تحديد و خدمة
االطفال الموهوبين
الموهوبين و المتفوقين
(614) 365-6626
(614) 365-8605
المنقحة في تشرين الثاني 2018
بيان الموهوبين و المتفوقين
تحديد و رعاية االموهوبين و المتفوقين من خالل سلسلة من الخدمات المقدمة في بيئة تعليمية مناسبة و دقيقة مع
التفرد من أجل تعزيز االبداع و القيادة و الرفاهية االجتماعية –العاطفية
الرؤية
ٌ
ُ
ً
خبرات تعليمية صارمة تركز على رؤية الطالب و دعمهم اجتماعيا ,عاطفيا ُ .تقدمه الفرق التعاونية .

************************************************************************************************************

Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success
as a citizen in a global community.
************************************************************************************************************
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التعريف
الموهوبين يٌقصد به الطالب الذين يؤدون أو يُظهرون امكانية أدائهم عند مستويات انجاز ملحوظة عند مقارنتهم
باالخرين من عمرهم أو خبراتهم أو بيئتهم و الذين تم تحديدهم في قسم ) ,(C),(B),(Aأو ( . ( D
من القسم  3324.03منم من قانون أهايو .
الفرز و التقييم
• فحص العالمات بأكملها –سيتم فحص الطالب من الصف الثامن الى صف الكندركاردن في القراءة و
الرياضيات  3-2مرات في السنة .و سوف يتم االبالغ عن الهوية الموهوبة في تشرين الثاني,شباط و أيار .
يتم اختيار الطالب في الصف الثاني و الصف الخامس في شهر تشرين الثاني من أجل اختبار القدرة المعرفية و
القدرة على التفكير االبداعي .و سيتم ارسال النتائج الى البيت في شهر شباط .
• االختبار البديل – يمكن احالة اي طالب من صف الكندركاردن الى الصف  12الختباره في قدرات تفكير
معرفية أو أكاديمية محددة أو قدرات تفكير ابداعية متقدمة لما يصل الى فرصتين في السنة لالختبار (بما في
ذلك الفحوصات الكاملة للصفوف ) واحالة الرزم و المواعيد النهائية موجودة على االنترنيت و متاحة أيضا ً في
مكتب المتفوقين و الموهوبين .و سيتم ارسال النتائج بالبريد الى المنزل خالل أربع اسابيع من االختبار .
• تقييم الفنون المرئية و الفنونية – عملية التقييم للفنون المرئية و الفنونية هي عملية متعددة الخطوات تحدث
في دورتين واحدة في الخريف وواحدة في الشتاء/الربيع .يتم الحصول على اذن الوالدين بعد فترة وجيزة من
اغالق النافذة مع المعلمين الكمال قوائم المراجعة في تشرين االول  /شباط و الطالب المؤهلون في انهاء
العملية مع االختبار الخاص بهم و يتم عرض المواهب في تشرين الثاني /أذار .
نقل الطالب
سيتم التعرف على هوية الموهوبين في مدارس عامة أخرى في والية أهايو من قبل مدارس مدينة
كولمبوس .يجب على االهالي تقديم دليل على الهوية عن طريق رسالة من المنطقة السابقة أو وثائق أخرى .
الطالب الذين تم تحديدهم على انهم موهوبين من قبل مقاطعة خارج والية أوهايو سيقبلون اذا كانت
االختبارات المستخدمة أقل من  24شهرا ُ و تكون على قائمة االدوات المعتمدة من وزارة التعليم بوالية
أوهايو .اذا لم يستوف االختبار هذه المعايير ,فيمكن احالة الطالب لالختبار في غضون  90يوما من التسجل
بناء على طلب الوالدين .
اجراءات االستئناف
في حالة القلق ,يجب على العائالت االتصال بمدير الموهوبين و المتفوقين  ,واذا كانت االجابة ليست وافية .فيجب
تقديم استئناف النتائج خالل  30يوما ُ من االخطار بنتائج االختبار  .يجب ارسال االستئناف بالبريد الى المنفذ التوجيهي
Office of Teaching and Learning, 3700 S. High St., Columbus, Ohio 43207.
المنفذ التوجيهي للتعليم و التعلم سيصدر قرار نهائي مكتوب خالل  30يوما ُ من االستئناف .
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أدوات التقييم المستخدمة من قبل المقاطعة
لتحديد الموهوبين
تستخدم المقاطعة أدوات تقييم معتمدة من الدولة للفحص و التعرف .تعتمد االدوات المختارة على المنطقة المراد
تقييمها .تختلف الدرجات المقطوعة باختالف االدوات و لكن يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم في والية أوهايو بما
يتماشى مع المعايير التي حددتها قانون أهايو المنقح .للحصول على قائمة كاملة باالدوات المعتمدة اذهب الى وزارة
التعليم بوالية أوهايو على االنترنيت .لمزيد من التوضيح لالختبارات التي تستخدمها مدارس مدينة كولمبوس ,يرجى
االتصال بقسم الموهوبين و المتفوقيين .

