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 1اسالید 

ھدف این وبینار، آشناسازی شما با فرآیند شناسایی تیزھوشان در مدارس   . خوش آمدید.معرفی فرآیند شناسایی تیزھوشان بھ والدینبھ 
Prince William .آموزگار کمکی توانید با ھا یا کسب اطالعات بیشتر میپس از دیدن این ارائھ، برای مطرح کردن پرسش کانتی است

 تیزھوشان مدرسھ خود تماس بگیرید.

 2اسالید 

  کند.ھای مختلف و حتی در مناطق مختلف یک ایالت خاص فرق میتعریف تیزھوشی در ایالت  کنیم.ابتدا مقداری اطالعات مقدماتی ارائھ می
آموزانی کھ بھ سطوح باالی دانش  کنیم:تفاده میکانتی، ما از تعریف تیزھوشی بر اساس قوانین ویرجینیا اس Prince Williamدر مدارس 

ای، فراتر از ھمساالن دارای تجربھ مشابھ یا فعال در محیط مشابھ، در یک یا چند حوزه درسی العاده یابند یا توانایی علمی فوقموفقیت دست می
  دھند:خاص از خود نشان می

 )12ھای مھدکودک تا پایھ زبان (پایھ •
 )12ھای مھدکودک تا پایھ ریاضیات (پایھ •
 )12تا  6ھای تاریخ و علوم اجتماعی (پایھ •
 )12تا  6ھای علوم تجربی (پایھ •

 العاده ممکن است ضرورت تقویت محتوا یا سرعت ارائھ برنامھ و حمایت آموزشی را آشکار کند.پیشرفت علمی فوق

 3اسالید 

ھای پیشرفتھ در… تفکر انتقادی، تفکر خالق، ارتباطات، ھمکاری و تفکر مفھومی با تقویت مھارت PWCSھدف آموزش تیزھوشان در 
آموزگاران کمکی تیزھوشان از برنامھ آموزشی پیشرفتھ بر مبنای   آموزان در زمینھ خودآموزی است.ھدف تشویق و توانمندسازی دانش

 کنند.استانداردھا بھ عنوان ابزار آموزش مھارت استفاده می

 4اسالید 

  «برنامھ آموزش تیزھوشان» چیست؟

توان بھ صورت کامل در کالس آموزش عمومی برآورده آموزانی کھ نیازھای یادگیری آنھا را نمیالعاده برای دانش ما از خدمات کمکی فوق
 آموز بستگی دارد.مدت و تناوب آموزش بھ سطح پایھ دانش  کنیم.کرد، استفاده می

 شده است.آموزان شناسایییستھ دانشاین بخشی از روند آموزش شا

 در ویرجینیاست. آموزان تیزھوشمقررات حاکم بر خدمات آموزشی دانشبرنامھ ما مشمول 

 شناسند.) می12تا  4ھای (پایھ SIGNET) و 3(مھدکودک تا پایھ  STARTاین برنامھ را با عنوان 

 5اسالید 

 آموزان ممکن است در ھر مقطع از سال تحصیلی معرفی شوند.دانش   فرآیند شناسایی در طول سال ادامھ دارد.

ھای آموز، و آموزگار کمکی تیزھوشان بر اساس غربالگریچندین مرجع معرفی وجود دارد مانند: مانند کارشناس، پدر/مادر، خود دانش
   آوری داده.سراسری و دیگر روندھای جمع

و/یا  K-BIT، CogATآموز (مانند ما نتیجھ آزمون استعداد دانش  کنیم.معیاری استفاده می-ندما در فرآیند شناسایی از رویکرد چ PWCSدر 
Naglieriھای آموز شامل نمرات، سطوح و دادهما بھ محتوای پرونده تحصیلی دانش  گیریم.) را در نظر میSOL والدین و    کنیم.توجھ می

پورت فولیوی دانش آموز، پاسخ دانش اموز، پروژه ھای خود محور، و داده ھای آزمون کارھا یا   کنند.ھایی ارائھ میکارشناسان گزارش
 موفقیت بر اساس ھنجار جمع آوری می شوند.

