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 د والدینو د پریزنټشن کاپی )ټرانسکرپټ(  

 سالیډ  1

( کې د ګفټډ  PWCSد دې پریزنټشن موخه دا ده چې تاسو د هغی پروسې سره  آشنا کړئ چې په پرنس ویلیم کاونټي عامه ښوونځیو )

د دې پریزنټشن له لیدو وروسته، که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا   تعلیم خدماتو په موخه د وړ زده کوونکو د پیژندلو لپاره کارول کیږي. 

 ، مهرباني وکړئ د خپل ښوونځي د ګفټډ تعلیم سرچینی ښوونکي سره اړیکه ټینګه کړۍ. اضافي معلومات غواړئ

 

 سالیډ 2

کې، "ګفټډ زده کوونکي )خداداد وړتیاوی لرونکی زده کوونکي(" د هغو زده کوونکو په توګه تعریف شوي دي چې په یو   PWCSپه 

بر تجربې یا چاپیلایر لرلو سره په لوړه کچه السته راوړنې یا غیر  یا ډیرو برخو کې د خپلو هم عمره زده کوونکو په پرتله د یو برا

 معمولي اکاډمیکی وړتیاوی په ډاګه کوي: 

 عمومي پوهی وړتیا )د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي پوری(  

 ژبه )د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي پورې(  

 ریاضیات )د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي پورې(  

 ټولګي پورې(  12څخه تر   6نس )د  تاریخ او ټولنیز سای   

 ټولګي پورې(  12څخه تر   6سای نس )د   

دغه زده کوونکي د السته راوړنو لپاره وړتیا او ظرفیت لري کوم چې دومره عالي دي چې دوی خپلی تعلیمي اړتیاوی پوره کولو  

 لپاره ځانګړي پروګرامونو ته اړتیا لري. 
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 سالیډ 3

د ګفټډ تعلیمی پروګرام موخه دا ده چی د حساس فکر کولو ، تخلیقي فکر ، همکارۍ ، خبری اترو او مفکورې فکر کولو په   PWCSد 

برخو کې د زده کوونکو پرمختللي مهارتونو ته وده ورکړي ترڅو زده کوونکي وهڅوي او د دی وړ کړي چی پخپله ځان ته د  

   الرښوونی کولو زده کړی کوونکي جوړ شي. 

 

 سالیډ 4

 ګفټډ خدمات څنګه وړاندې کیږي یا تر سره کیږي؟ 

په ابتدای ه ښوونځي کې، د ګفټډ تعلیم سرچینی ښوونکی سره د سرچینې په خونه کې د کار کولو په موخه زده کوونکي خپل ټولګي  

 پریږدي. دا کار د "ویستلو خدماتو" په نامه یادیږي.  

نکي د تکراری نوبت په بهیر کی یا د ویستلو سرچینې په شکل کې د ګفټډ تعلیم خدمات  د شپږم څخه تر اتم پوری ټولګیو کی، زده کوو

 ترالسه کوي.   

په نهم او لسم ټولګیو کې، زده کوونکي د سیمینار خدماتو لپاره یو ځل بیا خپل ټولګي پریږدي. په یوولسم او دولسم ټولګیو کې زده  

 ن د سرچینی په سیمینارونو کې ګډون کولو ته دوام ورکړي. کوونکي د کریډیټ لرونکي کورس انتخاب لري یا ممک

 د خدمات تر السه کولو موده د زده کوونکی د ټولګی یا ګریډ کچې ته په کتو سره توپیر لري. 