نماذج خدمة الموهوبيين
تضمن مدارس مدينة كولمبوس تكافؤ الفرص لجميع طالب المقاطعات الذين تم تحديدهم كموهوبين لتلقي الخدمات
المناسبة التي تقدمها المقاطعة

خطط التعليم الكتابي
يحتاج الطالب الذين يتلقون الخدمات الموهوبة الى خطة تعليم كتابي ( ) WEPالغرض من  WEPالتواصل بين
المتخصصين الموهوبين و معلمي الفصل و أولياء االمور حول الخدمة الموهوبة التي يتلقاها الطفل .
يجب ان تتطابق الخدمة الموهوبة مع مجاالت الطفل الخاصة بتحديد الهوية .
تتاح  WEPلمراجعة أولياء االمور و ادخالها خالل مؤتمرات أولياء االمور في الخريف و الربيع .
االنسحاب
اذا رغب الطالب باالنسحاب من البرامج و الخدمات المقدمة ,فهذا يستلزم طلب كتابي سيؤدي الى عملية تتضمن
اجتماع مع المعلم و تنفيذ خطة تدخل و متابعة لالجتماع ,ثم اتخاذ قرار بشان االنسحاب .يجب أن يتم توقيع الوالدين و
موجهة الى مدير الموهوبين و المتفوقين ز و ستستمر الخدمة ما لم يستلم المدير اشعاراً موقعا ُ مكتوباً من ولي االمر .
أكاديمية كولمبوس للموهوبين
يتم تسجيل الطالب في الصفوف من  3الى  8في مدرستهم المنزلية و لكن يحضرون دروساً طوال اليوم في أكاديمية
كولمبوس الموهوبة .يجب تحديد الطالب كموهوبين في القدرة المعرفية المتفوقة أو في كل من القراءة و الرياضيات
ليتم تسجيلهم في هذه البرامج  .و يتم توفير وسائل النقل وفقاً لقواعد النقل في المنطقة .
مدرسة  Arts Impactاالعدادية و مدرسة  Academic High Schoolو Fort Hayes Arts
الطالب الذين تم تحديد موهبتهم في الفنون المرئية أو الفنون المسرحية و الذين يحضرون مدرسة
 Arts Impactاالعدادية أو مدرسة  Fort Hayesالثانوية لديهم الفنون المضمنة في البرنامج التعليمي اليومي
يمكن للطالب أيضا ً الوصول الى دورات الفنون الفريدة التي تدرس من قبل مدربي الفنون المؤهلين .
فرص المدرسة االبتدائية
القراءة الموهوبة و الرياضيات
اختيار المدارس االبتدائية التي لديها دروس في القراءة و الرياضيات لفصوف  5-3تدرس من قبل اخصائي
لديه رخصة للموهوبين .الطالب الذين تم تحديدهم انهم موهوبين في هذا الموضوع الدراسي أو في التفكير
االبداعي مع درجة  85مئوية أو اعلى في اختبار التحصيل الوطني االخير في هذا الموضوع .و سيتم توفير
المواصالت الى هذه المباني وفقاً لقواعد النقل في المنطقة .
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دعم الموهوبين ففي مدارس  Immersionاللغوية
الطالب الذين تم تحديد هويتهم في القدرة المعرفية العليا في صفوف  6-3سيعلون مع اختصاصي موهوب لمدة
 225دقيقة في االسبوع في فصولهم الدراسية العادية في مدرسة :
Ecole Kenwood French Immersion School and Columbus Spanish Immersion
Academy.
فرص المدرسة االعدادية
الموهوبين في القراءة و الحساب
اختيار المدرسة االعدادية لديها دروس جماعية للموهوبين في القراءة و الرياضيات لصفوف  8 -6التي يدرسها
مدرس له عالقة مع االخصائي للموهوبين الذي يزورهممن الحين الى االخر.سيشارك الطالب الذين تم تحديدهم على
انهم موهوبين في هذا المجال أو التفكير االبداعي بنتيجة  85بالمائة أو أعلى في اختبار التحصيل الوطني االخير في
هذا الموضوع .يتم توفير المواصالت الى هذه المباني وفقا ُ لقواعد النقل في المنطقة .
فرص المدرسة الثانوية .
)Advanced Placement (AP) & International Baccalaureate (IB
تقدم المدارس في جميع أنحاء مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة ..يقوم قسم الموهوبين و المتفوقين بتنسيق
االمتثال لقواعد مجلس الكلية لهذه الدورات .يمكن للطالب الحصول على االئتمان الجامعي كنتيجة المتحان
AB
في الربيع ,و يتم تقديم دورات IBعلى المستوى الجامعي .
و دبلومات  IBستكون معروضة في مدرسة  Columbus Alternativeالثانوية
كلية االئتمان الزائد
يمكن لطالب المدارس الثانوية أن يتقدمون الخذ دورات جامعية في الجامعة المحلية و هم ال يزلون في المدرسة
الثانوية  .لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمستشار التوجيه الخاص بك
مرونة االئتمان
يمكن لطالب المدرسة الثانوية أن يحصلوا على ائتمان في الدورات الدراسية للمدارس الثانوية من خالل طرق بديلة
مثل الدراسة المستقلة  ,أو الدورات الخارجية أو برامج التعليم عبر االنترنيت أو االختبار خارج الدورة التدريبية
للمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة مستشار التوجيه أو صفحة الويب الخاصة بالمرونة االئتمانية .