آموز از مزایای مندی دانشآموز وجود ندارد و ھیچ مدرک واحدی مانع بھرهمعیار واحدی، مثالً نمره آزمون، برای شناسایی خودکار دانش
 واھد شد.آموزش تیزھوشان نخ



 6اسالید 

 کنیم.در اسالیدھای بعدی، جزییات ھر مرحلھ از این فرآیند را ارائھ می   پردازیم.اکنون بھ معرفی «فرآیند شناسایی تیزھوشان» می

ھای سراسری و دیگر آموز، یا آموزگار کمکی تیزھوشان بر اساس غربالگرینخست، معرفی از سوی پدر/مادر، کارشناس، خود دانش
آموزان یک سطح پایھ خاص در آن شرکت غربالگری سراسری آزمونی است کھ ھمھ دانش  گیرد.آوری داده صورت میھای جمعروند

در سال    شوند تا امکان تعیین تیزھوشی احتمالی بر اساس نتایج ارزیابی فراھم شود.آموزان بھ گروه غربالگری اضافھ میدانش  کنند.می
 شود.اجرا می 9و  6 ،3 ،2ھای ، غربالگری سراسری در پایھ 20-2019تحصیلی 

 شود.آوری نمیبدون کسب اجازه از پدر/مادر/سرپرست، ھیچ مدرکی جمع  سپس باید مجوز ارزیابی کسب شود.

 دھد:این روند موارد زیر را پوشش می  شود.آوری مدارک آغاز می پس از کسب اجازه، روند جمع

 نتایج آزمون استعداد •
 پرونده تحصیلی •
 ھای والدین و کارشناسانگزارش •
 محور.-ھای پیشرفت ھنجارآموز، طرحھای شخصی و دادهھای دانشآموز، پاسخھای دانشفعالیت •

این کمیتھ با حضور مدیر، مشاور مدرسھ، حداقل    کند.آوری مدارک، کمیتھ محلی تشکیل پرونده بھ مدرسھ فرزندتان مراجعھ میپس از جمع
(انگلیسی برای گویشوران  ESOLامکان حضور کارشناسانی مانند   شود.آموزگاران کالس و آموزگار کمکی تیزھوشان تشکیل می یکی از

در جلسھ «کمیتھ تشکیل   کارکرد این کمیتھ، بازبینی و ارزیابی مدارک است.  ھای دیگر) یا آموزش ویژه در این کمیتھ وجود دارد.زبان
   شود.صالحیت گرفتھ نمیپرونده» تصمیمی درباره 

در این مقطع، مدیران، مشاوران مدرسھ،   گیرد، مرحلھ نھایی است.تشکیل «کمیتھ شناسایی و جانمایی» کھ در سطح بخش صورت می
وم، در صورت لز  پردازند.آموزگاران کالس و آموزگاران کمکی تیزھوشان از دیگر مدارس مشابھ بھ بازبینی مجموعھ مدارک فرزند شما می

گیری درباره صالحیت تیزھوشان و اعضای این کمیتھ برای بازبینی مدارک و تصمیم  توانند در این کمیتھ شرکت کنند.کارشناسان نیز می
   کند.پس از این جلسات، آموزگار کمکی تیزھوشان نامھ اعالم رای را بھ منزل شما پست می  آیند.جانمایی مربوط بھ خدمات گرد ھم می

بازه زمانی از جلب رضایت   تواند ھر بخش از پرونده را بازبینی کند.شتھ باشید کھ در پایان فرآیند شناسایی، پدر/مادر میتوجھ دا
   روز درسی است. 90پدر/مادر/سرپرست تا اعالم رای صالحیت حداکثر 

   این فرآیند در طول سال تحصیلی ادامھ دارد.

