
ريت العامـــــــــــــهـــــدارس افـــــم  
ليــــه              ااءه العـــــبرنامـــــج الكف     
 

 ما هو برنامج الكفاءه العاليه؟
 

ليه هو وضع بديل للطلبه المتطلبين خبرات اضافيه وسريعه.  يبدأ البرنامج من الصف الثانى ابرنامج الكفاءه الع
ليه.الطلبه المحقين التسجيل فى صف االكتفاء الذاتى للطلبه ذوى الكفاءه العلالى الصف الخامس.  يمنح   

Cedar Wood و Mill Creek و Penny Creek توجد هذه الصفوف حالياً فى المدارس االبتدائيه 
.  يمكن ان تحتوى مراكز الكفاءهةاالربع .  كل مدرسة حى معينه لواحده من هذه المراكز View Ridge و 

كل عام. ينعدد الطلبه المْوهل ألستضافةعلى صفوف بأعمار مختلفه ليه االع  
 

ين الطلبه المْوهل سيكون لدى. المخصص لهم ليهاالى مركز الكفاءه الع ينتمنح المواصالت للطلبه المْوهل
.  بالمنطقة .  ليه نفس خدمات المواصالت كطلبه البرنامج العادىابالمدرسه وبها مركز الكفاءه العالملتحقين 

Varianceالمواصالت يجب على الطلبة المْوهلين حضور المركز المعين لهم اال اذا كانوا يتبعوا اجراء     
.Variance  متوفره للطلبه الحاصلين على غير  

 
 كيف يتم ترشيح واختيار الطلبه لبرنامج الكفاءه العاليه؟

 
لك اختبار كل طالب.  اذن كتابى من ولىى االمر والمعلم كذءات االختيار استمارة ترشيح من ولتتضمن اجرا  

علماء نفسيين وادارين يقررون\االمر مطلوب قبل االختبار.   تتكون لجنة االختيار من معلمين ومستشارين  
 االختيار النهائى للطلبه للبرنامج.

 
لدافع واالبداع.ولى االمر على التعليم وا\يقوم االختيار على اساس التقييم االكاديمى والمعرفه وتقدير المعلم  

 تراجع لجنة االختيار البيانات لكل طالب وتبدل االسامى بأرقام الطالب لحماية الخصوصيات.  سيصل ولى االمر
ليه او صف اخطاب بعد اجتماع لجنة االختيار بنتائج االختيار وقرار اللجنه للوضع فى صف برنامج الكفاءه الع  

 البرنامج العادى.
 

 الرجاء مالحظة:  لن يعطى االختبار اكثر من مرتين خالل اربع سنوات.  البد من اعادة اخذ االختبار على االقل
 سنه  من التاريخ السابق لآلختبار.  البد من الحصول على الموافقه مسبقاً لآلختبار للطلبه خارج المنطقه

لومات اضافيه فقط.  ليه.  سيعتبر االختبار من مصادر اخرى كمعامن منسق برنامج الكفاءه العالتعليمية   
 

 ما هى اهداف برنامج الكفاءه العاليه؟
 

بهدرات الخاصه لكل طالب، سوف تمنح برامج تعليميه لسد احتياجات الطلحسباً لفلسفة المنطقه لتنمية الق  
 ذوى المواهب االستثائيه والموهوبين من سن الدراسه.  يشمل اطار هذه البرامج وليس محصور على االهداف

:التاليه  
 

.  توسيع القدرات االكاديميه والمهارات الفكريه1  
. تحفيز الفضول الفكرى واالستقالل والمسئوليه.2  
.  تطوير موقف ايجابى تجاه الذات واآلخرين3  
.  تنمية االصاله واالبداع.4  

 
القومى او العمراو الجندى الذى تم مدارس افريت العامة ال تميز على اساس الجنس او العرق او العقيدة او الدين او اللون او االصل 

 تسريحه
الجنس او الهوية او وجود اى اعاقة حسية او عقلية او بدنية او  عنبشرف او الوضع العسكرى او التوجه الجنسى بما في ذلك التعبير

 استخدام
الكشافة وغيرها من  شخص ذوى اعاقة لكلب مرشد مدرب او حيوان خدمة فى برامجه وانشطته ويوفر المساواة فى الوصول الى

 المجموعات الشبابية المعينة.
 

:للتعامل مع االستفسارات عن سياسات عدم التمييز هى الجهة المخصصةفيما يلى   
Affirmative Action Office – Carol Stolz, cstolz@everettsd.org, 425-385-4106 
Title IX Officer – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104  
ة منسق 504   – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063 
ADA منسقة  – Kristine McDowell, kmcdowell@everettsd.org, 425-385-5250 
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201 
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