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ARABIC 

 ةمدقتملا ةیمیداكألا جمرابلا
 فیلصايفنجلیسمال بالطلل میقیتال تاءارجإ

 AAP امجرنبتاخدم تاویستم
 . FCPSسرادم عوقم لىع تامدخلا نم ةلصتم ةلسلس لوح ویدط فیرش روفتی

 )تاویستلماةفاك(K-12 ةسالدرا لاحمرلل ارغصلا نیبوھومال جمنارب

تافیلخلافلختمنمبالطلالتمثی ةدازیلراصغلانوبیھولماجامرنبجذونم ) FCPS(ةاملعاساكفرفی ةطعاقمسرادمتدعأ
ةلحتملمابھاولماداجإلیًامع بالطلالائوعويسردلماردالكالیعم .ةدمقلمتاةدیمیااألك جامرلبايف K-12 لحارملا ة فيعونتملا
 .ةیسراالد تایكوسلال معود اھتیاعرو

 )ولألا ىوتسمال( K-6 ةسیاردال لحارمللقالخالويدنقال ریكتفال تیاجاتیرستإ

مدخُستتاكم .AAP جمانربل يسارالد جھنمال قفو معلتوال قالخوال يقدنال ریكفتال تایجیتراتسإ يف سورد بالطال عیمج ىقتلی
ماضماإلن صرفةدازیوةلادلعاققیحتناضملةدمقلمتاةدیمیاكاألتاانیاالمك نعةلداألعجملسوردلاهذھيفبالطلاتاابجإ
 ة.مدقلمتاةدیمیااألك جامرلباىلا

)يانلثاىوستلما(K-6 ةیسالدرالاحمرللةیمیادكألاتارقدلالامج يف یزةامتمسودر

 تاردھم قیدل اھیر فھظت تيلا تالاجملا ام فيعلا یملعتلا ةئیب في AAP جمانرب قوف ةیجھنم سورد ھمرایتخأ تم نیذلا بالطلا قىلتی
 .سیرتدوال ططخال دعداإ نأشب )AART(ةدمقلمتاةدیمیااالك جامرلبايفصصخلمتاسردلماعمفصلاةلممع نواتتع .ةدیمیاأك

 )ثالثال ىوتسم(ال 3-6 ةیسالدرالاحمرلا،يئجز ماوبدةمقدتملاةیمیادكالاجمابرلا

برنامج وفق منھجیة دروس أختیارھم تم الذین الطالب المدرس AAPیتلقى یتولى متعددة. أساسیة دراسیة مواضیع  في
) المتقدمة االكادیمیة البرامج في المواضیعAART المتخصص من للعدید العمیق الفھم من البرامج ھذه زادت الدروس. ھذه تعلیم ( 

تعقیدھا. درجة ومن األساسیة  الدراسیة

 )عبراال ىوتسم(ال 3-8 ةسیاردلا حلارملا،ملاكمادوبةمدقمتلاةمیدیاكالاجمارلبا

راختیإ ةلیعم رعب )عبراال ىوتسم(ال لماك موابد ةمقدتمال ةیمیادكألا تامخدال يف لوبقوال بیسنتلل نیھلؤمال بالطال رایتخإ متی
 قیمعلا ھمفلا نم جماربلا هذھ تداز ل.ماك امودب AAP جمانرب قوف ةیجھنم سورد ھمرایتخأ تم نیذلا بالطلا قىلتی .ةزیركم
.ارتھتی ةعرسو،اھدقیتع ةجردنوم ةسیاساأل ةسیاردلاعضیاولماعجمیل

) MIC3(تاالیلوا بین ةكرشتملاشجیلايسبمنت لافطأقامیث ةجنل

ةجعارممستت .يروفلشكببلاطلابسیلتن ةلیالتاتاوطخلااعإتب ىجری،ةقطلمناىلإتلقأنت ةریسكعةلائعنمتكناذإ
 ةقابسلاةیمیللتعاكقتطمنيفةدمقلماتادمخلانبیلاألمث قابطلتاداجإلی ادینلةرفولمتاتاراختباإلتاجردوبلاطلاتالجس

يفةریسكعةلائلع لوقنمبلاطكنوبیھولماملیتع جامربفاشستكإلوحتاومللمعانمدزیلم. FCPSسرادمھدمقتاوم
 .اجینیرف يف ملیلتعاو ةربیلتاةرازو نم رداصلازجولمانالبیاةءارق ىجری ،اجینیرف ةوالی

LS-AAP-Over the Summer 2021 

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/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/differentiated-lessons-areas-academic
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/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
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
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 فیصال لالخسكرفایفةعقاطميفةیافرغالج ةیناحال نمددجال بالالط مییقتةیملع

يزئجمادوبثلالثا/يانلثا ستویینملاتامدخ
يناثال نییوتسمال تذا تامخدلا ىعل لوصحلل ةالحإلا ةرامتسإ میقدت

