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ARABIC 

 ةائیدتبإلا ةحلرملل ) AAPة (متقدملا ةیمیادكألا جماربلا تامخد نم ةلصتم ةلسلس

بالطتاجاحتیأةیلبلت زایلمتماملیلتعاوبھاولماةتنمی لالخنمبالطلاعجمی زیفحبت ) FCPS(ةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادممزلتت
.ةدمقلمتاجامرلبا

 تامدخلا ةلسلس جھن نإ. K-12 ةیسراالد لحرامال يفبالطال عیمجلةمقدتمال ةیمیادكألاتامخدال نمةصلتمةسلسل FCPS سرادم دمقت
ب:الطلا اممأ ب.الطلا فینصت نمًالدب تاجایتحألا قوف تامدخلا ةقباطم ىلع زركیلتللاجلماحسفی ةلصلمتا

 ھم.تسارد ءانثأ ةنیعم جایتحأ قطانم لم فيعتلا صرة فدایز لجأ نم ةعونتم امھم •
.ملیمھتع يف مدقلتاةلصاولم ةلاثمتم ةیدیماأك تاجاحتیأتاذ عامیجم يف بالطلا عضو •

ىعل تامخدال نمةیالتال تایوتسمال میقدتلًاعم) AARTs(ةدمقلمتاةدیمیااالك جامرلبايفنصیصخلمتانسیردملاونوریاداألونوسردلمالیعم
:ةائیداألبت سرادلما ىوستم
)1 ىوتسمال( K-6 لاحمرلا،AAP جمارنب تاجیاتیرستأو يساردلا جمنھلا ىلا خولدلا 1 ىوتسمال

.لاكشلمالحو،قطلمنامادخستإو،يدقلنارفكیلتاةصرفببالطلاعجمی عتیتم
مسھورد يف قالخلاو يدقلنارفكیلتاتایجاتیرتسإب نلمیلمعا عجمی نیستعی •
 عبرةرتل فكيل فألقا لىعةدحاوةرمل AAP جمانربل يسراالد جھنملا راطإ نم وادم مخداتسإ صرف ةیسارالد لوصفال وامعلم مقدی •

 ة.یسارد ةسن
. FCPSسرادمبالطعجمیلةدمقمتادمخيھلواألىوستملاتادمخنولككلذونحیشرلملةفیصتةلیلعم بالطلاعضخیال

 )ينثاال ىوتسمال( K-6ةیسالدرالاحمرللةیمیادكألاتارقدلالامج يف یزةامتمسودر
:لالخ نم تاالجلماهذھ يف بالطللسریدلتالدیتع لوصفلا يلملمع نیمك .ةیساردلا لوقحلا نم رثكأ وا دحاو ة فيوط قاقنب بالطلا عضب عتمتی

 عیضوامال فتلخميفةفتلخم ردواموتابجواببالطال یدوزت •
مللتعلدادستعأو ،تاامھتمأو ،ةوق طاقن نم ھب نوعمتیت المًاقفو بالطلا عجمیت •
.AAP جمانربل سياردلا جھنملا راطإ نم داوم امدختسإ لالخ نم بالطال تارقدل ةیفاضإ تزایفحت ةیسارالد لوصفال وامعلم مقدی •

 ام.ع لك نياثلا وىتسملا تامدخ یمیقت ةداعإ تمی

 )ثثالال ىوتسمال(3-6 ةیسالدرالاحمرلا،يئجز ماوبدةمقدتملاةیمیادكالاجمابرلا
 ئي.زج امودب AAP جامرنب تادمخ لىا ةجاحب ھمو ة.ددعتم ةیسارد لوقح ة فيمدقتم ةیمیداكأ تاردقب بالطلا عضب عتمتی

 ةیعوبسأ سورد وأ لوصة في فكراشملل ھمبحس لالخ نم ةلثامم ةیمیداكأ تاجایتحأ ھمیدل نیذلا بالطلا ھمنارأق عم بالطلا لمعی •
 .فصال ةمعلمو AARTةدمقمتلاةدیمیااالك جامرلبايفصصخلمتاسردلمااسھریدتيفكرشتی

 ،وملعلا ،ةیوغللا نونفلا عیضاوم ر فيركتم لكشب AAP جمانربل يسارالد جھنمال راطإ نم وادم مخداتسإ صرف نومعلمال مقدی •
.تاضیاریلاوأ/و ةعیاجتماأل تاساردلا

 ام.ع لك ب فيالطلا یمیقت ةداعإ رمألا بلطتی ال .6 ةحلرماللالخثالثالىوتسمالتامخد میقدتلصواتی