د ګفټډ تعلیم سرچینی  ښوونکي د ټولګي ښوونکو سره هم  په ګډه کار کوي ترڅو د پیژندل شوي زده کوونکو لپاره د ټولګی په  

 ه کی مناسب مالتړ وکړي. الرښوون 
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 سالیډ 5

زده کوونکي ممکن د ښوونځي مسلک لرونکی، والدینو یا سرپرست، د ټولنې غړي، یا د یو ملګري لخوا د ګفټډ تعلیم ارزونې لپاره  

زده کوونکي ممکن د وړتیا معلومولو آزموینې نمرو یا د نورو  راجع شي. زده کوونکي پخپله هم ځانونه راجع کولی  شي. ځینې 

اساس د ارزونې لپاره راجع شي. د وړکتون څخه تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکي ممکن د ښوونځي   معلوماتونو د بیاځلی کتلو پر

ویب پاڼې، د   PWCSکال په بهیر کی هر وخت د ګفټډ تعلیم ارزونې لپاره راجع شي. د راجع کولو فورمې په هر ښوونځي کې او د  

 ګفټډ تعلیم پروګرام په پاڼه کې موجود دي. 

 

 سالیډ 6

ې یو زده کوونکی د ګفټډ تعلیم ارزونې پروسې لپاره راجع شي، د زده کوونکی والدینو یا سرپرستانو ته یوه فورمه لیږدول  کله چ 

 کیږي ترڅو د زده کوونکي د ارزولو لپاره ورڅخه اجازه وغوښتل شي.  

 ا السلیک شي. له دې مخکې چې کومه آزموینه یا ارزونه پیل شي، دا فورمه باید د مور/پالر یا سرپرست لخو

والدین یا سرپرستان به د والدینو یا سرپرست راپور هم ترالسه کړي. مونږ له والدینو څخه غواړو چې دا راپور بشپړ کړي ترڅو د  

خپل ماشوم د وړتیاوو په اړه اړین معلومات شریک کړي. که تاسو خپل ځوابونه ټایپ کول غوره ګڼړئ، د دې فورمی ډیجیټلی نسخه  

ونځي د ګفټډ تعلیم سرچینې ښوونکي څخه د تر السه کولو لپاره شتون لري. دا راپور په انګلیسي، عربي، فارسي/دري،  ستاسو د ښو

دا راپور ستاسو د ماشوم د ښوونځي له الرې د والدینو د   کوریایي، پښتو، هسپانوي، اردو، چینایي او ویتنامی ژبو کی شتون لري. 

 ې له الرې په شفاهي ډول هم بشپړ کیدی شي.  اړیکو افسر یا ژباړونکي سره د مرک
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 سالیډ 7

د مور/ پالر د راپور لومړنۍ پاڼه له ستاسو دا غواړي چې هغه درجه یا خانه په نښه کړئ کوم چې په ښه توګه دا تشریح کوي چې  

ځانګړتیاوي څو ځله څرګندوي یا په ډاګه کوي. په دغه درجو یا انتخاب کی، "نه دی لیدل شوي، ځینې وخت، په  ستاسو ماشوم ځینې  

وروسته له هغی چې تاسو یو ځانګړتیا غوره کړۍ، نو بیا له ستاسو غوښتل کیږي چې د هغی ځانګړتیا   مکرر ډول، یا تل" شامل دي.

د څرنګوالی په اړه بیلګی وړاندې کړئ کوم چی ستاسو ماشوم په ډاګه کوي. که تاسو د "نه دي لیدل شوي،" انتخاب په نښه کړی،  

ماشوم باندی په بده توګه انعکاس نه کوي.  د ګفټډ )خداداد وړتیاوو( هر یوه   هیڅ ډول بیلګی وړاندی کولو ته اړتیا نشته. دا ستاسو په 

 ځانګړتیا په ټولو ماشومانو کې نه لیدل کیږي. 

