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في مدارس برينس ويليام العامة تتمحور رؤيتنا حول الفكرة  
القائلة "إن جميع الطالب يتعلمون بأقصى ما لديهم من طاقة".  

إذ تعكس فلسفة إدارتنا المدرسية هذه الرؤية في تعليم  
الموهوبين. فقد وضعت خدمات تعليم الموهوبين بحيث ترعى  

 ن المتعلمين. التطور األكاديمي لذوي المستويات المتقدمة م

قام مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام بالمصادقة  
4( في  2022 - 2017على خطة تعليم الموهوبين )لألعوام  

. حيث حددت الخطة خدمات تعليم الموهوبين 2017أكتوبر 

في مدارس مقاطعتنا. وطرحت الخطة ضمن إطار "اللوائح  
يرجينيا. يمكن  المنظمة لخدمات تعليم الموهوبين" في والية ف

الوصول إلى الخطة واللوائح عبر صفحة الويب الخاصة  

  www.pwcs.eduبتعليم الموهوبين. فبعد زيارة موقعنا  
 Gifted Educationاختر برنامج تعليم الموهوبين )

Programتحت قائمة البرامج والشؤون األكاديمية )  
"Academics" . 

تعليم الموهوبين
Edward L. Kelly Leadership Center  

14715 Bristow Road, Manassas, VA 20112

703.791.7400

http://www.pwcs.edu/
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إجراءات التحديد   
يجري تحديد الطالب المؤهلين لتلقي خدمات مادتي اللغة 

االنكليزية والرياضيات وذلك بدءاً من مرحلة الروضة وحتى 
الصف الثاني عشر. تحديد الطالب لخدمات مادة التاريخ 

والعلوم االجتماعية والعلوم يبدأ من الصف السادس ويستمر 
 حتى الصف الثاني عشر.

الشروع في اإلجراءات 
لي األمر أو الوصي القانوني أو اإلداري أو المدرس أو يحق لو

المرشد الطالبي في المدرسة أو مدرس مصادر تعليم الموهوبين 
أن يحيل أي طالب للنظر في تأهله لخدمات تعليم الموهوبين. 
ويحق للطالب أن يحيل نفسه. كما يمكن إحالة الطالب من قبل 

 زميل له أو من قبل أعضاء المجتمع المحلي.

يتوفر نموذج اإلحالة على الموقع اإللكتروني لبرنامج تعليم 
الموهوبين. كذلك تتوفر النماذج في جميع المدارس. قبل البدء 

باإلجراءات يتعين على أولياء األمور أو األوصياء القانونيين أن 
 يوقعوا على نموذج الموافقة لمنح اإلذن بعملية التحديد.
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ءات متعددة الشروط اإلجرا

معلومات من مصادر متعددة 

سوف يتم إرفاق نماذج من إنجازات الطالب للنظر فيها.

حيث يرفع المدرسون أعمال الطالب، غير أنه يحق  

 ألولياء األمور واألوصياء والطالب أنفسهم أن يرفعوا 
نماذج من أعمال الطالب أيضاً. 
ويجب على جميع طالب 

المرحلتين االبتدائية 
والمتوسطة أن يتموا حزمة 

 حل مسائل الرياضيات.

كما يطلب من أولياء األمور 
أو األوصياء القانونيين رفع 
تقرير ولي األمر، المدرسون

مطلوب منهم رفع التقرير 
المهني.

وتؤخذ في االعتبار مستويات تجري مراجعة الدرجات الصفية. 
القراءة لطالب المرحلة االبتدائية. أما طالب المرحلتين 
المتوسطة والثانوية فيؤخذ في االعتبار مستوى صعوبة 

مناهجهم. كما تدرج درجات اختبارات معايير التعلم للطالب 
الذين تقدموا إلى اختبارات والية فيرجينيا. ويتم إدراج الدرجات 

 ى في حال توفرها.من واليات أخر

كذلك يتم تضمين درجات اختبار الكفاءة. بينما يتقدم طالب 
مرحلة الروضة وطالب الصفوف األول والثاني والثالث 

لقدرات الذكاء. وهو عبارة عن اختبار  Kaufmanالختبار 
 مخصص لكل طالب على حدة.

