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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

FARSI 

 ھتفشریی پمداکآ یاھ ھمانرب
 دکنن یممانتثب نتاسابتردھکیانزومآشاندیرگلبارغیھاشور

 AAP فلتمخ حسطو تامدخ
 .داشبیمسرستدلابق FCPS تیاب سو رد لیاوتم تامدخ زا ییویدیو

 )حوطس ھیلک(K-12 ،انجو انھژوپشاند

 یک K-12ھفترشپییدماآکیاھھامرنبرد وعمتن نازوآمشاند عدادتشیازاف ایرب)FCPS( تیناک سکرفیتی فلود سرادم
 و هدرک ادیپ ار هوقلاب ایھدادعتسا ات دننک می ریاکمھ ھم اب اھ هداوناخ و سرادم نناککار .دکر دجایا ناوج نھاوپژ شناد لدم
 د.ننک کمک شیزومآ تاداع ھعسوت ھب و دنھد شرورپ

)Iحطس(K-6 عقطمناوزمش آنادیرووآنویدقاتنارکتف یھارکاھار

 ایرب نینچمھ د.ننک می تافیرد ار AAP سیرد ھمانرب و ریوآون و دیاقتنا رکفت یارھاکاھر سورد نزاومآ شندا ھمھ
 دھاوش ریوآعمج ایربسوردھبنازومآشناد ایھ ییوگخساپ،ھفترشپییدماآکیاھھامرنبھبرابربیسرستدزاناطمینا
 .درگی یم رارقهدافستادروم ھفتنھ یاھ دادستعا

)II حطس(K-6 عطمق شیزومآتوقطنقا ھمینز درتوافتمشوزمآ

 می تافیرد شیزومآ توط قاقن ھزمین رد میومع شزومآ طیحم رد ار AAP سیرد ایھ ھمانرب هدش ییاسانش نازومآ شناد
 د.نک می ریاکمھ)AART(ھفترشپییدماآکعبامن ملمع ابسالکملمع ،سریدتویزری ھامرنبیارب.دکنن

) IIIحطس(3-6 یاھ ھایپ یارب تقو ھمنی ھتفرشپی یمداکآ امھنرب

 ھترفشیپ میداکآ عبانم لمعم د.ننک می تافیرد شیزومآ ثحبم نیدنچ رد ار AAP سیرد ایھ ھمانرب هدش ییاسانش نازومآ شناد
)AART( برنامھ کند. می تدریس را دروس مبحثدرسی،این چندین باشددر می تر پیچیده و تر  . عمیق

)IV حطس(3-8 یھاھیپایاربتوقماتم تھرفشیپیدماکآ امھنرب

 طیارش دجاو )IVحطس(ھفترشپییدماآکتادمخردحطسنیتعی یاربیزرکمباخانت دونرکیقریطزانازوآمشاند
 و سیردثحابم رد،یرسدھمانرب د.ننک می تافیردتوق اممت AAP سیرد ھمانرب هدش ییاسانش نازومآ شناد .دستنھ
 .دوش می رت هدیچیپ و دریگ می تعرس شیزومآ

)MIC3( اانھستا بین یماظنیاھهداانوخ انکدکو تعیمج سیونمیک

حطس نییعت ایرب توق عرسا رد ار لحارمًافطل ، دینک یم ناکم لقن ھقطنم نیا ھب و دیتسھ میاظن هداوناخ کی امش رگا
ھقطنمتادمخنبیقابطتنریبھت اتدشدھاوخیسررباشم دزنرفهدونرپرددوجومیاونھزمآتارمنوقابوس.دکنی لادنب
 ھب ناشوھزیت شیزومآ ایھ ھمانرب هرابرد رتشیب تاعالطا بسک ایرب د.وش هداد بیترت دھد می ھئارا FCPS ھچنآو لیبق

 شورپر وشوزمآ صرتخمتشاارگزھبطوربمکلینًافطل،اجینیروی بھ هدشلقمنتیامظنهداوانخزوآم شاندکیناوعن
.دکنی ھلعاطمارایجینروی

LS-AAP-Over the Summer 2021 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics
https://www.fcps.edu/academicselementary-school-academics-k-6advanced-academics/young-scholars-k-12
https://www.fcps.edu/academicselementary-school-academics-k-6advanced-academics/young-scholars-k-12
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/differentiated-lessons-areas-academic
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/advanced-academics/full-time-advanced-academic-program-grades
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/advanced-academics/full-time-advanced-academic-program-grades
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
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دنا هدکر ناکم لقن ینتاک سکفیرف ھبًادیدج ھک یدافرا یاری بناستبات یرگلابرغ
 ھسمدر حسط در تامخد ھئارا II/III – حطوستقوھمنی تمادخ
زاب سرادم ھکانیزم ،دوخ لحم یایدابت ھسردم رد ) AART(ھترفشیپ میداکآعبانم لمعم ایربار II-III حطسعجاار رمف
ملمعزااقیمستمارھسردمتادمختفیادریابرزوآمشاندحطسنیتعی ایتحیالصھبطوربمتاالوس.دکنی لاسرادستنھ
 .دسیربپ AART ھترفشیپ میداکآ عبامن