لومړنۍ ځانګړتیا دا ډول ده: "زما ماشوم لیواله دی؛ د پوښتنې کولو چلند یا خوي لري؛ په ځیر سره کتونکی دی." په دې اړه فکر  

انګړتیا څو ځله څرګندوي، هغه که په ښوونځي کې وي یا په کور کې. هغه خانه په نښه کړئ چې د پلي  وکړئ چې ستاسو ماشوم دا ځ

کیدو وړ وي او بیا هڅه وکړئ چی لیکلي بیلګۍ وړاندې کړئ. که امکان ولري مشخص یا دقیق اوسئ. ستاسو بیلګی کیدای شي چی  

 ه دی چی باید د ټولګي د چاپیلایر څخه وي. اړینه ن  - د هغه څیزونو څخه وي چې تاسو یې په کور کې ګورئ 

د بیلګی په توګه، که چیرته د لومړي ټولګي ماشوم والدین دا په ډاګه کړي چې د دوی ماشوم په مکرر ډول دا خاصیتونه څرګندوي،  

دوی ممکن الندې ذکر شوی بیلګی وړاندې کړي: د ساختماني سایټونو یا ځایونو، ساختماني وسایطو، او دا چی ودانۍ څنګه جوړیږي  

اختماني سایټونه او وسایط د کتابونو او تلویزیونی برنامو سره نښلوي؛ د ساختماني وسایطو د ډولونو  په اړه پوښتنی کوي؛ اصلي س

 ترمنځ توپیرونو ته پام کوي. 

د مور او پالر په راپور کې یوه بله ځانګړتیا دا ډول وایي، "زما ماشوم یو روښانه تصور لري." د درجی یا خانه په نښه کولو  

کیږي، بیا هم د دقیق بیلګیو په اړه د فکر کولو کوښښ وکړئ کوم چې تاسو په کور کې ګورئ. تصور له   وروسته کوم چې پری پلي

ډیرو الرو په ډاګه کیدی شي. د بېلګې په توګه، د څلورم ټولګي ماشوم ښایي په ژورنال )مجله( کې ډرامې او کیسې ولیکي، پراخې یا  

کوډونه وکاروئ؛ یا د سندرو لپاره نوي لیرکس   Minecraftوړولو لپاره د تفصیلی نقشی یا تصورات جوړ کړي؛ د مفصل "نړۍ" ج

 )د سندرو طرز( یا میوزیک جوړ کړئ. 
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د دی ځانګړتیا لپاره، "زما ماشوم د طبعیت پوهی یو نازک یا زړه راښکونکی احساس لري،" د منځني ښوونځي د زده کوونکي  

ور یا ملنډی وهلو په اړه پوهیږي کله یی چې نور کاروي؛ د ماشومانو او مشرانو  والدین ممکن دا ډول ولیکي چې د دوی ماشوم د پیغ

دواړو سره ټوکی ټکاری کولی شي؛ ټوکې جوړوي کوم چې د کلمو لوبې یا ټکان پکې شامل وي؛ یا په حاالتو کی طعنه یا پیغور  

 موندلی شي. 

تونزو ته حساس دی؛ د انصاف او عدالت په تړاو اندیښنه  د وروستۍ بېلګې په توګه، یو خبر دا ډول وایي، "زما ماشوم بشري س 

لري." د وړکتون ماشوم لپاره، والدین ممکن دا ډول ولیکي چې د دوی ماشوم غوښتل چی د وروستي طوفان له امله اغیزمن شوي  

ه اړه اعالنونه وګوري  خلکو سره د مرستی کولو په موخه پیسې یا اضافي خواړه واستوي؛ ماشوم خپه کیږي کله چې هغه د سپیانو پ 

څوک چې سپانسر ته اړتیا لري؛ یا کله چې په ګاونډ کې لوبې کوي، د هغوی ماشوم اندیښمن وي چې هر یو کس به نوبت ولري یا  

 چی هر یو کس به په عدالنه شکل لوبه وکړی او که څنګه. 