جميع طالب الصف الثالث يتقدمون الختبار القدرات المعرفية 

للقدرات غير الشفهية. جميع الطالب  Naglieriواختبار 
المرشحين للتأهل للخدمات بعد الصف الثالث يتقدمون الختبار 

للقدرات غير الشفهية.  Naglieriالقدرات المعرفية واختبار 
 وهي عبارة عن اختبارات جماعية.

لجنة تطوير البروفايل
جتمع تقوم لجنة تطوير البروفايل بمراجعة جميع المعلومات. وت

اللجنة في كل مدرسة من المدارس للنظر في المعلومات وفقاً 
لفئاتها. تضم اللجنة إدارياً ومرشداً طالبياً ومدرسي الفصول 
 الدراسية. ويشرف عليها مدرس متخصص بتعليم الموهوبين.
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لجنة تحديد 
وتعديل الوضع

الوضع. يتم تشكيل لجنة تحال البيانات إلى لجنة تحديد وتعديل 

لكل مرحلة من المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية. تضم 

اللجان إداريين ومرشدين طالبيين ومدرسي الفصول الدراسية 

من مختلف مدارس المقاطعة. تقوم هذه اللجان بمراجعة األدلة 

 في كل مادة من المواد، وتتخذ ثالث قرارات:

 هل هذا الطالب مؤهل للخدمات؟  .1
هل يحتاج هذا الطالب لخدمات تعليم الموهوبين عالوة  

على ما يتلقاه من تعليم في المناهج النظامية أو  
 المتقدمة كي يطلق قدراته األكاديمية؟

إذا كان الطالب مؤهالً لهذه الخدمات، فما هو الوضع   .2
الجديد للطالب؟ 

للغة أم في  هل يحتاج الطالب لهذه الخدمات في ا
الرياضيات أم في كليهما؟ هل يحتاج الطالب لهذه  

 الخدمات في التاريخ والعلوم االجتماعية و/أو العلوم؟ 

كيف يجب أن تقدم هذه الخدمات؟  .3
هل يتعين تقدم هذه الخدمات من خالل تعليم مباشر  

يقوم به مدرس مصادر تعليم الموهوبين، أم تقدم 
اسي أو مدرس  الخدمات من قبل مدرس الفصل الدر

المادة الدراسية بدعم من مدرس مصادر تعليم  
 الموهوبين؟

حالما تتخذ هذه القرارات، يتم إشعار أولياء األمور أو األوصياء 

 القانونيين بقرار لجنة تحديد وتعديل الوضع.
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إجراءات االستئناف 
في حال عدم موافقة ولي األمر أو الوصي أو اإلداري 

المتخصص في مدارس المقاطعة على قرار التأھل أو على تحدید 
الوضع أو على الخدمات، فیحق لھ استئناف قرار لجنة تحدید 

وتعدیل الوضع. ترفع طلبات المواعید مع لجنة االستئناف خالل 
90 یوماً دراسیاً من تاریخ إشعار أولیاء األمور أو األوصیاء 

بقرار لجنة تحدید وتعدیل الوضع. 

تطلب مواعید االستئنافات عادة عن طریق مدرس مصادر تعلیم 
الموھوبین الذي یشرف على المدرسة. كما یمكن ألولیاء األمور 

أو لألوصیاء القانونیین أن یتصلوا على الرقم 
703.791.7400 أو یتواصلوا مع المشرف على تعلیم 

الموھوبین لطلب الموعد. یمكن الحصول على عنوان البرید 
االلكتروني عبر صفحة الویب الخاصة بتعلیم الموھوبین تحت 

قائمة المكتب والمنسوبین. 

وبما أن ھذا اإلجراء ینضوي تحت إجراءات االستئنافات في 
لوائح والیة فیرجینیا، فإن لجنة االستئناف في مدارس برینس 

ویلیام العامة تلعب دور اللجنة التشخیصیة. یراجع أعضاء اللجنة 
جمیع األدلة بحضور المدرس المختص. یحق لمدرسي الفصل أو 

إداریي المدرسة أو أولیاء األمور أو األوصیاء والطالب أن 
یقدموا أدلة إضافیة. تقوم اللجنة بتنظیم جمیع األدلة لتصل إلى 

قرار التأھل وتحدید الوضع والخدمات الالزمة. 
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يجري إتمام نموذج اإلحالة ويرفع إلى مدرس مصادر 
 تعليم الموهوبين.