 7اسالید 

 پردازیم.بخشھای فرآیند شناسایی تیزھوشان میتک اکنون بھ تشریح تک

این شخص ممکن   کند، پر کند.این فرم را باید شخصی کھ فرآیند شناسایی تیزھوشان را آغاز می  پیش از شروع کار، فرم معرفی باید پر شود.
سایت آموزش تیزھوشان در  وب این فرم در  آموز یا آموزگار کمکی تیزھوشان باشد.است کارشناس، پدر/مادر/سرپرست، خود دانش

www.pwcs.edu.نیز در دسترس است .. 

 8اسالید 

نامھ این فرم را «آموزگار کمکی تیزھوشان» پس از دریافت معرفی  کند.پس از باز شدن پرونده، پدر/مادر فرم مجوز ارزیابی را دریافت می
این فرم    شروع فرآیند آزمون یا ارزیابی منوط بھ این است کھ پدر/مادر/سرپرست این فرم را پر و امضا کند.  فرستد.آموز میدانشبھ منزل 

 سبز است.

 9اسالید 

گزارش با «نکات این   شود.نسخھ کاغذی ھمراه با فرم مجوز ارزیابی بھ منزل فرستاده می  پردازیم.اکنون بھ بررسی گزارش پدر/مادر می
آموز را بھ روش غیر درسی یابد تا نقاط قوت دانشبدین ترتیب پدر/مادر/سرپرست فرصت می  مربوط بھ منزل» در اسالید بعدی متناظر است.

این فرم بھ    بیابید. ww.pwcs.eduwسایت توانید در صفحھ وب آموزش تیزھوشان در وبنسخھ الکترونیکی را می  شناسایی کند.
 ای ترجمھ شده است.ھای اسپانیایی، اردو، عربی، ویتنامی و کرهزبان

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


 10اسالید 

 با شنیدن ھر نکتھ، بھ وضعیت فرزندتان فکر کنید:  بینید.در این اسالید برخی از «نکات مربوط بھ منزل» را می

 کنجکاو، نگرش پرسشگر، ناظر مشتاق •
 تخیل قوی •
 ی سریعیادگیر •
 حس پیچیده شوخی •
 حافظھ استثنایی •
 حساس بھ مسائل انسانی، انصاف، عدالت •
 ھای ارتباطی قویمھارت •
 مند بھ یادگیری یا تقویت مھارتعالقھ  •
• EL یادگیری سریع زبان دوم-آموز انگلیسی)(زبان 
 عالیق شدید •
 لذت بردن از حل مسائل مربوط بھ اعداد و معما •

 11اسالید 

توانید راھنماھا باید بھ صورت خوانا درج شود. ھمچنین می  پردازیم.تر برخی از نکات ذکرشده در گزارش والدین میبررسی دقیقاکنون بھ 
در «بخش یک» گزارش والدین (بھ عبارت دیگر، صفحھ نخست)، قرار است کادری را کھ برای ھر نکتھ از نظر   ھای خود را بنویسید.پاسخ

توانید برای بدین ترتیب می  اند از: مشاھده نشد، گاھی، مرتباً یا ھمواره.ھا عبارتگزینھ  کند، عالمت بزنید.صدق می شما درباره فرزندتان
   اگر حس کنید کھ ویژگی خاصی مشاھده نشده است، ارائھ توضیح ضروی نخواھد بود.  تایید گزینھ خود توضیحاتی اضافھ کنید.

بھ چیزی کھ باعث برجستھ شدن    رزندم کنجکاو است؛ نگرش پرسشگر دارد؛ ناظر مشتاق است.ف  نخستین نکتھ بھ صورت زیر است:
کادری را کھ درباره   ھا، مشخصاتی کھ ممکن است صرفاً گاھی در محیط کالس دیده شود، فکر کنید.بھ مثال  شود، فکر کنید.فرزندتان می

 در صورت امکان، صریح باشید.  .ھا را بسازیدکند، عالمت بزنید و مثالفرزندتان صدق می 

 1ممکن است مورد زیر را بھ عنوان روایت من از پسر پایھ   دھد.پس مثالً، ممکن است اعالم کنم کھ فرزندم مرتباً این مشخصات را بروز می
وساز و خودروھا را بھ ختھای واقعی ساکند؛ مکانوجو میھای جدید پرسوساز و فرآیند ساخت سازهھای ساختدرباره مکان  ارائھ کنم:

 شود.ھا میھای جزیی بین خانھدھد؛ متوجھ تفاوتکند و در منزل نشان میھا متصل میموارد مندرج در کتاب

 12اسالید 

مرتباً یا زنم: مشاھده نشد، گاھی، کند، عالمت میبار دیگر کادری را کھ صدق می  تخیل فرزند من قوی است.  نکتھ دیگر در گزارش والدین:
گزینھ در  2بیایید بھ   ھای خاص فکر کنید؛ تخیل ممکن است شامل کالمی، کتبی، بصری، صوتی، فناوری و جز اینھا باشد.بھ مثال  ھمواره.

و  نامھاو نمایش  ممکن است «ھمواره» را عالمت بزنم و روایت زیر را ارائھ کنم: 4پس برای دختر پایھ   این مورد نگاھی داشتھ باشیم.
کند؛ کند؛ از رمز برای ایجاد «دنیا»ھای شخصی استفاده مینویسد؛ در دفترچھ خود تصاویر دقیق رسم میھای مشروح در دفتر خود میداستان 

ھای این نکتھ را من ویژگی 7در مثال دوم، اگر حس کنم کھ فرزند پایھ   سازد.ھای گوناگون، آوازھای جدید میھا و ملودیبھ کمک آھنگ
دھنده ضعف فرزندتان نیست، زیرا این نشان  توانم گزینھ «مشاھده نشد» را عالمت بزنم و از ارائھ توضیح خودداری کنم.کند، میاز نمیابر

 ھای تیزھوشی در ھمھ کودکان دیده شود.قرار نیست ھمھ ویژگی

 13اسالید 

زنم: کند، عالمت میبار دیگر کادری را کھ صدق می  شوخی است.فرزندم دارای حس ظریف یا پیچیده   نکتھ دیگر در گزارش والدین:
ھایی کھ فرزندتان فراتر از گروه سنی خود از ھای دقیق لطیفھ یا زمانتوانید بھ مشاھدات کلی یا مثالمی  مشاھده نشد، گاھی، مرتباً یا ھمواره.

   شوخی استفاده کرده است، اشاره کنید.

تواند با کودکان و کند؛ می«ھمواره» را عالمت بزنم و روایت زیر را ارائھ کنم: کنایھ دیگران را درک می ، ممکن است6برای دختر پایھ 
ھای مختلف تواند طعنھ را در وضعیتکند کھ کودکان ھمسن او توان فھمیدن آنھا را ندارند؛ میھایی تعریف میبزرگساالن شوخی کند؛ لطیفھ

 تشخیص دھد



او اغلب آوازھایی تقلیدی بر اساس شرایط سیاسی یا اخبار جھانی   ممکن است «مرتباً» را عالمت بزنم و بگویم:، 10یا برای پسر پایھ 
 دھد؛ زودفھمآمیز پیوند میھای طعنھکند و آن را بھ دیگر موقعیتھای روزمره از طعنھ استفاده مینویسد؛ در موقعیتمی

 14اسالید 

بار دیگر کادری را کھ صدق    دھد.فرزندم نسبت بھ مسائل انسانی حساس است؛ بھ انصاف و عدالت اھمیت می  این نکتھ در گزارش والدین:
ھای خاص اشاره کنید؛ ممکن است ھا یا مشکالت یا نمونھسعی کنید بھ موقعیت  زنم: مشاھده نشد، گاھی، مرتباً یا ھمواره.کند، عالمت میمی

او   برای پسر کودکستانی، ممکن است «ھمواره» را عالمت بزنم و بنویسم:  نزل یا دوستان باشد.مشکل سراسری یا مشکالت مربوط بھ م
ھای مربوط بھ سگھای نیازمند حمایت دیده از تندباد دریایی اخیر بفرستد؛ دیدن آگھیقصد داشت پول یا غذای اضافی خود را برای مردم آسیب

