
 

 

 

 أسئلة متكررة لألكاديميين المتفوقين  

 

 هي هيئة األكاديميين المتفوقين؟ ما

 

مصطلح األكاديميين المتفوقين هو مصطلح شامل لكل البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها مدارس مقاطعة بالتيمور العامة لطالبها 
لتوسيع، وإثراء، و/أو تحفيز البرنامج الدراسي التقليدي في المدرسة بهدف تلبية المتميزين والطموحين. تصمم هذه البرامج خصيًصا 

  احتياجات طالبنا.

 

 هي البرامج والخدمات المتوفرة لطالبنا في المرحلة االبتدائية؟ ما

 

المجموعة للطالب  ، يستطيع الطالب الموهوبون االلتحاق بمجموعة القراءة المتميزة. توفر هذهK-5في اللغة اإلنجليزية، الصف 
 نصوص قراءة أعلى من مستواهم التعليمي.

 

الحصول على مهام إثرائية ومرتبة. وهذه المهام صممت خصيًصا لتوسيع وإثراء   K-3في الرياضيات، يستطيع طالب الصف  
 المدارك التعليمية للطالب عن طريق تزويدهم بمهام معقدة في األساسيات الرياضية. 

 

يات للمتميزين أساس  4للمتميزين. يشمل منهاج الرياضات  4، يمكن للطالب الحصول على منهاج الرياضيات 4في رياضيات الصف 
 بمستوى جامعي ومهني. 5كلها ونصف رياضيات  4رياضيات 

 

بمستوى  5للمتميزين، والذي يشمل ما تبقى من منهاج رياضيات  5، يستطيع الطالب الحصول على منهاج رياضيات 5في الصف  
 له بمستوى جامعي ومهني.بأكم 6للمتميزين باإلضافة لمنهاج رياضيات  4جامعي ومهني والذي لم يحصلوا عليه في منهاج رياضيات 

 

 هي البرامج والخدمات المتوفرة لطالبنا في المرحلة اإلعدادية؟ ما 

 

في المرحلة اإلعدادية، يستطيع الطالب التسجيل في دورات الموهوبين والمتميزين في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم 
 االجتماعية، والعلوم.

 

 المتوفرة لطالبنا في المرحلة الثانوية؟هي البرامج والخدمات  ما 

 

في المرحلة المتوسطة، يستطيع الطالب التسجيل في دورات الموهوبين والمتميزين، أو برنامج المركز المناسب، أو التسجيل الثنائي. 
م االجتماعية، واللغات العالمية، توفر هذه الدورات عدًدا مختلفًا من المواد الدراسية بما في ذلك اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلو

 واألدب، باإلضافة لمواد أخرى. راجع مدرسة ابنك لتعرف الدورات المتاحة فيها.

 

 

 هل يستطيع ابني أخذ دورة متميزة في إحدى المواد الدراسية دون الحاجة ألخذ أي مواد أخرى؟ 

 

يستطيع الطالب أخذ دورة متميزة واحدة في أي مادة دراسية أو أخذ مجموعة من الدورات المتميزة معًا. ال يُطلب من الطالب أخذ 
دورة رياضيات للموهوبين والمتفوقين على سبيل المثال، عند أخذهم دورة علوم للموهوبين والمتفوقين. عندما يبدأ الطالب بأخذ 



رحلة الثانوية، فقد يتطلب األمر االلتزام بأخذ بعض الدورات المسبقة. راجع مدرسة ابنك إذا كانت لديك أية الدورات المتميزة في الم
 أسئلة معينة بخصوص متطلبات الدورة.

 

 كيف ُيختار الطالب للحصول على هذه البرامج والخدمات؟ 

 

لية المستمرة على عدد مختلف من البيانات المتاحة للعاملين اختيار الطالب لهذه البرامج والخدمات هي عملية مستمرة. وتعتمد هذه العم
تيار بالمدرسة بما في ذلك نتائج االختبارات الموحدة، والتقييم األولي، والتقييم الدراسي، ونشاط الطالب، ومؤهالته. باإلضافة لعملية االخ

ختلف البيانات عن كل طالب. تشمل هذه البيانات . يشمل الفحص الشامل جمع وتحليل م5و  3المستمرة تلك، يوجد فحص شامل للصف 
نتائج االختبارات الموحدة، والعمل والتقييم المدرسي، والتقارير والدرجات، ومؤهالت الطالب التعليمية. يرشح الطالب للمشاركة 

يحات المبدئية ما إن تتوافر بناًء على نتائج هذا الفحص. تتغير هذه الترش  6و  4المبدئية في البرامج والخدمات المتميزة في الصف 
 بيانات جديدة كما أن الطالب بحاجة للتغيير.

 

 كيف يمكنني تقديم طلب إلحاق ابني بأحد البرامج إذا لم يكن مشارًكا فيها بالفعل؟ 

 

ة ألي صف. ما يمكنك التواصل مع إدارة المدرسة كتابةً وتقديم طلب أخذ ابنك في االعتبار كمرشح ألحد البرامج أو الخدمات المتميز 
ستبدأ المدرسة بجمع البيانات المتعلقة بالطالب وسيعمل فريق المراجعة واإلحالة على تحليل هذه البيانات فإن تقوم بتقديم طلب رسمي، 

 إلصدار قرار بالترشيح.

 

 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص البرامج والخدمات المتميزة؟ 

 

أفضل مصدر للمعلومات عن البرامج والخدمات المتميزة هي إدارة مدرسة ابنك. كما أن مكتب األكاديميين المتفوقين لديه موقع 
 إلكتروني تتوافر عليه المعلومات:

 

gt-https://tinyurl.com/bcps 
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