 أو  األمور أولياء من اإلذن المتخصص  المدرس يتلقى

.الوضع وتعديل  التحديد  بإجراءات ليبدأ القانونيين األوصياء

 . دراسياً  يوماً  90 خالل اإلجراءات  تستكمل

:متعددة مصادر من األدلة المختص المدرس يجمع
 .الطالب إنجازات من نماذج •
.واألخصائيين األمور أولياء تقارير •
 .الصفي األداء وثائق •
 .الكفاءة اختبار نتائج •

تقوم لجنة تطوير البروفايل بمراجعة األدلة، وبناًء 
على تلك المراجعة تقدم معلومات إلى لجنة تحديد 

 وتعديل الوضع في اإلدارة العامة للمدارس

تتخذ لجنة تحديد وتعديل الوضع قرارها بالتأهل للخدمات. 
إذا وجد للطالب أحقية التأهل لهذه الخدمات، تحدد اللجنة 

 الوضع المالئم له والخدمات التي سوف تقدم له 

إذا احتاجت لجنة تحديد وتعديل الوضع إلى أدلة إضافية لتتخذ 
ار ولي  قرار التأهل أو تحديد الوضع أو الخدمات فيتم إشع

األمر ويوضع بروفايل الطالب تحت المالحظة إلى أن يتم 
 جمع األدلة اإلضافية التي تساعد على اتخاذ القرار. 

يرسل المدرس المختص خطاباً إلعالم أولياء األمور أو  
 األوصياء القانونيين بقرار لجنة تحديد وتعديل الوضع. 

ظات حول  إذا كان لدى أولياء األمور أو األوصياء أي تحف
قرار التأهل أو تحديد الوضع أو الخدمات فيمكنهم رفع طلب  

استئناف عن طريق المدرس المختص أو مباشرة إلى  
 المشرف على تعليم الموهوبين.

يوماً من تاريخ  90سيتم قبول أو رفض الطلب خالل فترة 
اإلشعار بالقرار 
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خدمات تعليم الموهوبين   

يمنح الطالب المتأهلون خيارات عديدة من الخدمات المستمرة 

والمتتابعة التي تتضمن أنشطة من الفصل الدراسي وأخرى من 

تعليم الموهوبين وذلك بدءاً من مرحلة الروضة حتى الصف 

 لخدمات تعليم الموهوبينالثاني عشر. الطالب المتأهلون 

السن، يحضرون حصصاً دراسية مع زمالئهم من نفس 

وحصصاً دراسية مع زمالء من نفس المستوى األكاديمي 

والفكري، وحصصاً لألنشطة الحرة. صممت خيارات هذه 

الخدمات بحيث تعزز  التطور الفكري واألكاديمي. تستند 

االستراتيجيات التدريسية إلى أفضل التطبيقات القائمة على 

 األبحاث في مدارس المقاطعة وفي والية فيرجينيا وعلى

المستوى الوطني. حيث توفر هذه االستراتيجيات التدريسية 

التمايز في المحتوى األكاديمي 

واألسلوب والمخرجات، 

وتدعم التعاون الجماعي 

والتفكير. وتستخدم 

أفضل التطبيقات 

القائمة على األبحاث 

لتقييم التطور 

األكاديمي للطالب 

الموهوبين ووضع 

 تقارير حوله.
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يتيح برنامج المرحلة االبتدائية لطالب المدارس االبتدائية 

مرة في كل  28المؤهلين فرصة العمل مع المدرس المختص 

 عام.

دقيقة تقريباً موزعةً على  45يلتقي طالب مرحلة الروضة لمدة 

جدول نصف شهري. ويلتقي طالب الصفوف األول والثاني 

دقيقة في جدول أسبوعي. ويلتقي طالب الصف الثالث  45لمدة 

  دقيقة تقريباً في جدول أسبوعي. 90لمدة 

دقيقة تقريباً  225ويلتقي طالب الصفوف الرابع والخامس لمدة 

 في جدول أسبوعي.

المتوسطة يتلقى الطالب أنشطة التعليم المخصص في المرحلة 

دقيقة في جدول أسبوعي. غير أن المدارس قد  90بما يعادل 

تضع جدوالً بديالً عن طريق اللجنة االستشارية لتعليم 

 الموهوبين.