 

 سالیډ 8

 شتون لري چې د خپل ماشوم لپاره یی په پام کی ونیسی.  د مور او پالر د راپور په شا طرف کې ستاسو لپاره نورې عمومي پوښتنې

 ستاسو ماشوم د ښوونځی څخه وروسته خپل وخت څه ډول تیروي؟ هغه د کوم څیز سره عالقه لري؟  

د دې پوښتنې لپاره، هغه څیزونه په پام کې ونیسئ لکه ال زیات نصابي فعالیتونه، شوق یا زوق، ستاسو ماشوم به د ښوونځي، ټولګی،  

 لوبو څخه وروسته په اضافه وخت کی کوم کار تر سره کول غوره کړي  یا

 او تر ټولو ستره ننګونه کوم څیز ګڼۍ؟  دا په ډاګه کړۍ چی تاسو د زده کړی په برخه کی د خپل ماشوم تر ټولو ستره پیاوړتیا 

 م چی د زده کړي پوری تړاو لري. پیاوړتیا او کمزورتیا کیدای شي یو ځانګړې موضوع یا چلند یا مهارت وي کو

 هغه )افسانوي یا غیر افسانوي( کتابونو بیلګی لیسټ کړۍ چی ستاسو ماشوم لوستی دي کوم چی د هغه/هغی کورنی دنده نه وه.  

د دې کتابونو مشخص عنوانونه لیست کړئ. هڅه وکړئ اړیکه رامنځ ته کړئ چې ولې کتابونه غوره شوي وو )د بیلګې په توګه د  

څه په پرتله چې دوی په ښوونځي کې، په فلم یا تلویزیون خپرونی، یا د ژوند تجربی څخه زده کړي(. آیا ستاسو ماشوم یو لیواله   هغه

 لوستونکی یا زړه نا زړه لوستونکی دی؟ 

 ستاسو ماشوم له ښوونځي څخه بهر د ریاضیاتو مفکورې او نظرونه څه ډول کارولي دي؟  



Gifted-Parent Presentation Transcript-Pashto 

لو او منفی کولو څخه لوړ، د نورو څیزونو په اړه فکر وکړئ. د هغو لوبو په اړه فکر وکړئ چې  د محاسبې کولو لکه اضافه کو

ستاسو ماشوم یی کوي، پخلی کول، د کورنۍ حاالت، د لوبې وخت او داسې نور. برخورد، اندازه کولو، سرغړونو، او منطق پیژندلو  

 ته پام وکړئ. 

ه ځانګړي حالت چې ستاسو ماشوم اغیزمن کوي، تشریح کړئ چې تاسو غواړئ کمیټه  بله پوښتنه له تاسو دا ډول پوښتی چې د هر هغ

 یې په پام کې ونیسئ )د بیلګې په توګه، طبي، یا د روغتیا اړوند ستونزي، پرله پسې حرکتونه، د ژبې خنډونه، ځانګړي اړتیاوې(.  

علومو او سای نس سره د زده کوونکو د عالقی یا دلچسپی په   د منځني او عالي ښوونځیو د والدینو په راپورونو کې د تاریخ او ټولنیزو

 اړه اضافي پوښتنې شاملې دي. 

کله چې تاسو د والدینو راپور بشپړ کړ، مهرباني وکړئ راپور او د اجازی السلیک شوي فورمه د خپل ماشوم په ښوونځي کې د ګفټډ  

 تعلیمي سرچینی ښوونکي ته بیرته وسپارۍ. 

 

 سالیډ 9

کله چې اجازه ترالسه شي، د شواهدو راټولول پیل کیږي. د ویرجینیا د مقرراتو له مخې، د ښوونځي څانګه د معلوماتو راټولولو او  

 کاری ورځې لري.  90ارزولو لپاره او د پیژندنې په اړه پریکړه کولو لپاره  

 

 سالیډ 10

PWCS دا په دی معنی ده چې هیڅ ډول واحده ډاټا لکه د آزموینې  د پیژندنې یا شناخت په پروسه کې څو معیاریزه تګالره کاروي .