 محلھ نگران این موضوع است کھ افراد درمان یا غذای شایستھ دریافت کنند.کند؛ در ھنگام بازی کردن در او را آزرده می 

 15اسالید 

   ھای کلی دیگری وجود دارد کھ باید با در نظر گرفتن فرزندتان بھ آنھا فکر کنید.در پشت برگھ گزارش والدین، پرسش

ھای فوق برنامھ، تفریحات، واردی مانند فعالیتم  عالیق او چیست؟  کند؟فرزندتان اوقات خارج از مدرسھ را چگونھ سپری می  .1
 ھا را در نظر بگیریدھا یا بازیدھد، تفریحات خانوادگی، کلکسیونھایی کھ فرزندتان در صورت داشتن اختیار تام انجام میانتخاب

عی کنید درباره ھر دو س  توضیح دھید کھ بھ نظر شما بزرگترین نقطھ قوت و بزرگترین چالش فرزندتان در حوزه یادگیری چیست. .2
تا حد ممکن صریح   نقاط قوت/ضعف ممکن است مربوط بھ درسھا یا رفتارھای مربوط بھ یادگیری باشد.  در اینجا توضیح بدھید.

 باشید.
عی س  ھای (داستانی و غیرداستانی) را کھ فرزندتان مستقالً خوانده و جزو تکالیف اجباری او نبوده است، فھرست کنید.نمونھ کتاب .3

ھا را شرح دھید (مثالً ارتباط با چیزھایی کھ در مدرسھ یاد سعی کنید دالیل انتخاب کتاب  ھا را بنویسید.کنید عناوین خاص کتاب
 میل؟آیا فرزندتان کتابخوان مشتاق است یا بی  گرفتھ است، فیلم یا نمایش تلویزیونی یا تجربھ زیستی).

 در اینجا مواردی فراتر از جمع و تفریق را در نظر بگیرید.  کند؟ھایی میمدرسھ چھ استفادهفرزندتان از مفاھیم ریاضی در خارج از   .4
گیری و کسرھا را در نظر الگوھا، اندازه  ھای خانوادگی، زمان بازی و مانند اینھا فکر کنید.ھای فرزندتان، آشپزی، موقعیتبھ بازی 

   بگیرید.
ھ مایلید کمیتھ بھ آنھا توجھ کند، توصیف کنید (مثالً مشکالت پزشکی یا بھداشتی، جابجایی شرایط خاص تاثیرگذار بر فرزندتان را ک .5

مسائل مربوط بھ زندگی فرزندتان تا این مقطع را کھ بر او در این فرآیند تاثیرگذار بوده   مکرر، مشکالت زبانی، نیازھای ویژه).
   است، در نظر بگیرید.
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این   ایم.ھای کارشناسی ابتدایی و متوسطھ را پیوست کردهما تصاویر جلد گزارش  کنیم.صورت مختصر بررسی میگزارش کارشناسی را بھ 
  شود.گرھای گوناگون مشخص میآموز با توصیفرتبھ دانش  شود.نمرات و سطوح جاری ثبت می  کند.گزارش را آموزگار کالس تھیھ می

آموز ممکن است با رتبھ یکدست، فراتر دانش    ھای عمومی و موضوعی تیزھوشان است.ویژگیگرھای گزارش کارشناسی مبتنی بر توصیف
 ESOLھمچنین گزارش کارشناسی   آموز اضافھ کند.آموزگار ممکن است توضیحاتی بھ رتبھ دانش  یا بسیار فراتر از ھمساالن مشخص شود.

