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 1الشريحة 

 أهالً بكم في "دليل أولياء األمور إلى إجراءات تحديد الموهوبين".  الهدف من هذه الندوة عبر االنترنت  هو مراجعة اإلجراءات المتبعة

المزيد  من لتحديد الموهوبين في مدارس برينس ويليام العامة  إذا كانت لديكم أية استفسارات بعد مشاهدة العرض التقديمي أو رغبتم في 

 المعلومات، فيرجى التواصل مع معلم مصادر الموهوبين  في مدرستكم.

 2الشريحة 

دعونا نبدأ ببعض المعلومات العامة.  يختلف تعريف الموهوبين من والية  إلى أخرى، بل ومن مقاطعة إلى أخرى ضمن الوالية الواحدة 

لموهوبين كما جاء في قوانين والية فيرجينيا:  الطالب الذين يبرزون مستويات أحياناً.  نستخدم في مدارس برينس ويليام العامة تعريف ا

عالية من األداء أو يظهرون إمكانات أكاديمية تفوق إمكانات زمالئهم من نفس العمر أو نفس البرنامج أو نفس البيئة وذلك في مادة 

 دراسية واحدة أو أكثر من المواد التالية:

 وضة حتى الصف الثاني عشر(اللغة )في الصفوف من الر  •

 الرياضيات )في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر( •

 التاريخ  والعلوم االجتماعية )في الصفوف من السادس حتى الثاني عشر( •

 العلوم )في الصفوف من السادس حتى الثاني عشر( •

 .مسرع وأدراسي ثري  القوة األكاديمية الفائقة تشير للحاجة إلى دعم ومنهج

 3الشريحة 

الهدف من تعليم الموهوبين في مدارس برينس ويليام العامة هو تطوير المهارات  المتقدمة في كل من التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي 

والتواصل والعمل التشاركي والتفكير المفاهيمي بغية تشجع الطالب ومساعدتهم ليصبحوا متعلمين محفَّزين ذاتياً.  يستخدم مدرسو 

 رها المحرك األساس لتعليم المهارات.ار الموهوبين منهجاً دراسياً متقدماً ومتوافقاً مع المعايير باعتبمصاد

 4الشريحة 

 ما هو برنامج تعليم الموهوبين؟

نستخدم الخدمات التوجيهية المخصصة للطالب الذين ال نستطيع تلبيى احتياجاتهم التعلمية بشكل كلي في فصل التعليم العام االعتيادي.   

 تختلف المدة والتكرار وذلك بناء على المستوى الصفي للطالب.

 ويعتبر جزءاً من التعليم المالئم لطالب محددين.

 ظمة لخدمات تعليم الموهوبين" في والية فيرجينيا.ويتبع برنامجنا "اللوائح المن

حتى  4" )للصفوف من SIGNET" )من مرحلة الروضة حتى الصف الثالث( وباسم "STARTباسم " ر إليه شايوهو البرنامج الذي 

12.) 

 5الشريحة 

ويمكن إحالة الطالب في أي وقت خالل العام الدراسي.  ،عملية التحديد تكون مستمرة على مدى العام الدراسي



 

 

 

هناك العديد من مصادر اإلحاالت، مثل:  اإلحالة المهنية وإحالة ولي األمر وإحالة مدرسي مصادر الموهوبين المستندة إلى أدوات أو 

 .  والبيانات األخرى المجموعة اختبارات الفحص العالمية

القدرات )مثل  في إجراءات التحديد.  حيث نأخذ في االعتبار اختبارات المعاييرنستخدم في مدارس برينس ويليام العامة طريقة متعددة 

K-BIT   وCogAT  وNaglieri ونراجع السجل األكاديمي للطالب والذي يحتوي على:  الدرجات والمستويات وبيانات اختبارات  .)

