسید. 

عناوین خاص این کتاب ھا را فھرست کنید. سعی کنید دلیل انتخاب کتاب ھا را بھ ھم ربط دھید (مثالً از چیزی کھ در 

در بھ زندگی  یاد گرفتھ اند). آیا فرزند شما عاشق کتاب خواندن است یا مدرسھ، یک فیلم یا برنامھ تلویزیونی یا یک تجر

 ؟است بی میلکتاب خواندن 
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 فرزند شما چگونھ از مفاھیم و ایده ھای ریاضیات در خارج از مدرسھ استفاده کرده است؟ 

فرزندتان انجام می دھد، آشپزی، موقعیت  بھ چیزی بیشتر از انجام محاسبات مانند جمع و تفریق فکر کنید. بھ بازی ھایی کھ 

را در  در ریاضیات ھا، کسرھا و منطقگیری، اندازهی اعداد ھای خانوادگی، زمان بازی و غیره فکر کنید. شناسایی الگو

 نظر بگیرید.

بگیرد،  سوال دیگری از شما می خواھد ھر شرایط خاصی را کھ بر فرزندتان تأثیر می گذارد و دوست دارید کمیتھ در نظر

 توضیح دھید (مثالً مسائل پزشکی ، یا مرتبط با سالمت، جابجایی ھای مکرر، محدودیت زبان، نیازھای ویژه). 

گزارش والدین مقطع راھنمایی و دبیرستان شامل سؤاالت اضافی در مورد عالیق دانش آموزان در تاریخ و علوم اجتماعی 

 و علوم است.

کردید، لطفاً گزارش و اجازه نامھ امضا شده را بھ معلم منابع آموزش تیزھوشان در زمانی کھ گزارش والدین را تکمیل 

 مدرسھ فرزندتان تحویل دھید.
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روز اداری فرصت   90مانی کھ اجازه نامھ دریافت شد، جمع آوری شواھد آغاز می شود. طبق مقررات ویرجینیا، منطقھ ز

 زیابی داده ھا و تصمیم گیری در مورد شناسایی را تکمیل کند.دارد تا اطالعات الزم را جمع آوری کند و ار
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PWCS  از یک رویکرد چند معیاری در فرآیند شناسایی استفاده می کند. این بدان معناست کھ ھیچ یک از داده ھا بھ

تنھایی، مانند نمره آزمون، بھ طور خودکار نمی تواند دانش آموز را شناسایی کند و ھیچ یک از داده ھا بھ تنھایی نمی تواند 

 ھوشان محروم کند.دانش آموز را از صالحیت در برنامھ آموزش تیز

(معروف  Kaufmann Brief Intelligenceشامل نمرات تست استعدادیابی از تست  PWCSشواھد جمع آوری شده در 

) و/یا آزمون توانایی ھای شناختی (معروف بھ NNAT، آزمون توانایی غیرکالمی ناگلیری (معروف بھ  )KBITبھ 

CogAT ھایی مانند نمرات، سطوح و نمرات ) است. سوابق تحصیلی دانش آموز، شامل دادهSOL   نیز در نظر گرفتھ می

شود. معلمان کالس ھای عادی و معلمان منابع تیزھوشان کھ با دانش آموز کار می کنند گزارش ھای کتبی تھیھ می کنند.  
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آموز نیز نامھ دانشپرسش، و اولیھھای آموز، شرح پروژهھایی از کار دانشآموز، نمونھاطالعات والدین یا سرپرستان دانش

 شوند.آوری می جمع
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زمانی کھ جمع آوری شواھد کامل شد، یک کمیتھ استعدادیابی و تعیین سطح در مدرسھ فرزند شما تشکیل جلسھ می دھد. این 

شامل  کمیتھ شامل مدیر، یک مشاور مدرسھ، معلمان کالس ھای عادی و معلم منابع تیزھوشان است. این کمیتھ ھمچنین

و آموزش ویژه است. کمیتھ شواھد را بررسی و ارزیابی می کند و در مورد صالحیت در برنامھ   ESOLمعلمان منابع 

تیزھوشان و تعیین سطح تصمیم گیری می کند. سپس تصمیمات توسط یک کمیتھ در سطح منطقھ بررسی و تأیید می شود. 