ھر کارشناسی، مانند آموزش ویژه یا آموزگار گفتار، کھ ھمکاری   شود.تھیھ می ESOLآموزان مشمول برنامھ وجود دارد کھ برای دانش
 تواند بھ تھیھ گزارش کارشناسی بپردازد. نزدیکی با کودک دارد، می

 17اسالید 

 کنند.آوری مدارک، «کمیتھ تشکیل پرونده» و «کمیتھ شناسایی و جانمایی» پرونده فرزندتان را بازبینی میدر پایان فرآیند جمع

این کمیتھ متشکل از آموزگار کمکی تیزھوشان، آموزگار کالس، مدیر   شود.) در مدرسھ فرزندتان تشکیل میPDCمیتھ تشکیل پرونده» («ک
آموزان دارای ھا بر اساس مقایسھ با دانشتک پروندهدر این مدت، تک  یا مشاور مدرسھ (بھ ھمراه دیگر کارشناسان، در صورت لزوم) است.

شود و کارشناسان آشنا با فرزندتان درباره وضعیت تک مدارک بازبینی میتک  شود.تجربھ و محیط مشابھ بررسی و ارزیابی میسن، 
   کنند.فرزندتان اظھار نظر می

ھر گروه   شود.این جلسھ کمیتھ در سطح بخش برگزار می  شود.) منتقل میIDPبھ «کمیتھ شناسایی و جانمایی» ( PDCھا از سپس پرونده
و   ESOLدر صورت لزوم کارشناسان   بازبین مرکب از مدیران، آموزگاران کمکی تیزھوشان، مشاوران مدرسھ و آموزگاران کالس است.

 ھمھ معیارھا بھ   پردازند.کارشناسان گوناگون از مدارس مختلف بھ بازبینی پرونده فرزندتان می  شوند.دیگر کارشناسان نیز اضافھ می 

   شود.رای این جلسھ کتباً بھ والدین اعالم می  شود.ر در نظر گرفتھ میصورت براب
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والدین برای بازبینی   شود.در ھر صورت، رای کتباً بھ والدین اعالم می   فرآیند شناسایی تیزھوشان ممکن است نتایج گوناگونی داشتھ باشد.
روز درسی) بھ رای کمیتھ شناسایی و  90توانند (ظرف والدین می  تیزھوشان تماس بگیرند.توانند با آموزگار کمکی پرونده فرزندشان می

   جانمایی اعتراض کنند.

 شود.ھا در اسالیدھای بعدی بررسی میجزییات گزینھ  پردازیم.ھا میبھ بازبینی گزینھ

شود تعیین می  آموزشی تیزھوشان تشخیص داده شود. فرزندتان ممکن است در یک یا چند حوزه درسی خاص واجد شرایط خدمات  :1گزینھ 
)، مطالعات K-12)، ریاضیات (K-12اینھا ممکن است زبان (  ھایی نیازمند خدمات تیزھوشان است.کھ فرزندتان در چھ حوزه یا حوزه

نمایی فرزندتان ممکن است زمینھ کسب بر اساس این تصمیم، جا  ) یا ترکیبی از درسھای مختلف باشد.12-6ھای اجتماعی یا علوم تجربی (پایھ
   ممکن است پیشنھاد ارائھ خدمات تقویت نقاط قوت بھ فرزندتان داده شود.  مندی از خدمات مستقیم را فراھم کند.شرایط بھره

  تیزھوشان نیست.، ممکن است اعالم شود کھ فرزندتان فعالً واجد شرایط خدمات آموزشی 2آموزان مھدکودک تا پایھ برای دانش  :2گزینھ 
ای با ھمکاری آموزگار کمکی تیزھوشان در این برنامھ، پرونده  البتھ «برنامھ تقویت زودھنگام استعداد» ممکن است بھ فرزندتان پیشنھاد شود.

ه فرزندتان پیش از پروند  گیرد.این پرونده در اختیار آموزگار کمکی تیزھوشان قرار می   شود.و آموزگار کالس فرزندتان تدوین و تشکیل می
 شود.بازگردانده می IDPو  PDCھای برای ارزیابی دوباره بھ کمیتھ 3پایان پایھ 

از آنجا کھ مدارک بیشتری باید درخواست شود، در این    ممکن است اعالم شود کھ پرونده فرزندتان بھ پایش بیشتری نیاز دارد.  :3گزینھ 
 شود.آوری مدارک تکمیلی، پرونده برای بازبینی بھ کمیتھ بازگردانده میجمعپس از   شود.مرحلھ رایی صادر نمی 