SOL والمشاريع .  ويقوم أولياء األمور واألخصائيون برفع التقارير.  كذلك يتم جمع أعمال الطالب أو البورتفوليو وإجابات الطالب

 .القياسية داءوبيانات اختبارات األالذاتية 

كما ال يوجد أي دليل يحرم الطفل من فرصة تحديده  ،-كدرجة االختبار مثالً - ال يوجد أي شرط يمكنه أن يحدد الطالب بشكل تلقائي

 لاللتحاق ببرنامج تعليم الموهوبين.

 

 6الشريحة 

 ية.سوف نقوم اآلن بشرح تفاصيل إجراءات تحديد الموهوبين.  سنقوم من خالل الشرائح التالية بتفصيل كل خطوة من خطوات العمل

وتجري اإلحالة أوالً من قبل أولياء األمور أو من قبل األخصائي أو من قبل مدرس مصادر الموهوبين وذلك باالستناد الى أدوات 

.  أدوات الفحص العالمية عبارة عن اختبارات تعطى إلى جميع الطالب في مرحلة دراسية محددة.  ت أخرىأو أية بيانا الفحص العالمية

.  ويتم تقديم أدوات الفحص العالمية خالل بناًء على نتائج ذلك االختبار إلى قائمة االختيار المحتمل لتعليم الموهوبينيتم إضافة الطالب 

 للصفوف الثاني والثالث والسادس والتاسع. 2020-2019العام 

 مر/الوصي.بعد ذلك تطلب الموافقة إجراء التقييم.  لن يتم جمع أية أدلة ما لم يتم استالم الموافقة من ولي األ

 حالما يتم استالم الموافقة، تبدأ عملية جمع األدلة.  وتشتمل عملية الجمع هذه على:

 نتائج اختبار الكفاءة •

 السجل األكاديمي •

 تقارير أولياء األمور واألخصائيين  •

 .القياسية األداءاختبارات وبيانات والمشاريع الفردية أعمال الطالب وإجابات الطالب  •

ماعاً في مدرسة ولدكم.  تضم اللجنة إدارياً ومرشداً طالبياً وعلى األقل مدرساً بعد جمع األدلة تعقد لجنة تطوير البروفايل المحلية اجت

- واحداً من مدرسي الفصول الدراسية و مدرس مصادر الموهوبين.  ويمكن أن تضم اللجنة أخصائيين آخرين إذا ما اقتضت الضرورة 

.  تجتمع اللجنة بهدف مراجعة وتقييم -ESOLأخصائيي برنامج اللغة االنكليزية لغير الناطقين بها التعليم الخاص أو مثل أخصائيي 

 ناء اجتماع لجنة تطوير البروفايل.  األدلة.  وال يصدر أي قرار تأهل أث

الخطوة األخيرة تكون عند لجنة تحديد وتعديل الوضع التي تجتمع على مستوى المقاطعة.  عند تلك المرحلة يقوم كل من مدرسي 

الفصول الدراسية ومدرس مصادر الموهوبين من مدار أخرى مشابهة بمراجعة مجموعة األدلة المتعلقة بولدكم.  ويمكن أن تضم اللجنة 

ضت الضرورة.  حيث يجتمعون لمراجعة األدلة واتخاذ القرارات  المتعلقة بالتأهل وتحديد الوضع والخدمات أخصائيين آخرين إذا ما اقت

 الالزمة.  بعد هذه االجتماعات يقوم مدرس مصادر الموهوبين بإرسال إشعار بالقرار إلى عنوان المنزل بالبريد العادي.  

 

  



 

 

يرجى االنتباه أن ولي األمر يستطيع مراجعة أي جزء من الملف بعد إتمام إجراءات التحديد.  الفترة الزمنية المقدرة منذ الحصول على 

 يوماً دراسياً.   90موافقة أولياء األمور/األوصياء حتى صدور قرار التأهل هي 

 عملية التحديد تكون مستمرة على مدى العام الدراسي  

 7الشريحة 

 سوف نقوم اآلن بشرح تفاصيل المكونات واإلجراءات الفردية لعملية تحديد الموهوبين.