نمرې، د بیلګې په توګه، نشي کولی په اتوماتیک ډول یو زده کوونکی وپیژني او هیڅ ډول واحده ډاټا نشي کولی چی د یو زده  

 کوونکی د ګفټډ تعلیمي برنامې لپاره د پیژندل کیدو څخه مخنیوی وکړي. 

 Naglieriپه نوم پیژندل کیږي(، د  KBITآزموینی )د  Kaufmann Brief Intelligenceهدو کی د کې راټول شوي شوا PWCSپه 

Nonverbal Ability   د( آزموینیNNAT  او/یا د ،)په نوم پیژندل کیږيCognitive Abilities  آزموینی )دCogAT   په نوم پیژندل

ونکي اکاډمیکی ریکارډ، چې ډاټا پکې شامله ده لکه ګریډ، کچې،  کیږي( څخه د وړتیا معلومولو آزموینی نمری شامل دي. د زده کو

نمرې، هم شاملې دي. د ټولګي ښوونکي او د سرچینی ښوونکي څوک چې د زده کوونکي سره کار کوي، لیکلي راپورونه   SOLاو د 
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پل سر پیل شوي پروژو توضیحات،  سپاری. د زده کوونکي د والدینو یا سرپرستانو لخوا معلومات، د زده کوونکي د کار نمونې،  په خ

 او د زده کوونکي پوښتنلیکونه هم راجمع کیږي. 
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 کله چې د شواهدو راټولول بشپړ شي، د پیژندنې او ځای پرځای کولو کمیټه ستاسو د ماشوم په ښوونځي کې غونډه تر سره کوي. 

په دې کمیټه کې یو اداره کوونکی، د ښوونځي سالکار، د ټولګي ښوونکي، او د ګفټډ سرچینی ښوونکي شامل وي. په دې کمیټه کې د   

ESOL  چینې ښوونکي هم شامل وي. دغه کمیټه دا شواهد بیاځلی ګوري او ارزونه یی تر سره کوي او د  او د ځانګړي زده کړې سر

خدمات تر السه کولو لپاره د ګفټډ تعلیم د وړتیا او ځای پرځای کولو په اړه پریکړې تر سره کوي. بیا، دغه پریکړې د څانګې په کچه  

له هغی چې پریکړه تایید شي، د پریکړۍ په اړه به په لیکلی بڼه خبرتیا د  د کمیټې لخوا بیاځلی کتل کیږي او تصدیق کیږي. وروسته 

 میل له الری کورونو ته ولیږل شي. 

که تاسو د  مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د پیژندنې پروسې وروسته د دوسیی هر یوه برخه د والدینو لخوا بیاځلی کتل کیدی شي. 

دې کار تر سره کولو سره عالقه لرئ، د خپل ماشوم په ښوونځي کې د ګفټډ تعلیم سرچینی ښوونکي سره اړیکه ټینګه کړۍ. که والدین  

 کاری ورځو دننه د ایستناف غوښتنه وکړي.  10د کمیټې له پریکړې سره موافق نه وي، هغوي کولی شي چی د 
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 پروسې په اړه ګڼ شمیر احتمالي پایلې شتون لري.  دلته د ګفټډ تعلیم پیژندنې

ستاسو ماشوم په عمومي فکري پوهی وړتیاو برخه کی یا په یو یا زیاتو ځانګړي اکاډمیکی مهارتونو کې د ګفټډ تعلیم خدماتو تر السه  

ترالسه کوئ. د پیژندنې په   کولو لپاره وړ موندل کیدی شي. د پیژندنې ساحه یا برخه به په هغه لیک کې مشخص شي چې تاسو به یې

  12څخه تر   6(، ټولنیزه علوم) 12(، ریاضی )وړکتون څخه تر  12برخو کې عمومي فکري پوهی وړتیا، ژبه )وړکتون څخه تر  

ټولګی( شامل دي. د پیژندنې ساحه ممکن د مضمونونو ساحو ترکیب هم وي. بیا به ستاسو ماشوم    12څخه تر    6ټولګی(، یا ساینس ) 