 می شود. ارسالبھ منزل  نھایی  متصمی مربوط بھ اطالعیھ کتبییک پس از تأیید تصمیم، 

لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ ھر بخشی از پرونده پس از انجام مراحل شناسایی، توسط والدین قابل بررسی است. اگر عالقھ مند 

بھ انجام این کار ھستید، با معلم منابع آموزش تیزھوشان در مدرسھ فرزندتان تماس بگیرید. اگر والدین با تصمیم کمیتھ  

 روز اداری درخواست تجدید نظر کنند. 10لفت داشتھ باشند، می توانند ظرف مخا
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 .شتھ باشد چندین نتیجھ ممکن برای فرآیند شناسایی استعدادیابی وجود دا

ممکن است فرزند شما واجد شرایط برای دریافت خدمات آموزش تیزھوشان در استعدادھای عمومی باشد یا واجد شرایط در 

خواھد شد. حوزه ھای  مشخصیک یا چند استعداد تحصیلی خاص باشد. حوزه شناسایی در نامھ ای کھ دریافت می کنید 

)، یا علوم 12- 6، تعلیمات اجتماعی (پایھ ھای (K-12)ریاضیات ، (K-12)شناسایی عبارتند از استعدادھای عمومی، زبان  

). حوزه شناسایی نیز ممکن است ترکیبی از موضوعات مختلف درسی باشد. سپس گزینھ ھای آموزشی 12-6(پایھ ھای 

رد، و برای حمایت از نقاط قوت فرزندتان بھ وی ارائھ می شود. شما یک فرم اجازه نامھ برای خدمات دریافت خواھید ک

 ھنگامی کھ امضا شد و بھ مدرسھ بازگردانده شد، خدمات تیزھوشان آغاز خواھد شد.
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یکی دیگر از نتایج احتمالی این است کھ پرونده فرزند شما نیاز بھ نظارت داشتھ باشد. این بدان معناست کھ کمیتھ قبل از 

ھوشان اطالعات درخواستی کمیتھ را جمع آوری می تصمیم گیری نیاز بھ جمع آوری اطالعات بیشتری دارد. معلم منابع تیز

 کند، سپس پرونده برای تصمیم گیری مجدداً بھ کمیتھ بازگردانده می شود.

 

در نھایت، ممکن است فرزند شما واجد شرایط دریافت خدمات تیزھوشان نباشد. این بدان معنی است کھ بر اساس شواھد در 

روز پس از دریافت اطالعیھ کتبی نسبت بھ   10تیزھوشان نیست. والدین می توانند ظرف حال حاضر نیاز بھ ارائھ خدمات 

 ست تجدید نظر کنند. برای شروع این درخواست با معلم منابع آموزش تیزھوشان تماس بگیرید.ااین تصمیم درخو

 

ما در حال حاضر واجد شرایط توان مشخص کرد کھ اگرچھ فرزند شآموزان مقطع پیش دبستانی تا کالس دوم، میبرای دانش

دھد و برای برنامھ رشد استعدادھای دریافت خدمات آموزش تیزھوشان نیست، اما نقاط قوت قابل توجھی از خود نشان می

شود. این خدمات مشابھ خدمات برنامھ تیزھوشان نیست. معلمان کالس ھای عادی و معلمان منابع  ) توصیھ میETDاولیھ (

کنند. آنھا مجموعھ آموز با ھم ھمکاری می ھای تقویتی و ترویجی جھت تقویت نقاط قوت دانشھ فعالیت تیزھوشان برای ارائ

آموز در ای از کارھای دانش آموز را توسعھ می دھند. این نمونھ کارھا برای مستندسازی نحوه بلوغ و رشد فکری دانش

ل از پایان پایھ/صنف سوم برای ارزیابی بھ کمیتھ استعداد شود. سپس نمونھ کارھا و سایر داده ھا قبطول زمان استفاده می

 یابی و تعیین سطح ارائھ می شود.

 

 

Slide 13 

شناسایی تیزھوشان برای والدین پایان می یابد. اگر در مورد این فرآیند سؤالی مراحل در اینجا برنامھ اطالعات مربوط بھ 

دارید، یا اگر مایلید فرزندتان را برای ارزیابی توصیھ کنید، لطفاً با معلم منابع آموزش تیزھوشان در مدرسھ فرزندتان تماس 

بھ آدرس  PWCSدرخشان در وب سایت بگیرید. نام ھریک از معلمان منابع تیزھوشان در صفحھ آموزش استعدادھای 

PWCS.edu ) در بخش آکادمیکAcademics) و برنامھ تیزھوشان (Gifted  قابل دسترس است.  فرم ھای ارجاع بھ (
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ھمراه اطالعات اضافی در مورد برنامھ آموزش استعدادھای درخشان و روش ھای شناسایی در این صفحھ قابل دسترس 

 است. 

 سگزاریم.از وقتی کھ گذاشتید سپا
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