قبل البدء بفتح الحالة يجب ملء نموذج اإلحالة.  يجب إكمال هذا النموذج من قبل الشخص الذي يباشر عملية التحديد للموهوبين.  يمكن 

وهي منشورة أيضاً في . الطالب نفسه أو من مدرس مصادر الموهوبينأن تكون هذه اإلحالة مهنية أو من ولي األمر/الوصي أو من 

 www.pwcs.edu نا االلكتروني الصفحة االلكترونية لتعليم الموهوبين على موقع

 8الشريحة 

بالحالة، يتلقى ولي األمر نموذج الموافقة على إجراء التقييم.  يتم إرسال النموذج من قبل مدرس مصادر الموهوبين حالما تتم المباشرة 

وهو ، حالما يتلقى اإلحالة.  يجب على ولي األمر/الوصي أن يكمل هذا النموذج ويوقع عليه قبل المباشرة بإجراء أي اختبار أو تقويم

 عبارة عن نموذج أخضر اللون.

 9شريحة ال

سوف نطلع اآلن على تقرير ولي األمر.  ترسل إلى منزلكم نسخة ورقية من نموذج الموافقة على إجراء التقييم.  هذا التقرير يتوافق مع 

"االستكشافات المنزلية" التي سنتناولها في الشريحة التالية. وهذا يمنح ولي األمر/الوصي فرصة التركيز على نقاط القوة لولده بطريقة 

وهذا www.pwcs.edu  غير أكاديمية.  هناك أيضاً نسخة الكترونية منشورة في الصفحة االلكترونية لتعليم الموهوبين على الموقع 

 النموذج مترجم إلى اللغات اإلسبانية واألوردية والعربية والفييتنامية والكورية.

 10الشريحة 

 الشريحة ترون بعض االستكشافات المنزلية.  فكروا بطفلكم عندما تسمعون كالً من هذه التعابير:في هذه 

 فضولي، يعتاد طرح األسئلة، مراقب فطن. •

 يتمتع بخيال خصب •

 يتعلم بسرعة •

 يتمتع بحس المرح •

 لديه ذاكرة فائقة •

 حساس اتجاه القضايا اإلنسانية ومهتم جداً بالمساواة والعدالة •

 صال قويةمهارات االت •

 متحفز للتعلم ولتطوير المهارات •

 يتعلم اللغة الثانية بسرعة -لمتعلمي اللغة اإلنجليزية •

 لديه اهتمامات مكثقة •

 يستمتع بحل المسائل التي فيها أرقام وألغاز •

 

 

http://www.pwcs.edu/
http://www.pwcs.edu/


 

 

 

 11الشريحة 

واآلن سوف نطلع عن كثب على بعض الموضوعات الهامة التي ترد في تقرير ولي األمر.  تشير التوجيهات إلى ضرورة طباعة أو 

كتابة إجاباتك بشكل واضح.  في القسم األول من تقرير ولي األمر )بمعنى آخر في الصفحة األمامية( يتعين عليكم وضع إشارة في 

بعد ذلك التي تظنون أنها تنطبق على ولدكم.  وهذه الخيارات هي:  غير ملحوظ أحياناً أو غالباً أو دائماً.  المربع أمام كل بند من البنود 

 ، فليس هناك حاجة لتقديم الشرح.اتجر مراجعته لمة ميزة ز وإذا شعرت بأن هناك أيالدرجاتستكون قادراً على إضافة أي شرح يدعم 

األمر العاجل األول الذي ننظر إليه هو:  ولدي فضولي، يعتاد طرح األسئلة، مراقب فطن.  فكر ما الذي يلفت انتباه ولدك.  فكر ببعض 

دائماً في بيئة الفصل الدراسي.  ضع عالمة في المربع المالئم وحاول أن تأتي ببعض األمثلة  والخصائص التي ال يمكن مالحظتها 

 األمثلة.  كن أكثر تحديداً إن أمكن.