- حطت سقو مامت تامدخ IV یروف حطس عیینت یارب یایساشن* 

 ).یمانظ یاھ ادهوناخ ھلمج از(دستنھددیج FCPS هودحدمردھکینزاومآشندا یراب

 زا ھک نیازومآ شناد ھ:جوت* FCPS ھبلزمن رد یلحصتھامرنبزاایو یصوصخ سارمد
زاییپیرگلاربغردداننوتیماام دستننی طیراش جدوا ھسورپنیا ایرب،دونشینم بوسمح تیناکسکرفیر فددیدج
 .دنکن ترکش

 نااکنسھکدونشیملقمنت

ST 

نام کنید:1مرحلھ ثبت خود محل مدرسھ در و شوید ساکن فیرفکس کانتی  . در

اطالعات:2مرحلھ بھ مربوط تھیھ کنید.تحصیلی مدارک را است آمده زیر در کھ

 یمازلا

 ییاناوت ریسارس تست کی لقادح و ،ریخا لساود ھمناکار وز،مآ شناد ییساناش همارش •
 CogAT, WISC, NNAT)لامث یارب(

 ھحفص 5 راکثدح – یریاتخا

زوآمشاندراکھوننم،ھامنھصیوت،ناشوھزتییاسھویرسایھفترشپییدماآکشرازگ،تفرشیپیاھتستجاینت •

 ھلمرح
 .دکنی

 لاسار ار ودخ وزمآشنادھب وطبمر کارمد ھلمرح نیاردنازتموآشاندیاربتامدخحطس رینبھت عیینتتجھ 3:

 سردآ ھب ار کرادم د.ینک نکسا ار کرادم د.ینک لاسرا AAP رتدف ھب ریگلابرغ امجنا تھج ار دوخ کرادم
aap@fcps.edu حطس نییعت هرامش و دوخ زومآ شناد یایساشن هراشم ،عوضوم تسمق رد دوخ لایمی رد .دکنی لایمی 

 د.ینک جرد ار )Summer Placement 1000007لامث یار(ب یناستابت

-https://www.fcps.edu/registration/advancedدکنی ھجعارم کلین نای ھب افطل رتشیب تاعالطا ایرب : 
academics-identification-and-placement/students-new-fcps 

mailto:aap@fcps.edu
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps

	برنامه های آکادمی پیشرفته
	روشهای غربالگری دانش آموزانی که در تابستان ثبت نام می کنند

	غربالگری تابستانی برای افرادی که جدیداً به فیرفکس کانتی نقل مکان کرده اند
	خدمات نیمه وقت سطوح II/III – ارائه خدمات در سطح مدرسه فرم ارجاع سطح II-III را برای معلم منابع آکادمی پیشرفته (AART) در مدرسه ابتدایی محل خود، زمانیکه مدارس باز هستند ارسال کنید. سوالات مربوط به صلاحیت یا تعیین سطح دانش آموز برای دریافت خدمات مدرسه را...
	خدمات تمام وقت سطح IV - شناسایی برای تعیین سطح  فوری* برای دانش آموزانی که در محدوده FCPS جدید هستند (از جمله خانواده های نظامی).
	خدمات تمام وقت سطح IV - شناسایی برای تعیین سطح  فوری* برای دانش آموزانی که در محدوده FCPS جدید هستند (از جمله خانواده های نظامی).
	*توجه: دانش آموزانی که از مدارس خصوصی  و یا از برنامه تحصیل در منزل به FCPS منتقل می شوند که ساکنان جدید در فیرفکس کانتی محسوب نمی شوند، برای این پروسه واجد شرایط نیستند اما می توانند در غربالگری پاییز شرکت کنند.
	ST

	مرحله 1:  در فیرفکس کانتی ساکن شوید و در مدرسه محل خود ثبت نام کنید.
	مرحله 2:  مدارک مربوط به اطلاعات تحصیلی که در زیر آمده است را تهیه کنید.
	مرحله 3:  جهت تعیین بهترین سطح خدمات برای دانش آموزتان در این مرحله مدارک مربوط به دانش آموز خود را ارسال کنید.