قد تختلف جداول الطالب في المرحلة الثانوية وذلك وفقاً لتوفر 

قى الطالب ما ال يقل الفرص في األنشطة المنهجية المتقدمة. يتل

ساعة من الخدمات المخصصة المباشرة في كل عام ما  18عن 

لم تطرح خطة بديلة وتوافق عليها اللجنة االستشارية لتعليم 

 الموهوبين.
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خطة الخدمات التمايزية المخصصة

يتلقى أولياء األمور أو األوصياء القانونيون خطة خدمات 

الفترة التقويمية األولى من كل عام. تشير مخصصة في نهاية 

الخطة إلى الخدمات التي ستقدم لكل طالب. يجري وضع هذه 

الخطط في المرحلة االبتدائية بالتعاون والتخطيط بين مدرس 

الفصل ومدرس مصادر تعليم الموهوبين. وفي المرحلة 

المتوسطة يقوم مدرس مصادر تعليم الموهوبين بوضع هذه 

الخدمات الصفية في االعتبار. وفي المرحلة  الخطط مع أخذ

الثانوية يجري وضع هذه الخطط بالتعاون الطالب ومدرس 

 مصادر تعليم الموهوبين.

تقارير التقدم لتعليم الموهوبين 

سوف يتلقى أولياء أمور وأوصياء طالب المرحلتين االبتدائية 

دم والمتوسطة الذين يتلقون خدمات تعليم الموهوبين تقرير التق

 األكاديمي لتعليم الموهوبين في كل فصل دراسي.

سوف يتلقى أولياء أمور وأوصياء طالب المرحلة المتوسطة أو 

الثانوية الذين يتلقون خدمات تعليم الموهوبين تقرير التقدم 

 األكاديمي لتعليم الموهوبين 

حيث توثق هذه التقارير مرة على األقل في كل عام دراسي. 

التطور األكاديمي للطالب. في حال لم يتسلم ولي األمر أو 

يوليو، فيجب أن يقوم بإبالغ  1الوصي تقرير التقدم قبل 

 المشرف على تعليم الموهوبين.
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 التعاون مع  
مدرسي الفصل الدراسي 

إن التعاون مع مدرسي الفصل الدراسي يدعم االستدامة في 

خيار هذه الخدمات. كما يدعم التعاون الخدمات التعليمية 

 المتواصلة والمتتابعة التي تقدم للطالب.

هذه الخدمات من مدرسي ففي المدرسة االبتدائية يتلقى الطالب 

 فصولهم الدراسية بدعم من مدرسي مصادر التعليم الخاص.

حيث يقدم مدرسو التعليم الخاص مواد إثرائية للفصل الدراسي 

أو يدعمون األنشطة المتقدمة خالل الفترة المتبقية من الوقت 

 األساسي.

يأخذ طالب المرحلة المتوسطة مناهج فنون اللغة الموسعة أو 

مناهج الرياضيات الموسعة أو يلتحقون بكال المنهجين وذلك 

 دهم األكاديمية.وفقاً لنقاط القوة في موا

يلتحق طالب المرحلة الثانوية في المستوى ما قبل المتقدم أو في 

المناهج التحضيرية لدبلوم البكالوريا الدولية أو في برنامج 

الشهادة الدولية للتعليم الثانوي وذلك حسب البرامج المتوفرة في 

ؤالء الطالب تقدماً يلتحقون وحالما يحقق ه كل مدرسة ثانوية.

بمناهج المستوى المتقدم أو برنامج البكالوريا الدولية أو برنامج 

 (.AICEشهادة التعليم الدولية المتقدمة )
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المناهج وطرق التدريس

الخدمات الصفية 
تقوم الخدمات الصفية على نماذج تدريسية متتابعة للمناهج 

وطرق التدريس تستند إلى أفضل التطبيقات القائمة على 

 األبحاث في مدارس المقاطعة وفي والية فيرجينيا.

خدمات التعليم المباشر 
إن نماذج خدمات تعليم الموهوبين التي تقوم عليها المناهج 

مأمولة من المتعلم. ومن بين وطرق التدريس تدعم المخرجات ال

تلك النماذج نموذج المناهج المتكاملة )مركز تعليم الموهوبين 

في كلية ويليام وماري( ونموذج المناهج المتوازية )الجمعية 

 الوطنية لألطفال الموهوبين( وأُُطر فلوريدا

إن المناهج وطرق التدريس في برنامج الموهوبين تشكل 

الً. فالمواءمة العمودية من مرحلة تصميماً متكامالً  ومتداخ

الروضة حتى الصف الثاني عشر تقوم على مهارات القرن 

 الحادي والعشرين.