فعلى سبيل المثال قد إشارة عندما ولدي يظهر هذه الخصائص بشكل متكرر.  وقد أحدد البند التالي كمثال لولدي في الصف األول:  

عمليات بناء منشأة جديدة ويربط مواقع اإلنشاءات الواقعية والعربات بتلك التي يراها في الكتب يستفسر عن مواقع اإلنشاءات و

 والعروض التلفزيونية في المنزل، كما يالحظ االختالفات الطفيفة فيما بين المنازل.

 12الشريحة 

أمر آخر هام في تقرير ولي األمر  هو:  ولدي يتمتع بخيال خصب  سأقوم مرة أخرى بوضع عالمة في المربع المالئم:  غير ملحوظ 

أحياناً أو غالباً أو دائماً.  حاول أن تفكر ببعض األمثلة المحددة، فالخيال يوّجه المهارات الشفهية والكتابية والبصرية والسماعية 

هي تكتب يمكن أن أختار دائماً البنة في الصف الرابع ثم أعطي الشرح التالي:  نا نطلع على خيارين لهذه المسألة:ودع والتقنية...الخ. 

مسرحيات وقصصاً مفصلة في يومياتها، وتبتكر رسوماً مفصلة في مفكرتها، وتستخدم التشفير لتنشئ عالمها الخاص، وتركب أجزاء 

ك المزايا نطرح مثاالً آخر: إذا شعرت بأن ولدي في الصف السابع ال يمتلمختلفة من األغاني واأللحان لتشكل منها أغنية جديدة.  

ألنه ال  كس ذلك سلباً على ولدكظة" وليس هناك حاجة لتقديم أي شرح. ولن ينعالمطلوبة لهذه النقطة، فأضع عالمة أمام "غير ملحو

 .لدى جميع األطفالكل خاصية من خصائص الموهوبين يمكن إيجاد 

 31الشريحة 

أمر آخر هام في تقرير ولي األمر  هو:  ولدي يظهر الحذاقة والحنكة في حس المرح  سأقوم مرة أخرى بوضع عالمة في المربع 

الذي المالئم:  غير ملحوظ أحياناً أو غالباً أو دائماً.  يمكنك متابعة ومالحظة الكثير من األمثلة المحددة عبر الوقت أو من خالل المزاح 

 ع مجموعات من األفراد من غير فئته العمرية.  يطرحه ولدك م

يمكن أن أختار "دائماً" البنة في الصف السادس ثم أعطي الشرح التالي:  تدرك مفهوم السخرية عندما يمارسها اآلخرون، وتستطيع أن 

تكتشف مواطن السخرية في تالعب األطفال والبالغين ممن هم أكبر منها سنا، وتخبر النكات التي ال يفهمها ممن هم من عمرها، و

ً  المواقف. غاني محاكاة ساخرة لأل: غالباً ما يكتب تشرح قائالً ثم   "،ولو أخذنا ولداً في الصف العاشر، فيمكن وضع عالمة أمام "غالبا

، ويتمتع بنباهة مع مواقف تهكمية أخرىيحدد المواقف الساخرة من الحياة اليومية ويربطها ، وبما يليق مع األخبار السياسية والعالمية

 سريعة.

 

  



 

 

 14الشريحة 

أمر آخر هام في تقرير ولي األمر  هو:  ولدي حساس اتجاه القضايا اإلنسانية ومهتم جداً بالمساواة والعدالة.  سأقوم مرة أخرى بوضع 

ايا أو أمثلة ذات طابع عالمي أو قضايا عالمة في المربع المالئم:  غير ملحوظ أحياناً أو غالباً أو دائماً.  حاول أن تحدد مواقف أو قض

اً منزلية أو مواقف مع أصدقاء.  يمكن أن أختار "دائماً" لولد  في مرحلة الروضة ثم أكتب ما يلي:  أراد أن يرسل نقوداً أو طعاماَ إضافي

ا، أثناء لعبه في الجوار ليساعد الناس المتضررين من اإلعصار، يصبح حزيناً عندما يرى إعالنات عن كالب تحتاج إلى من يرعاه

 يتعاطف مع كل فرد يتلقى عالجاً أو وجبات إعانة.