 ع)بارال ىوتسمال(3-8 ةسیاردلا حلارملا،ملاكمادوبةمدقمتلاةمیدیاكألاجمارلبا
 عیمج ع فيونتمو زیامتم یملعت لىع لوصحلا عم لماك امودب دمقتملا ميیداكألا جمانربلا ة فيكراشملا لىا دمقتملا وىتسملا بالط عضب جاتحی
 ).موعلوال ،ةیعامتجإلا تاسراالد ،تایضایرال ،ةیوغالل نونف(ال ةعبرألا ةیساسألا ةیسارالد عیضوامال

 :ةسراود ساسألا ھذا ىعل مواللد عیماجم يف لماك موابد AAP جمانربتامدخ لىعلوصحللنلیھؤلمابالطلاعمیجتمیت ثحی
 و ةیعامتجألا تاساردلا ،وملعلا ،ةیوغللا نونفلا جھانم ل فيماك امودب AAP جمانربل يسرادال جھنمال راطإ نم وادم •
 .لقألا ىعل ةحدوا ةنسب ةیسراالد مھتحلرم قوفی یدقعتو قمعب تایضایرال ةادمل يسراالد جھنمال •

 ام.ع لك ب فيالطلا یمیقت ةداعإ رمألا بلطتی ال .8 ةحلرملالالخعبراالىوتسمالتامخد میقدتلصواتی

 عبارلا-يانلثا تاستویملا تامدخل حینشرملا زرف
 ناجللا ومقت ثیح .FCPSسرادميفةرفولمتاةدمقلمتاةدیمیااألك تادمخلاعجمیلةلیھاألددیحلتيلوشم لكشبةددلمتعاراییلمعاةجعارممتت
ةھبوملابةسملمتاھاتوكیلسوأبلاطلارفكیتىلعةلاألمث ،AAP جمانرب سورد نم ةدافتسملا رصفلا لالخ نم بلاطلا لمع ر فيظنلاب

 ناجالل رظنت .نیلدواال تالخمدو ،تراقدوال يسارالد زاجنألا تاجرود ،يسرالدا مقدتال ریراقت ،فصلا لخدا ةطشنألوا تاشاقنال نم ةوذخأموال
 مھوونمةدیمیااألك ماتھشاقنمعدلةابھشلماةمیدیااألك تاجاحتیاأليوذنمبالطلانمةعوجممىلاماضمألنلةانیأمك بالطلاىدلناكاذإافیم

 ف.صلا لخاد
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 .ثالثالو يناثال نییوتسمال تامدخ ىعل لوصحلل ةیھلألا یدحدتب ةقعلتمال ترراقال اذختإب ةقطنمال يف ةبیرقلا ةسرمدلا ة فيلّكشم ةنجل ومقت
 تامخد ىعل لوصحلل ةالحإلا ضرغل .يسارالد ماعال لواط ثالثوال يناثال نییوتسمال تامخد ىلع لوصحلل نیحشرمال ةیفصت ةیملع رمتست
 ةیمیادكالا جمرابلا يف صصختملا سرمدال ىال ةسرمدال يف AAPجامرنبيفةركاشلملةلاحاإلةراستمإمدیقتىجری،ثلالثاويانلثانوییستلما
 ة.قطنملا ة فيسردملاو AARTةدمقلمتا

 .لماك موادب عبراال ىوتسمال تامخد ىعل لوصحلل بالطال ةیھلأ نأشب تراراقال اذختإب ةعطاقمال ىوتسم ىعل ةیزكرمال رایتخإلا ةنجل موقت

 ة:ددحم زرف تارتف لالخ عبارلا وىتسملا يل فوبقلل بالطلا زرء فارجإ تمی
.يانلثانوان/كریاین ذمن FCPS سرادم في ددجلا بالطلل فیرخلا لصز في فرفلا تامدخ روفتت •

o وھ فیرخلا ة فيلاحإلا تابلط یمدقتل ئياھنلا دعوملا ________________ 
 2-7 لحارملا في FCPS سرادمب قحتلم بلاط ألي عیبرلا ز فيرفلا تامدخ روفتت •

o يانلثانوان/كرسمبدی- 15 لوألا سيردملا ومیلا نم ةلاحإلا ةرتد فتمت.

 .https://www.fcps.edu/node/38893 طبراال لىع عبارلا-يانلثاتاویستلملةلاحاإل تاراستمأرفوتت

-https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics:تاموعلمال نم یدزمال ىعل لوصحلل AAP جمنابر عقومةیارزىجیر
identification-and-placement/current-fcps-students. 