فرص أخرى للطالب
التسارع االكاديمي
قد تتم احالة الطالب المتقدمين بدرجة في مجال أو أكثر من مجاالت الدراسة الى التسارع الى المستوى التالي في
مجال موضوع معين أو مستوى الصف بشكل عام يجب ان تتم االحاالت قبل  60يوما ٌ على االقل من بدء الفصل
الدراسي و سيتم تحديد موضع الطالب وفقا ُ لسياسة التسريع في المنطقة
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برنامج مهارات التفكير االولي للتخصيب
يقوم اختصاصيون التخصيب بتدريس الدروس حول مهارات التفكير في الصفوف كاملة أو مجموعات صغيرة من الطالب

برنامج الطيران موجود في  38مدرسة لجميع الطالب من صفوف الكندركاردن الى الصف الثاني في المدارس
المختارة
فرص االثراء
من أمثلة فرص التخصيب الكثيرة ,الشطرنج ,ااالختراع أعمال الرياضيات ,و المناظرة .
يتم اعالم المديرين بهذه الخيارات و العمل مع الموظفين التاحة الخيارات المحددة للطالب .

الفرص الصيفية
يمكن الحصول على قائمة الفرص الصيفية على الموقع االلكتروني للموهوبين و المتفوقين :
 www.ccsoh.us.تتوفر المنح الدراسية للعائالت المؤهلة من خالل دعم الطالب الموهوبين على الموقع التالي:
 www.supportfortalentedstudents.orgو جمعية أوهايو لالطفال الموهوبين www.oagc.com.

P.A.C.E.
 PACEهي منظمة لعائالت الطالب الموهوبين في كولمبوس و تجتمع شهريا ُ .
لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع  www.columbuspace.orgأو صفحتهم على الفيس بك .
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