
مدارس   AAP سرمقالھ بھاری خدمات

 )AAP( برنامھ ھای پیشرفتھ آکادمی
برای مدارس ) III و II سطح(آزمون خدمات 

.  ارائھ میکند 8مدارس عمومی کانتی فیرفکس ادامھ خدمات آکادمی پیشرفتھ را برای کلیھ دانش آموزان دوره کودکستان الی کالس 
طرح ریزی شده  )POS(قدرت تفکر از طریق تقویت، تسریع، و گسترش برنامھ مطالعات  تجربیات یادگیری جھت باال بردن سطح

با ھم ھمکاری میکنند تا سطح خدمات مدارس را در ھر دبستانی ) AARTs(و معلمین ویژه آکادمی پیشرفتھ , معلمین، مسئولین.  اند
 :کھ در زیر آمده در دسترس قرار دھند

 )I سطح( 6 بصورت ابتکاری و انتقادی، دوره پیشدبستانی الیاستراتژیھای قدرت فکر تفکر  •
را دریافت میکنند کھ شامل مدل درسی میباشد کھ بر اساس  Iکلیھ دانش اموزان پیشدبستانی الی کالس ششم خدمات سطح 

ر این دروس بصورت مدل د  . نوع اموزش در مھارتھای قدرت تفکر بصورت ابتکاری و انتقادی طرح ریزی شده است
ارائھ میگردد و سپس در طول سال تحصیلی استراتژیھای قدرت تفکر بوسیلھ معلمین کالس و  AARTsکلیھ کالسھا بوسیلھ 

پاسخگوئی دانش آموز باین مدلھای درسی بعنوان  .سایر معلمینی کھ با دانش آموزان کار میکنند مورد استفاده قرار میگیرد
ھمچنین والدین میتوانند استراتژیھای قدرت تفکر .  د استفاده قرار میگیردمور AAPبخشی از مراحل شناسائی در خدمات 

مورد از استراتژیھای قدرت تفکر بصورت ابتکاری  9شرح .  را در مواقع فعالیتھا و گفتگوھای خانوادگی تمرین کنند
 .  http://www.fcps.edu/is/aap/level1.shtmlوانتقادی در این لینک دردسترس میباشد 

 ) II سطح( 6 اموزش متفاوت در حول و حوش نقاط قوت اکادمی، پیشدبستانی الی •
AART  با معلمین کالس ھمکاری میکند جھت فراھم کردن مسائل بیشترازطریق دروس و منابعی کھ میتواند برنامھ

دانش اموزان .  بخشی از دریای پیشرفت استعداد میباشد IIح خدمات سط.  را توسعھ داده و تقویت کند POSمطالعات 
 .ساالنھ مجددا جھت تصمیم گیری برای نیاز انھا بھ این سطح خدمات ازمایش میشوند

 )III سطح( 6 تا 3 برنامھ ھای نیمھ وقت آکادمی پیشرفتھ، کالسھای •
دانش آموزان توسط کمیتھ انتخابی مدارس محلی برای استفاده از خدمات آکادمی پیشرفتھ نیمھ وقت  شناسائی میگردند و  از 

درچھار موضوع اصلی اموزش می  POS طریق مدلھا و استراتژیھائی کھ طراحی شده است جھت توسعھ و تقویت دروس
در مدرسھ محلی دریافت  AART اموزان دستورالعمل مستقیم را ار با استفاده از مواد درسی در این لینک دانش.  بینند

داشن اموزان   .AAP Curriculum and Resources to Support the Differentiated Framework میکنند
 . دریافت میکنند 6 را تا کالس IIIمات سطح ھمواره خد IIIشناسایی شده برای خدامات سطح 

ازمایش برای خدمات مدرسھ ھر زمانی در طول سال تحصیلی میتواند اتفاق بیفتد ولی بصورت سراسری در بھار برای تعیین خدمات 
) با ارسال  IIIو  IIمیتوانند برای ازمایش خدمات مدرسھ ای (سطح  والدین و سرپرستان  .سال تحصیلی اینده صورت میگیرد

در زیر  www.fcps.edu/is/aap(کھ در وب سایت  Level II-AAP School) Referral Form )III-Based Services فرم 
Forms بھ قابل دسترس میباشد (AART                                    ش مدرسھ تا تاریخ تا قبل از شروع ازمای در مدرسھ

مورد استفاده  AAPکلیھ سطوح  خدمات  درمعیارھای چندگانھ برای ازمایش دانش اموزان   پیشقدم شوند.         
از  والدین یا سرپرستانی کھ مدرک توصیھ شده ارسال میکنند از طریق مدرسھ  . قرار میگیرد

. اطالع پیدا خواھند کرد                            وضعیت دانش اموزشان تا تاریخ 

اگر والدین یا سرپرستان مایلند درخواست استیناف کنند، میتوانند درخواست خود را ھمراه با اطالعات جدید برای تجدید 
    ارسال شود.         اطالعات جدید میبایست بھ .نندنظر کمیتھ ازمایش مدرسھ محلی ارسال ک

       تماس بگیرید: لطفآ با , اگر ھر سوالی دارید
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