 درةقلا اربتإخ
 تيلا تاجردلا حیجرت تمی ال ع.بارلا-يانلثاتاویستلماتادمخيفلوقبللةلیوشم زرفةلیعم نمءزجكةردقلاراختبإب FCPSسرادم نیستعت

 .ةلماشلا زرفلا ةیلمع ة فيیولوألا اھحنم وأ رابتخألا ب فيلاطلا اھیلع لصح
 NNAT).(ةظیفلرلغیاةلیابقلل Naglieri بارتخأ ءادبأ 1 ةلحرملا ب فيالطلا عیمج ومقی •
 CogAT).( ةیكارإلدا تراقدال رابتخإ ءأداب 2 ةلحرملا ب فيالطلا عیمج ومقی •
 تراتفال لالخ ةرقدال رابتخأ يف ةجرد مھیلد سیل نیالذ نم 3-6 لحارملا ب فيالطلل CogAT وأو/ NNAT بارتخأءطاعأنكامألبا •

 .تراابتخألاءألدا ةادتعمال ةحددمال

 لحارملا في بالطلل فیرخلا لصت في فارابتخإلا ةرتل فالخ طقة فدحاو ةرمل رابتخألا ةداعإ رایخ امدختسا يعرشلا صيولا وأ نیدلاولل نكمی
 رابتخأ ءأدا بطلل لویل/أربمتبس 15 زواجتی ال دعوم ، في<name, email address<ةسیردلماتاراختباأل قسبمن لاصاألت ىجری.6-3

CogAT راختبأءادأبلطللواأل نریش/تروباكت 15 خیتار لبو قأ.NNAT

 بالطلا لوبق زرفل ةلاحإلا تابلط لوبتم قی نل ثیح ،2-7 ةیساردلا لحارملا ب فيالطلل ةلاحإلا بلط یمدقت لبر قابتخإلا جئاتن روھظ رظتنت ال 
 .يئاھنال عدوملا لوحل عدب عبراال ىوتسملل

 ةائیدإلبتاةلحرملابطال رموأءالیألو تاملوعملامدیقت اعمجتإ
<time< خریابت >local school name<يفتاومللمعابرواألم ءالیوأدویزلت عاجتمإدقُعسی date< ةعاسلا دنع > 

 ةسردم ك فيلذو تامدخلا هذھ تایوتسم لوح ةلثمأو تامولعم یمدقتب
 سردملا ومقیس .

 ، <AART <school nameةدمقلمتاةدیمیااالك جامرلبايفصصخلمتا
 ل.ماك امودب عبارلا وىتسملا تامدخو ئيزج ماودب ةسردملا ة فيمدقملا تامدخلا وصصخب ةلئسألا لىع ةباجإلاو ،بالطلا زرة فیلمع حیضوتو

 راغلصا ھوبینمولا جمارنب
 تامدخ لىع لوصحلل لیثمتال ةیلقل ةیناكسال حئارشال نم بالطلا یدحدت يف ةعداسملل راغصال نیبوھومال جمانرب جوذمن FCPS سرمدا تعدأ

AAP. مھاتیانأمك لامكققیحتنمبالطلانكلیتم ةقلثاءابنوبھاولماةایعرلةفیاضإةصرفجامرنلبااذھمدقیثحی.

2e)(ةجدوزملاةائیستثنإلاتافلصايذو من بطاللا
نیوفرعملا وأ ةجودزملا ةیئانثتسألا تافصلا ويذ نم بالطلا ءالؤھ جاتحیً.   اضیأ لمعتلا لىع ةرثؤم تااقعإ ھمیدل نیبوھوملا بالطلا عضب

 FCPSسرادمتامق.ةیلیمعتتادیحتافیھ نوجھاویيلتاقطالمنامعدبجیاكم.مدیھلةوقلاطاقنىلعدیعتم سریدتىلا ”2e“ـبراصختألل
 نم دراوملا هذھ لىع عالطألا كمناكمأب ھم.ل تامدخلا یمدقتو 2eبالطددیحتةفیكی مفھ ىلعلائولعاوسرادلماةدعاسلم 2eبالطل بكتی عدادإب

 ”2e“. نع ثحبلاو www.fcps.edu عوقم ةرایز لالخ

 ةانویلثاو ةطسمتولا سرادملل AAP دمةقتلما یةیمداكألاجامربلا
 ةینورتكاللا ةحفصال ىعل لوخلدا لالخ نم ةیوناثوال ةطسوتمال سرامدال يف ةرفوتمال تامخدال لوح تاموعلمالنم دزیلماىلع العطاإل نیمك

 https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs. ةدمقلمتاةدیمیااألك جامرلبل

https://www.fcps.edu/node/38893
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs
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