 

 15الشريحة 

 يوجد على الوجه الخلفي لتقرير ولي األمر أسئلة عامة تساعدك في فهم ولدك.  

كيف يقضي ولدك وقته خارج المدرسة؟  ما هي اهتماماته؟  خذ في االعتبار أشياء أخرى مثل األنشطة المرافقة أو الهوايات   .1

 أو ما يفعله ولدك عندما يرجع الخيار له أو هوايات أفراد األسرة أو المجموعات أو األلعاب.

برز التي يواجهها في التعلم.  حاول أن تركز على كال صف نقطة القوة األبرز في التعلم لدى ولدك، وكذلك الصعوبة األ .2

الجانبين هنا.  نقاط القوة/نقاط الضعف يمكن أن تكون عبارة عن مادة دراسية أو سلوك مرتبط بالتعلم.  حاول أن تكون محدداً 

 بأكبر قدر ممكن.

بين الواجبات المطلوبة.  حاول أن تدرج أدرج أمثلة عن الكتب )الروائية والواقعية( التي قرأها ولدك بمفرده ولم تكن من  .3

عناوين كتب محددة.  حاول أن تنشئ الروابط التي تبين سبب اختيار تلك الكتب )مثالً نتيجة شيء تعلمه في المدرسة، أو من 

 فيلم أو من التلفزيون أو من إحدى تجارب الحياة(.  هل ولدك قارئ نهم أم قارئ كاره؟

هيم الرياضية خارج المدرسة؟  فكر هنا فيما وراء عمليات الجمع والطرح.  فكر باأللعاب كيف يوظف ولدك األفكار والمفا .4

 التي تمارسها ويمارسها وولد وبالطبخ وبمواقف أسرية وبأقوات اللعب وما سوى ذلك.  الحظ األنماط والقياس والكسور.  

)مثالً حالة طبية أو صحية، حاالت انتقال صف أية ظروف خاصة تؤثر على ولدك وترغب أن تأخذها اللجنة في االعتبار  .5

احتياجات خاصة(.  فكر بأي شيء يتعلق بحياة ولدك مما له تأثير على تشكيل آرائك حول هذه معوقات لغوية، متكررة، 

 العملية.  

 

 16الشريحة 

مرحلتين االبتدائية سوف نطلع باختصار على التقرير المهني.  قمنا بتضمين لقطات الشاسات لصفحة الغالف لكل من التقارير المهنية لل

و الثانوية.  ويجري إكمالها من قبل مدرسي الفصول الدراسية.  حيث يتم تدوين الدرجات والمستويات الحالية.  سيتم تحديد معدل 

 الطالب باالستناد إلى مختلف المقاييس.  وتركز المقاييس التفصيلية في التقرير المهني على خصائص الموهوبين بشكل عام باإلضافة 

  



 

 

كل مادة من المواد الدراسية.   ويمكن االستمرار بتحديد معدل الطالب على أنه: متوافق، او متجاوز للحد، أو متجاوز جداً للحد، وذلك ل

مقارنة مع المستوى العمري لزمالئه.  ويستطيع المدرسون أن يضيفوا شرحاً إلى القياس المحدد.  ولدينا أيضاً التقرير المهني للغة 

ويمكن ألي أخصائي آخر يتعامل مع . ESOLحيث يتم إلكماله ألي طالب ملتحق في برنامج  ESOLللناطقين بلغات أخرى االنكليزية 

  أن يكمل التقرير المهني. -مثل مدري التعليم الخاص أو مدرس النطق-فل الط
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 بعد إتمام جمع األدلة، تجري مراجعة بروفايل ولدك من قبل لجنة تطوير البروفايل و لجنة تحديد وتعديل الوضع.