التفكير الناقد

التفكير اإلبداعي

العمل التشاركي 

التواصل 

التفكير المفاهيمي

أما المواءمة األفقية فتقوم على معايير المحتوى والخطط 

اإلجرائية والمخرجات لكل مادة أو تخصص. ويشكل التصميم 

الكامل بيئة تعلم تحث المتعلم على العمل التشاركي وعلى التفكير.

مخرجات المتعلم
تندرج مخرجات المتعلم في المحتوى األكاديمي والخطط 

داعمة آفاق التعاون الجماعي  اإلجرائية والمنتج النهائي

والتفكير. يجري تقييم هذه المخرجات في تقرير التقدم األكاديمي 

 لبرنامج تعليم الموهوبين.

في المرحلة االبتدائية يوسع البرنامج التعليمي للطالب المنهج 

الدراسي. حيث يستكشف الطالب ضمن هذا اإلطار مواد اللغة 
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والعلوم االجتماعية والرياضيات والعلوم. كما والتاريخ 

 يختبرون الروابط القائمة بين تلك المواد الدراسية.

في المرحلة المتوسطة تساعد الوحدات الدراسية متعدد 

التخصصات الطالب على إنشاء الروابط فيما بين المواد 

الدراسية التي يأخذونها. ومن خالل العمل في مراكز التعلم 

االستقاللي يلعب طالب المرحلة المتوسطة أدواراً مختلفًة، مثل 

ندسين المعماريين أو دور الُكتّاب أو العلماء أو المحامين أو المه

مبرمجي الكومبيوتر، وذلك ليتاح لهم استكشاف المواضيع 

 الدراسية التي تهمهم.

في المرحلة الثانوية يتلقى الطالب تعلمهم  من خالل برنامج 

حلقة البحث التفكيري. وقد صمم هذا البرنامج بحيث يدعم 

الطالب أثناء تشكيلهم لروابطهم الخاصة بين مختلف المواد 

دراسية التي يتناولونها. توجه المسائل للطالب لسبر مدى ال

 فهمهم ونظرتهم للعالم المحيط.

إجراءات التسريع 
إن اللوائح الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة والمتعلقة 

( Students 700( أو )Instruction 600بفئات )

 تفصل إجراءات التسريع األكاديمي المالئمة للطالب.

 التعيين في مركز الفنون البصرية و/أو
نون التمثيل ف

جري تحديد الطالب لتلقي خدمات مركز الفنون البصرية و/أو ي

فنون التمثيل بدءاً من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر. 

تقدم الخدمات عن طريق مركز فنون التمثيل والفنون الجميلة 

CFPA  في ثانويةColgan  التالية بإحدى التخصصات

الرقص أو األدوات الموسيقية أو موسيقا الغناء أو تقنية الموسيقا 

أو المسرح أو الكتابة اإلبداعية والفنون البصرية. تتم عملية 

التحديد من خالل رفع طلب ثم اختبار األداء حتى يتم القبول في 

. تبدأ عملية التقدم في فصل الخريف ةينتهي CFPAمركز 

شهر ديسمبر. في هذا البرنامج تدعم جهود استقبال الطلبات في 

الطالب إلتقان مهارات التعلم األساسية والعامة التي تثري 

فهمهم للفنون. يتدرب الطالب على المهارات الضرورية للنجاح 

في برنامج الفنون الجامعي ويتلقون التحفيز لتطوير اإلبداع 

 د.التعبير عن الذات واألداء األكاديمي والتفكير الناقو
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في والية فيرجينيا Governerمدارس   

العام الدراسي المحلي في والية فيرجينيا  
 Governer  رسامد

   Governerمدرسة 

Innovation Parkفي ثانوية 
 مبنى العلوم والتقنية 

في جامعة جورج ماسون
10900 University Boulevard

Manassas, VA 20110-2203 

703.993.7027 

في  Innovation Parkفي  Governorتتخصص مدرسة 

( وأسست STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )

بمبادرة ثالث إدارات مدرسية هي مقاطعة برينس ويليام 

وماناساس سيتي 

 وماناساس بارك

بالتعاون مع جامعة 

جورج ماسون. 

