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የላቀ የቀለም ትምህርት መርሃግብር
በበጋ ወራት ለሚገቡ ተማሪዎች የማጣሪያ መመሪያ

የ AAP አገልግሎት ደረጃ

ስለ አገልግሎት ቀጣይነት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በዚህ ይገኛል FCPS website።
Young Scholars, K-12 (ሁሉም ደረጃዎች)
በ K-12 የላቀ የአካዳሚክ መርሃግብሮች ውስጥ የተለያዩ ተማሪዎችን ውክልና ለማሳደግ የፌርፋክስ ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች
(FCPS) የወጣት ምሁራን ሞዴልን ፈጠረ ፡፡ የትምህርት ቤት ሰራተኞች እና ቤተሰቦች እምቅ ችሎታዎችን ለመፈለግ እና ለማሳደግ
እንዲሁም የቀለም ትምህርት ልምዶችን ለመደገፍ አብረው ይሰራሉ።
Critical and Creative Thinking Strategies, Grades K-6 (ደረጃ I)
ሁሉም ተማሪዎች በወሳኝ እና በፈጠራ አስተሳሰብ ስልቶች እና በ AAP ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ ትምህርቶችን ይቀበላሉ። የተማሪዎቹ
ምላሾች ለትምህርት ፍትሃዊነት እና የተሻሻለ የቀለም ትምህርት መርሃግብሮች ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የላቀ የቀለም ትምህርት አቅም
ማስረጃዎችን ለመሰብሰብም ያገለግላሉ ፡፡
Differentiated Lessons in Areas of Academic Strength, Grades K-6 (ደረጃ II)
ተለይተው የሚታወቁ ተማሪዎች በትምህርታዊ ጥንካሬ መስኮች በአጠቃላይ የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ የAAP ሥርዓት ትምህርት
ትምህርቶችን ይቀበላሉ ፡፡ የክፍል አስተማሪ ዕቅድ ለማውጣት እና ለማስተማር ከ/Advanced Academic Resource Teacher
(AART) ጋር ይተባበራል፡፡
Part-Time Advanced Academic Program, Grades 3-6 (ደረጃ III)
የተለዩት ተማሪዎች በበርካታ የአካዳሚክ ይዘቶች የAAP ሥርዓተ ትምህርት ትምህርቶችን ይቀበላሉ ፡፡ የAdvanced Academic
Resource Teacher (AART) እነዚህን ትምህርቶች ይመራል ፡፡ መርሃግብሮች በበርካታ የትምህርት ይዘት ውስጥ ጥልቀት እና
ውስብስብነት ጨምረዋል
Full-Time Advanced Academic Program, Grades 3-8 (ደረጃ IV)
በማዕከላዊ ምርጫ ሂደት ውስጥ ተማሪዎች የሙሉ ጊዜ የላቀ የቀለም ትምህርት አገልግሎቶች (ደረጃ IV) ውስጥ ለመመደብ ብቁ ሆነው
ተገኝተዋል ፡፡ ተለይተው የሚታወቁ ተማሪዎች የ AAP ሥርዓተ ትምህርት ትምህርቶችን በሙሉ ጊዜ ይቀበላሉ ፡፡ ተለይተው
የሚታወቁ ተማሪዎች የ AAP የሥልጠና ትምህርት ትምህርቶችን በሙሉ ጊዜ ይቀበላሉ ፡፡
የ Military Interstate Children's Compact Commission (MIC3)
ወደ አካባቢው የሚዛወሩ የወታደር ቤተሰቦች ከሆኑ እባክዎ ወዲያውኑ ለመመደብ እርምጃዎችን ይከተሉ። ከቀዳሚው ወረዳዎ
ከሚገኙ አገልግሎቶች እና FCPS ከሚሰጡት መካከል በጣም የተሻለ የሚስማማውን ለማግኘት የልጅዎ መዝገቦች እና የፈተና
ውጤቶች ይገመገማሉ። በቨርጂኒያ ውስጥ እንደ የወታደር ዝውውር ተማሪነት ተሰጥዖ ያላቸውን የትምህርት መርሃግብሮችን
ስለማሰስ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ያንብቡBriefing from the Virginia Department of Education።
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ለFairfax County አካባቢ አዲስ ለሆኑ የበጋ ማጣሪያ
የትርፍ ሰዓት ደረጃ II / III አገልግሎቶች - በትምህርት ቤት ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶች
ትምህርት ቤቱ በክፍል ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ በአከባቢዎ የመጀመሪያ ደረጃ ት / ቤት ደረጃ II-III የማጣቀሻ ቅጽን ለአካባቢያዊ
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (AART) ያስረክቡ። የተማሪ ብቁነት ወይም በትምህርት ላይ በተመሰረቱ አገልግሎቶች ውስጥ ምደባን
በተመለከተ ለ AART ቀጥተኛ ጥያቄዎች፡፡
የሙሉ ሰዓት ደረጃ IV አገልግሎቶች - ለአስቸኳይ ምደባ መታወቅ *
ለ FCPS የአካባቢ አዲስ ለሆኑ ተማሪዎች (የወታደር ቤተሰቦችን ጨምሮ) ፡፡
ማስታወሻ: አዲስ የፌርፋክስ ካውንቲ ነዋሪ ያልሆኑ ከአከባቢው የግል ትምህርት ቤት ወይም የቤት ትምህርት ቤት ወደ FCPS
የሚያስተላልፉ ተማሪዎች ለዚህ ሂደት ብቁ አይደሉም ነገር ግን በበልግ ወራት ማጣሪያ ውስጥ ማለፍ ይችላሉ ፡፡

ST
ክፍል 1: በፌርፋክስ ካውንቲ ውስጥ ነዋሪ ይሁኑ እና በአከባቢዎ ትምህርት ቤት ይመዝገቡ።

ክፍል 2: ከዚህ በታች ያለውን የአካዳሚክ መረጃ መዝገብ ይያዙ ።
ማሟላት የሚገባ
•

የ FCPS የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ፣ ለሁለቱ ቀዳሚ ዓመታት የሪፖርት ካርዶች እና ቢያንስ አንድ በአገር አቀፍ ደረጃ
የተስተካከለ ችሎታ ፈተና (CogAT, WISC, NNAT, e.g.)

አማራጭ – ከ5 ገጾች ያልበለጠ
•

የስኬት ፈተና ውጤቶች ፣ የቀደመ የላቀ ትምህርት ወይም ተሰጥዖ ላላቸው አገልግሎቶች ፣ የምክር ሃሳብ ደብዳቤዎች ፣ የተማሪ
የሥራ ናሙናዎች

ክፍል 3: በዚህ ጊዜ ለተማሪዎ የአገልግሎት ደረጃ በጣም ተስማሚ የሆነውን ለመለየት ስለ ተማሪዎ ሰነድ ያጋሩ።

ለማጣራት የወረቀት ስራዎን ለኤኤፒ ጽ / ቤት ያስረክቡ ፡፡ የወረቀቱን ቅጂ ያዘጋጁ ወረቀቱን በዚህ ይላኩ aap@fcps.edu።
በጉዳይ መጻፊያው ላይ የመታወቂያ ቁጥር/ID እና የበጋ ምደባ ብለው ይጻፉ (ለምሳሌ፦ 1000007 Summer Placement)

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ ይህን ይጎብኙ https://www.fcps.edu/registration/advanced-academicsidentification-and-placement/students-new-fcps