( في مدرسة ولدك،  وتتألف اللجنة من مدرس مصادر الموهوبين و مدرس الفصل ومسؤول إداري PDCتنعقد لجنة تطوير البروفايل )

والمرشد الطالبي )باإلضافة إلى أخصائيين آخرين عند الضرورة(.  خالل ذلك الوقت، يجري فحص ومناقشة كل ملف باالستناد الى 

مرية.  تتم مراجعة كل دليل من األدلة ويتناول المتخصصون الذين المقارنة العمرية مع الطالب من نفس البيئة والتجارب والفئة الع

 يعرفون ولدك مناقشة وضعه.  

(.  يعقد هذا االجتماع على مستوى IDP( إلى لجنة تحديد وتعديل الوضع )PDCومن ثم يحال الملف من  لجنة تطوير البروفايل )

ولين إداريين ومدرسي مصادر الموهوبين ومرشدين طالبيين المقاطعة.  تتكون كل مجموعة من مجموعات المراجعة من مسؤ

وأخصائيين آخرين عند الضرورة.  تجري مراجعة ملف كل  ESOLومدرسي الفصول الدراسية.  ويجري ضم أخصائيي برنامج 

أولياء األمور  طالب من قبل عدد من المتخصصين من مدارس مختلفة.  وتؤخذ كافة المعايير في االعتبار بشكل منصف.  سيتم إخطار

 كتابياً بالقرار بعد هذا االجتماع.  
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هناك مجال واسع من النتائج المحتملة من عملية تحديد الموهوبين.  في كل األحوال سيتم إشعار أولياء األمور خطياً بالقرار.  يستطيع 

لب.  كذلك يمكن ألولياء األمور طلب استئناف )خالل أولياء األمور االتصال أيضاً بمدرس مصادر الموهوبين لالطالع على ملف الطا

 يوماً دراسياً( لقرار اللجنة في تحديد الوضع أو التعيين.   90

 دعونا نراجع الخيارات المتاحة.  وسيتم شرح كل منها في الشرائح التالية.

ة أو أكثر من إمكانياته األكاديمية.  وتحدد المادة أو :  تم تحديد ولدكم مؤهالً لينال خدمات برنامج تعليم الموهوبين وفقاً لواحد1الخيار 

المواد التي يحتاج ولدكم فيها إلى خدمات الموهوبين.  قد تكون تلك المادة هي اللغة )للصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر( أو 

للصفوف من السادس حتى الثاني الرياضيات )للصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر( أو الدراسات االجتماعية أو العلوم )

 عشر( أو مجموعة من المواد الدراسية.  باالستناد الى هذا القرار، فإن تحديد ولدكم يتيح له تلقي الخدمات مباشرةً.  وستقدم له خيارات

 تعليمية تعزز نقاط قوته.  

عدم تأهل طفلكم في الوقت الحالي لخدمات تعليم :  بالنسبة للطالب من مرحلة الروضة  حتى الصف الثاني، قد يصدر القرار ب2الخيار 

الموهوبين.  لكنه ينصح بالتحاقه ببرنامج تنمية المواهب المبكرة.  ومن خالل هذا البرنامج يجري وضع بورتفوليو ويطور ذلك 

الحتفاظ بذلك الملف.  البورتفوليو بالتعاون بين مدرس مصادر الموهوبين و مدرس الفصل الدراسي.  ويقوم مدرس مصادر الموهوبين با

( قبل إتمامه للصف الثالث من أجل إعادة IDP( إلى لجنة تحديد وتعديل الوضع )PDCثم يحال ولدكم إلى لجنة تطوير البروفايل )

 تقييمه.