يحضر الطالب في 

Governerمدرسة 

صباحاً، ثم يعودون 

إلى مدرستهم الثانوية 

األصلية لحضور 

فصل دراسي واحد 

 يومياً بعد الظهر.

يدمج النموذج 

والكيمياء والفيزياء مع لبرنامجها علم األحياء  التعليمي

يركز التعلم الرياضيات والهندسة والتقنية واألبحاث المخبرية. 

فيها على األبحاث الواقعية مع فرص اإلشراف في مجاالت 

 األعمال والصناعة  والحكومة والجامعات.

يعتبر طالب السنة الثانية مؤهلين للتقدم للبرنامج. طلبات التقدم 

 1متاحة عبر االنترنت أو في أية مدرسة ثانوية بدءاً من 

 نوفمبر.
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 Thomas Jeffersonة ثانوي
 للعلوم والتقنية.

6560 Braddock Road 

Alexandria, Virginia 22312

للعلوم  Thomas Jeffersonتعتبر ثانوية 

المحلية وتقبل  Governerمدرسة  والتقنية

طالب مقاطعة برينس ويليام في برنامج األربع سنوات من خالل

عملية تقدم واختبار. يجب على طالب الصف الثامن الراغبين 

أن يسألوا المرشد الطالبي في مدرستهم المتوسطة للحصول 

على جميع المعلومات. يتوفر الجدول الزمني للتسجيل 

 Thomasومعلومات أخرى لدى مكتب التسجيل في ثانوية 

Jefferson  أو عبر الموقع  571.423.3770على الرقم

وني االلكتر

https://www.fcps.edu/registration/thomas-

jefferson-admissions 

برنامج الدورات الصيفية الداخلية في  
بوالية فيرجينيا   Governerمدارس  

يعتبر الطالب الجدد أو طالب السنة الثانية مؤهلين للتقدم إلى 

. ويعقد كل Governerالبرامج الصيفية الداخلية في مدرسة 
برنامج من هذه البرامج في كلية من الكليات. ويوجد برامج في 
الزراعة والعلوم اإلنسانية والرياضيات والعلوم والتقنية وعلوم 

ية والتمثيل. هناك برامج إرشادية الحياة والطب و الفنون المرئ
وعلوم البحار. كما يوجد فرص للمشاركة في في الهندسة 

يمكن أن  أكاديميات اللغات األجنبية. يبدأ التقدم في شهر أكتوبر.
يقدم مدرس تعليم الموهوبين في المدرسة الثانوية معلومات عن 

 هذه البرامج.

http://www.fcps.edu/registra-
http://www.fcps.edu/registra-
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التطوير المهني

تتواءم فرص التطوير المهني مع كفايات المدرسين المخصصة 

 والمطلوبة وفقاً للوائح والية فيرجينيا.

مدرسو مصادر  
تعليم الموهوبين 

يطلب من مدرسي مصادر تعليم الموهوبين الحصول على 

وذلك خالل ثالث  الموافقة لتعليم الموهوبين في والية فيرجينيا

وله سنوات من قب

كمدرس العمل 

 مصادر.

درسو  م
الفصول  
الدراسية 
إن مدرسي 

 الفصول الدراسية

يعملون مع الطالب الموهوبين 

في اللغة االنكليزية والتاريخ والعلوم االجتماعية والرياضيات 

والعلوم يتعين عليهم إتمام متطلبات االعتماد في اإلدارة العامة 

للمدارس والتي بدورها تستند إلى معايير االعتماد في والية 

ي فيرجينيا. وإلتمام متطلبات قانون والية فيرجينيا في تلق

الخدمات التعليمية المتواصلة 

والمتتابعة، يجب أن يتلقى 

 أولئك الطالب 

التعليم الصفي 

وتعليم الموهوبين 

 معاً.

ومن أجل تحقيق 

هذا الشرط يوضع 

هؤالء الطالب في 

 فصول دراسية يديرها 

 مدرسون معتمدون.
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التمثيل العادل 
 بين الطالب 

في مدارس برينس ويليام العامة يكون تعلم الطالب معززاً 

 بالّرؤى الوطنية والعالمية والمتعددة الثقافات.