 ةسمدرلالاخد-
 ةیمیادكالاجمرابلايفصصختمال سرمدال ىال ثالثال-

 وأبالطال ةیھلأبةقعلمتلاةلسئاأل ھجیوتىجری.ةحوفتمنوكتاحینم ةقطلمنايفةائیداألبت ةسردلمايف) AART(ةدمقلمتا
 AART. عداسمال سرمدال ىال ةسرمدال لخدا تامخدلاهھذ ىعل لوصحلل ھبیسنتناكم

 *يروف لكشب بلطاال بیسنتل نكامال دیدحت-ملاكمادوبعابرلاىستوملاتامدخ
 ).شجیلايسبمنت ءاأبن لكذ ملش(وی FCPS سرمدال ةیفراغجال ةعقرلا يف جددال بالطلل

نقیمیلمارغی نمتلبیايفمللتعاةبیئ نموأةقطلمنايف ةصاخ ةسمدر نم FCPS سرمدا ىال نیولقنمال بالطال :ةظحالم*
 ف.یرخلا ة فيیراجلا ةیفصتلا ةیلمع ة فيكراشملا ھمناكمإب نكل ةیلمعلا هذھ ھم فيلومشل نیلھؤم رغی سكارفیة فعطاقم في ددجلا

ST 
رقم المنطقة.تأكید :1الخطوة القریبة في المدرسة في والتسجیل مقاطعة فیرفاكس في اإلقامة

رقم  أدناه.:2الخطوة الموضحة األكادیمیة للمعلومات ملف  تجمیع

 ھامیدتق بوطلمال تماوعلمال

 لىع لألقا لىع حدوا تراقد رابتخوأ ،نیتیضامال نیتنسلل تاجرالد ریرقت ،FCPS سرادم ب فيلاطلل فيیرعتلا رقملا •
 )خ.لا,CogAT, WISC, NNAT( دالبلا وىتسم

 اتحصف 5 زواجتت ال نأ لىع- ةریاختیإتماوعلم

 لئاسر ،نیبوھوملل ةمقدملا تامخدال وأ ةقباسال ةمقدتمال ةیمیادكألا تامخدال لجس ،يسراالد لیصحتال رابتخأ جئاتن •
بلاطلالاعمأ نم جذانم ،ةزكیت

رقم  الوقت.:3الخطوة ھذا لھ في مناسب خدمات مستوى أفضل لتحدید الطالب حول الوثائق تبادل

 اھلسرأ ثم نمو ق.ئاثولا هذھل ئيوض حسم لمعأ .AAPةدمقلمتاةدیمیااالك جامرلبلمقییلتابمكت ىلاةوبلطلماقائوثلامّدق
 ةرابع عم بلاطلا ةیوھ مرق بتكأ ،ةلاسرلا عوضومب صاخلا رطسلا في aap@fcps.edu. ىلايونرلكتاأل دریلبارعب

Summer Placement )لالمثالسبی ىلع،(Summer Placement 1000007 
-https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics يالتال طبراال ةرایزىجری،تاموعلمال نم یدزملل

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

	البرامج الأكاديمية المتقدمة
	إجراءات التقييم للطلاب المسجلين في الصيف

	عملية تقييم الطلاب الجدد من الناحية الجغرافية في مقاطعة فيرفاكس خلال الصيف
	خدمات المستويين الثاني/الثالث بدوام جزئي-داخل المدرسة  تقديم إستمارة الإحالة للحصول على الخدمات ذات المستويين الثاني-الثالث الى المدرس المتخصص في البرامج الاكاديمية المتقدمة (AART) في المدرسة الأبتدائية في المنطقة حينما تكون مفتوحة. يرجى توجيه الأسئل...
	خدمات المستوى الرابع بدوام كامل-تحديد المكان لتنسيب الطالب بشكل فوري* للطلاب الجدد في الرقعة الجغرافية لمدارس FCPS (ويشمل ذلك أبناء منتسبي الجيش).
	*ملاحظة: الطلاب المنقولين الى مدارس FCPS من مدرسة خاصة في المنطقة أو من بيئة التعلم في البيت من غير المقيمين الجدد في مقاطعة فيرفاكس غير مؤهلين لشمولهم في هذه العملية لكن بإمكانهم المشاركة في عملية التصفية الجارية في الخريف.
	ST

	الخطوة رقم 1:  تأكيد الإقامة في مقاطعة فيرفاكس والتسجيل في المدرسة القريبة في المنطقة.
	الخطوة رقم 2:  تجميع ملف للمعلومات الأكاديمية الموضحة أدناه.
	الخطوة رقم 3:  تبادل الوثائق حول الطالب لتحديد أفضل مستوى خدمات مناسب له في هذا الوقت.