یعنی مدارک فعالً جانمایی برای خدمات   فرزندتان ممکن است در این مقطع واجد شرایط خدمات تیزھوشان تشخیص داده نشود.  :4گزینھ 
   کند.مستقیم را تایید نمی
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آموز ، دانش12ھای مھدکودک تا در پایھ   شود.آیا فرزندتان واجد شرایط خدمات مستقیم ھست یا خیر، ارائھ میجزییات بیشتری درباره این کھ 
 )، ریاضیات یا ھر دو واجد شرایط تشخیص داده شود.LAھای ھنرھای زبانی (ممکن است در حوزه

 بی نیز واجد شرایط شناختھ شود.آموز ممکن است در مطالعات اجتماعی و/یا علوم تجراز ابتدای پایھ ششم، دانش

 کنند.والدین/سرپرستان فرم زرد مجوز خدمات را بھ ھمراه نامھ اعالم از آموزگار کمکی تیزھوشان دریافت می

 کند.آموزگار کمکی تیزھوشان اطالعات مربوط بھ مشخصات برنامھ را، پس از محرز شدن صالحیت، بھ والدین/سرپرستان ارائھ می
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آموزان مھدکودک تا پایھ دانش  پردازیم.) میETDررسی رای مربوط بھ پیشنھاد شدن فرزندتان برای «برنامھ تقویت زودھنگام استعداد» (بھ ب
سازی و تقویتی و حمایت از استعدادھا ھای غنیآموزگار کالس و آموزگار کمکی تیزھوشان برای ارائھ فعالیت  شوند.مشمول این پیشنھاد می 2

 کنند.ط قوت فرزندتان با یکدیگر ھمکاری میو نقا

 کند.آموزگار کمکی تیزھوشان وضعیت فرزندتان را حداقل دو نوبت در ھر دوره سھ ماھھ بررسی می

وضعیت فرزندتان برای شرکت در «برنامھ تیزھوشان» در پایھ   گیرد.ماھھ در اختیار آموزگار کمکی تیزھوشان قرار می-پرونده مدارک سھ
 شود.شده دوباره ارزیابی میآوریگر زودتر نباشد) بر اساس مدارک جمعسوم (ا
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این پایش ممکن است بھ این دلیل کھ کمیتھ اطالعات کافی ندارد یا بھ مدارک معین دیگری برای صدور رای    فرزندتان ممکن است پایش شود.
، نمرات و دیدگاه تکمیلی کارشناس SOLھای تکمیلی، نتایج ھای نگارش، آزمونتوان بھ نمونھاز مدارک دیگر می  نیاز دارد، صورت بگیرد.

 شود.ھای آزمون بیشتری درخواست شود، فرم جدید مجوز والدین بھ منزل فرستاده میاگر داده  اشاره کرد.



 

 

 22اسالید 

یعنی مدارک در این مقطع صالحیت را تایید   مستقیم تیزھوشان تشخیص داده نشود.فرزندتان ممکن است در این مقطع واجد شرایط خدمات 
توانید بھ روز می 90ظرف   توانید با آموزگار کمکی تیزھوشان تماس بگیرید.برای بازبینی مجموع مدارک مربوط بھ فرزندتان می  کند.نمی

 در فرآیند شناسایی نادیده گرفتھ شده است بپردازید. این رای اعتراض کنید و بھ ارائھ مدارک تکمیلی کھ از نظر شما
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توانید با آموزگار کمکی تیزھوشان مدرسھ  ھای خود را میپرسش  این شامل ارائھ ما درباره فرآیند شناسایی تیزھوشان و نتایج احتمالی است.
و سپس «برنامھ آموزش تیزھوشان» در نشانی  ھا»اطالعات بیشتر در قسمت «آموزش و برنامھ  فرزندتان در میان بگذارید.

www.pwcs.edu .ارائھ شده است   

 
  از توجھ شما سپاسگزاریم.

http://www.pwcs.edu/


 