  



 

 

دلة.  تجري :  يصدر القرار بأن ملف ولدكم يحتاج مزيد من المراقبة.  وبالتالي ليس هناك قرار نظاً للحاجة إلى مزيد من األ3الخيار 

 إعادة بروفايل ولدكم إلى اللجنة لتقوم بمراجعته حالما يتم جمع المزيد من األدلة.

:  تم تحديد ولدكم على أنه غير مؤهل لينال خدمات برنامج تعليم الموهوبين حالياً.   ما يعني أن األدلة ال تكفي لتأهيله كي يتلقى 4الخيار 

 الخدمات مباشرةً في الوقت الحالي.  
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فيما يلي مزيد من التفصيل إذا ما تم تحديد ولدكم مؤهالً لتلقي الخدمات مباشرةً.  يمكن أن يحدد الطالب في الصفوف من الروضة حتى 

 الثاني عشر مؤهالً في فنون اللغة أو في الرياضيات أو في كل من مادتي فنون اللغة والرياضيات معاً.

 بدءاً من الصف السادس أيضاً على أنهم مؤهَّلون في الدراسات االجتماعية و/أو العلوم.يمكن أن يحدد الطالب 

 يتلقى أولياء األمور/األوصياء  نموذج منح اإلذن ذي اللون األصفر من مدرس مصادر الموهوبين ومرفق معه خطاب اإلشعار.

 التأهل له.  يبين مدرس مصادر الموهوبين المعلومات المتعلقة بتفاصي البرنامج الذي
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(.  وهو مخصص للطالب في الصفوف من ETDدعونا نناقش اآلن قرار التوصية بإلحاق ولدكم ببرنامج تنمية المواهب المبكرة )

الروضة حتى الصف الثاني.  حيث يتعاون مدرس الفصل مع مدرس مصادر تعليم الموهوبين على إثراء وتوسيع األنشطة التي تعزز 

 المواهب و نقاط القوة  لدى ولدكم.

 ويقوم مدرس مصادر الموهوبين بمراقية ولدكم مرتين خالل كل ربع.

عاد تقييم ولدكم لبرنامج الموهوبين في الصف الثالث، إن يكما يقوم مدرس مصادر الموهوبين بحفظ األدلة المجموعة خالل كل ربع.  و

 لم يكن قبله، وذلك وفقاً لألدلة المجموعة.
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يمكن أن يخضع ولدكم للمراقبة.  وذلك لكل حالة من الحاالت التي تشعر اللجنة بأنها ال تمتلك المعلومات الكافية حولها أو تتطلب أدلة 

أو درجات  SOLأخرى حول أحد البنود قبل اتخاذ القرار.  ويشمل ذلك نماذج كتابية إضافية أو اختبارات إضافية أو درجات اختبار 

 ب أو شرحاً مهنياً إضافياً.... الخ.  في حال طلب المزيد من بيانات االختبارات، فسيرسل المنزل نموذج موافقة ولي األمر.الطال
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كم قد يصدر القرار بعدم تأهل طفلكم لخدمات تعليم الموهوبين مباشرةً.  ما يعني أن األدلة لم تكن كافية لتأهيله في الوقت الحالي.  يمكن

يوم دراسي  90واصل مع مدرس مصادر الموهوبين لالطالع على األدلة التي تم جمعها.  لديكم الحق في طلب استئناف خالل الت

 لتقدموا أية أدلة إضافية تشعرون أنه تم تجاوزها خالل عملية التحديد.
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وهكذا ينتهي عرضنا التقديمي حول عملية التحديد لتعليم الموهوبين والنتائج المحتملة.  إذا كانت لديك أية استفسارات، فيرجى التواصل 

في الصفحة  duwww.pwcs.eمع مدرس مصادر الموهوبين في مدرستكم.  كذلك تتوفر معلومات إضافية على موقعنا االلكتروني 

 .  (Gifted Education Program) ثم في صفحة برنامج تعليم الموهوبين( Academic and Programs)األكاديمية والبرامج 

 

 شكرا لمتابعتكم

 

http://www.pwcs.edu/