المساواة بين الطالب 
يتم رصد المساواة بين الطالب في خدمات تعليم الموهوبين كل 

سنة من خالل الخطة االستراتيجية إلدارة المدارس ومن خالل 

عليم الموهوبين.  كذلك يتم تقييم تقرير اللجنة االستشارية لت

وصول مختلف الطالب إلى كافة البرامج المخصصة وإلى 

مناهج المستوى المتقدم وبرنامج كامبردج ودبلوم البكالوريا 

 الدولية. 

كما أن إدراج ودعم الطالب في برامج متعلمي اللغة االنكليزية 

سياسة المساواة بين  والمتعلمين االستثنائيين يعتبر جزءاً من

الطالب. تضم برامج متعلمي اللغة االنكليزية أولئك الطالب 

المؤهلين لخدمات اللغة االنكليزية للناطقين بلغات أخرى 

(ESOL أما المتعلمون االستثنائيون فيقصد بهم الطالب .)

المؤهلون لخدمات التعليم الخاص وخدمات تعليم الموهوبين 

تهم وأدرجوا في خطة تعليمية والطالب الذين ثبتت إعاق

 مخصصة.
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مشاركة أولياء األمور 
 والمجتمع المحلي 

حتوي الخطة االستراتيجية إلدارة المدارس على األهداف ت

الالزمة للتطوير المستدام لمشاركة أولياء األمور والمجتمع 

المحلي، بما في ذلك التركيز الفائق على نشر المعلومات من 

 أجل إتاحة المزيد من الفرص التواصلية.

اللجنة االستشارية  
 لتعليم الموهوبين  

لكل عضو في مجلس إدارة المدارس خيار تعيين من يمثله في 

اللجنة االستشارية لتعليم الموهوبين. كما يمكن ضم أعضاء 

للجنة يجري تحديدهم بناًء على توصيات العديد من أصحاب 

المصلحة. يقوم المشرف العام على المدارس أو من ينوب عنه 

شحين ليضمن أن بمراجعة قائمة أعضاء اللجنة اإلضافيين والمر

 الشروط متوافقة مع اللوائح المنظمة لخدمات تعليم الموهوبين.

يحدد أعضاء مجلس إدارة المدارس تعييناتهم وفقاً إلجراءات 

التعيين الخاصة باللجان والمجالس االستشارية. يرفع المشرف 

 أعضاء اللجنة  العام على المدارس قائمة توافقية تتضمن
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والمرشحين إلى مجلس اإلدارة للمصادقة   اإلضافيين

وفقاً للوائح المنظمة لخدمات تعليم الموهوبين في   عليها.

والية فيرجينيا يجب تعيين جميع أعضاء اللجان من قبل  

 مجلس إدارة المدارس. 

المراجعة السنوية 
 لفعالية البرنامج   

تشتمل المراجعة السنوية 

برنامج على لفعالية ال

 إجراءات محددة.

وقد تم وضع خطة تركز 

على مكونات متعددة 

يجري تطويرها بشكل 

دوري ومنتظم لتخدم في 

 إجراء هذه المراجعة.

كما تم وضع جدول زمني دوري على مدى خمس سنوات  يفيد 

 في تنفيذ المراجعة.

تلعب اللجنة االستشارية لتعليم الموهوبين دوراً محورياً في تقييم 

فعالية خدمات تعليم الموهوبين. وتقوم اللجنة في كل عام بزيارة 

المدارس لالستماع إلى المجموعات الطالبية باعتبارها أحد 

 في جمع المعلومات.إجراءاتها 

ومن أجل العمل بأحكام القانون في والية فيرجينيا يتعين 

مراجعة الخطة من قبل اللجنة االستشارية لتعليم الموهوبين 

ما يتيح للمدرسة تقديم خدماتها وفق نموذج  للمصادقة عليها، 

 يختلف عن النماذج المطروحة في خطة تعليم الموهوبين.

تعليم الموهوبين تقريرها السنوي إلى ترفع اللجنة االستشارية ل

حيث ، مجلس اإلدارةالمشرف العام على المدارس وكل من 

يفصل التقرير فعالية تعليم الموهوبين في مدارس برينس ويليام 

 العامة.