تیا په موخه د زده کړې اختیارونه وړاندې شي. تاسو به د خدماتو فورمی لپاره اجازه ترالسه کړئ، او کله چې هغه السلیک  ته د پیاوړ

 شي او ښوونځي ته بیرته راستانه شي، ګفټډ خدمات کولی شي پیل شي. 
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مخکې له دې چې پریکړه تر سره شي،   بله ممکنه پایله دا ده چې ستاسو د ماشوم قضیه څارنې ته اړتیا لري. دا په دې معنی ده چې

کمیټه ال زیات اضافي معلومات غواړي. د ګفټډ سرچینی ښوونکی به هغه معلومات راټول کړي چې کمیټه یې غوښتنه کوي، بیا به  

 قضیه د پریکړې لپاره بیرته کمیټې ته واستول شي. 

وړ ونه موندل شي. دا په دې معنی ده چې شواهد اوس مهال  وروستی پایله دا کیدی شی چی ستاسو ماشوم ممکن د ګفټډ خدماتو لپاره 

ورځو    10ګفټډ خدمات تر السه کولو ته اړتیا نه په ډاګه کوي. والدین کولی شي چی په لیکلي بڼه خبرتیا ترالسه کولو څخه وروسته په 

فټډ تعلیم سرچینی ښوونکي سره اړیکه  کی دننه د دې پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه وکړي. د دې استیناف پیل کولو په موخه د ګ

 ونیسئ. 

د وړکتون څخه تر دویم ټولګي پوری زده کوونکو لپاره، دا په ډاګه کیدی شي چې که څه هم اوس مهال ستاسو ماشوم د ګفټډ تعلیم  

پارښتنه کیږي. دا د ګفټډ  ( لپاره یی سETDلپاره وړ نه دی، هغه یو څه اړینه وړتیا څرګندوي او د ابتدایي استعداد پراختیا پروګرام )

تعلیم خدماتو په څیر نه دۍ. د ټولګي ښوونکي او د ګفټډ تعلیم سرچینی ښوونکي د زده کوونکو پیاوړتیا ته د ودی ورکولو په موخه  

پورټ  ګټه وری او د پراختیا فعالیتونو رامنځ ته کولو کې مرسته کوي. هغوی د زده کوونکي د فعالیت یا کار پورټ فولیو جوړوي. دا 

فولیو دا مستند کولو لپاره کارول کیږي چې د زده کوونکي فکر د وخت په تیریدو سره څرنګ فعالیت کوي او  وده مومي. بیا، دغه  

پورټ فولیو او نور معلومات د دریم ټولګي د پای ته رسیدو څخه وړاندي د ارزونې لپاره د پیژندنې او ځای پرځای کولو کمیټې ته  

 وړاندې کیږي. 
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دی سره د ګفټډ تعلیم پیژندنی په اړه د والدینو معلوماتو پریزنټیشن پای ته رسیږي. که تاسو د پروسې په اړه پوښتنې لرئ، یا که تاسو  

غواړئ خپل ماشوم د ارزونې لپاره راجع کړئ، مهرباني وکړئ د خپل ماشوم په ښوونځي کې د ګفټډ تعلیم سرچینی ښوونکي سره  

تر الندی د ګفټډ   Academicsکی د  PWCS.eduپه ویب پاڼه  PWCSد هر ګفټد تعلیم سرچینې  ښوونکي نوم د  اړیکه ټینګه کړئ.

تعلیم په پاڼه کې او بیا ګفټډ پروګرام تر الندي شتون لري.  د ګفټډ تعلیم پروګرام او د پیژندنې کړنالرو په اړه اضافي معلوماتو سره  

 کې شتون لري.   سره د راجع کولو فورمې په دې ویب پاڼه

 ستاسو د وخت څخه مننه. 


