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در مدارس عمومی کانتی Prince William، دیدگاه ما مبتنی بر 

این مفهوم است که »همه دانش آموزان باید متناسب با باالترین سطح 

استعداد خود آموزش ببینند.« فلسفه حوزه آموزشی ما در زمینه آموزش 

تیزهوشان، بیانگر این دیدگاه است. خدمات آموزش تیزهوشان برای 

حمایت از پیشرفت علمی دانش آموزان برتر طراحی شده است. 

هیات آموزشی Prince William کانتی »برنامه آموزش تیزهوشان« 

)22-2017( را در 4 اکتبر 2017 تصویب کرد. این برنامه، خدمات 

 آموزش تیزهوشان در »حوزه آموزشی« ما را تعریف می کند. این

برنامه در چارچوب »مقررات خدمات آموزشی دانش آموزان تیزهوش 

 Virginia« تدوین شده است. این مقررات و این برنامه در صفحه
 وب »آموزش تیزهوشان« در دسترس است. پس از مراجعه به

 www.pwcs.edu گزینه »برنامه آموزش تیزهوشان«
)Gifted Education Program( را از قسمت »آموزش و 

برنامه ها« )Academics & Programs( انتخاب کنید. 
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فرآیند شناسایی
دانش آموزان برای بهره مندی از خدمات انگلیسی )زبان( و ریاضیات از 

مهدکودک تا پایه دوازدهم شناسایی می شوند. شناسایی برای خدمات 

تاریخ و تعلیمات اجتماعی و علوم از پایه ششم آغاز می شود و تا پایه 

دوازدهم ادامه می یابد.

شروع فرآیند
پدر/مادر یا سرپرست قانونی، مدیر، آموزگار، مشاور مدرسه یا آموزگار 

کمکی آموزش تیزهوشان می توانند »کمیته شناسایی و جانمایی« را 

برای بررسی صالحیت بهره مندی از خدمات آموزش تیزهوشان معرفی 

کنند. دانش آموز نیز می تواند خودش را معرفی کند. همتایان دانش آموز 

یا اعضای جامعه نیز می توانند برای معرفی دانش آموز اقدام کنند. 

فرم معرفی در صفحه وب »آموزش تیزهوشان« در دسترس است. فرم 

معرفی را می توانید از مدرسه نیز تحویل بگیرید. پیش از شروع این 

فرآیند، پدر/مادر یا سرپرست قانونی باید اجازه نامه ای را برای اعالم 

موافقت با فرآیند شناسایی امضا کند.
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فرآیند چند-معیاری

اطالعات دریافتی از منابع مختلف
نمونه کارهای دانش آموز برای بررسی جمع آوری می شود. وظیفه ارسال 
کارها بر عهده آموزگار است ولی پدر/مادر، سرپرست و خود دانش آموز 

نیز می تواند برای ارسال نمونه کار اقدام کند. همه دانش آموزان ابتدایی 
و متوسطه باید بسته حل مساله ریاضی را 

پر کنند. 

پدر/مادر یا سرپرست قانونی 
باید گزارش والدین را ارسال 

کند. آموزگار نیز باید گزارش 
حرفه ای خود را بفرستد.

نمره های کالسی بررسی 
می شود. برای کودکان ابتدایی، 
سطح خواندن ارزیابی می شود. 

برای دانش آموزان متوسطه و 
دبیرستانی، سطح دشواری دوره ها بررسی 

می شود. نمره های آزمون »استانداردهای یادگیری« برای دانش آموزانی که 
در این آزمون های Virginia شرکت کرده باشند، مد نظر قرار می گیرد. 

نمرات آزمون های ایالت های دیگر، در صورت در دسترس بودن، بررسی 
می شود.

نمرات »آزمون استعداد« مد نظر قرار می گیرد. برای دانش آموزان 
کودکستان و پایه های یک، دو و سه، »آزمون مختصر هوش 

Kaufman« برگزار می شود. این آزمون به شکل انفرادی برای تک تک 
دانش آموزان اجرا می شود.

برای همه دانش آموزان پایه دوم »آزمون توانایی های غیرکالمی 
Naglieri« برگزار می شود. همه دانش آموزان باالتر از پایه دوم 

که صالحیت آنها برای بهره مندی از خدمات ارزیابی می شود، باید 
در »آزمون توانایی های شناختی« و »آزمون توانایی های غیرکالمی 

Naglieri« شرکت کنند. این آزمون ها گروهی هستند.

کمیته تشکیل پرونده
»کمیته تشکیل پرونده« همه اطالعات را بررسی می کند. این کمیته 
در همه مدارس تشکیل می شود و وظیفه بررسی اطالعات در تک تک 
دسته ها را بر عهده دارد. این کمیته با حضور مدیر، مشاور مدرسه و 

یک آموزگار تشکیل می شود. آموزگار کمکی آموزش تیزهوشان ریاست 
این کمیته را بر عهده می گیرد.
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 کمیته شناسایی و 
جانمایی

اطالعات به »کمیته شناسایی و جانمایی« فرستاده می شود. کمیته ها 
در سطح مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان تشکیل می شوند. این 

کمیته ها شامل مدیران، مشاوران مدارس و آموزگاران مدارس »حوزه 
آموزشی« خواهند بود. این کمیته ها مستندات تک تک حوزه ها را 

بررسی و درباره سه موضوع تصمیم گیری می کنند:

آیا دانش آموز از صالحیت بهره مندی از خدمات برخوردار است؟   .1 
آیا این دانش آموز برای بهره برداری از حداکثر استعداد تحصیلی 

خود به خدمات آموزش تیزهوشان فراتر از آنچه در برنامه آموزشی 
عادی یا پیشرفته پیش بینی شده است، نیاز دارد؟

اگر دانش آموز دارای صالحیت بهره مندی از خدمات است، در چه   .2
 مکانی باید مستقر شود؟ 

این دانش آموز به چه خدماتی نیاز دارد؟ خدمات زبان، ریاضیات یا 
هر دو؟ آیا این دانش آموز به خدمات تاریخ و تعلیمات اجتماعی 

و/یا علوم نیز نیاز دارد؟

این خدمات چگونه باید ارائه شود؟   .3 
آیا این خدمات باید از طریق آموزش مستقیم به وسیله آموزگار 

کمکی آموزش تیزهوشان ارائه شود، یا باید به وسیله آموزگار 
کالس یا آموزگار تخصصی و با پشتیبانی آموزگار کمکی آموزش 

تیزهوشان ارائه شود؟

پس از گرفته شدن این تصمیمات، نظر »کمیته شناسایی و جانمایی« به 
آگاهی پدر/مادر یا سرپرست قانونی می رسد. 
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فرآیند اعتراض
اگر پدر/مادر یا سرپرست یا عضو کادر حرفه ای »حوزه آموزشی« 

با تصمیم گرفته شده درباره صالحیت، جانمایی یا خدمات موافق 
نباشد، می تواند به تصمیم »کمیته شناسایی و جانمایی« اعتراض کند. 

درخواست نوبت باید ظرف 90 روز آموزشی پس از آگاه شدن پدر/مادر 
یا سرپرست از رای »کمیته شناسایی و جانمایی« تسلیم تسلیم »کمیته 

بازبینی« شود.

درخواست نوبت اعتراض معموالً از طریق آموزگار کمکی آموزش 
تیزهوشان که در مدرسه خدمت می کند، ارائه می شود. پدر/مادر 
یا سرپرست قانونی می تواند برای گرفتن نوبت از طریق شماره 

703.791.7400 یا ایمیل با ناظر آموزش تیزهوشان تماس بگیرد. این 
نشانی ایمیل در قسمت »دفتر و کارکنان« )Office and Staff( از 

صفحه وب »آموزش تیزهوشان« درج شده است.

با این که این فرآیند طبق قانون Virginia فرآیند اعتراض نامیده 
 Prince William می شود، »کمیته اعتراض« در مدارس عمومی

کانتی نقش کمیته تشخیص را دارد. اعضای این کمیته همه مستندات 
را در حضور آموزگار کمکی بررسی می کنند. آموزگاران کالس، مدیران 

مدارس، والدین یا سرپرستان و دانش آموزان می توانند برای ارائه 
مستندات تکمیلی اقدام کنند. این کمیته با بررسی همه مستندات 

درباره صالحیت، جانمایی و خدمات تصمیم گیری می کند.

4

خدمات آموزشی ویژه دانشآموزان تیزهوش



5

آموزگار کمکی مستندات را از منابع مختلف جمعآوری میکند:
• نمونه کارهای دانشآموز؛

• گزارشهای والدین و کارشناسان؛
• مستندات مربوط به فعالیت کالسی؛ 

• نتایج آزمون استعداد.

اگر پدر/مادر یا سرپرست قانونی درباره صالحیت، جانمایی یا 
خدمات مشکلی داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را از طریق 

آموزگار کمکی یا مستقیماً »ناظر آموزش تیزهوشان« مطرح کنند. 

این درخواست باید ظرف 90 روز آموزشی پس از اعالم تصمیم 

کمیته ارائه شود.

»کمیته تشکیل پرونده« مدرسه پس از بررسی مدارک، اطالعاتی را به 

»کمیته شناسایی و جانمایی« حوزه آموزشی ارائه میکند.
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فرم معرفی پس از پر شدن به آموزگار کمکی آموزش

تیزهوشان ارائه میشود.

آموزگار کمکی برای شروع فرآیند شناسایی و جانمایی از پدر/مادر

 یا سرپرست قانونی اجازه میگیرد.

این فرآیند ظرف 90 روز آموزشی کامل میشود.

»کمیته شناسایی و جانمایی« درباره صالحیت بهرهمندی از 

خدمات تصمیمگیری میکند. اگر دانشآموز واجد شرایط استفاده 

از خدمات شناخته شود، کمیته درباره جانمایی و خدمات مناسب 
برای دانشآموز تصمیم میگیرد.

اگر »کمیته شناسایی و جانمایی« برای تصمیمگیری درباره صالحیت، 
جانمایی یا خدمات به مستندات بیشتری نیاز داشته باشد، پرونده 

دانشآموز پس از اطالعرسانی به والدین پایش میشود تا امکان 

جمعآوری مدارک بیشتر و تصمیمگیری فراهم شود.

آموزگار کمکی، با ارسال نامهای پدر/مادر یا سرپرست قانونی را از

تصمیم »کمیته شناسایی و جانمایی« آگاه میکند.
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خدمات آموزشی تیزهوشان
به دانش آموزان شناسایی شده گزینه های خدمات پیوسته و ترتیبی، 

شامل خدمات کمکی کالسی و آموزش تیزهوشان از مهدکودک تا پایه 

دوازده، ارائه می شود. دانش آموزان شناسایی شده برای خدمات آموزشی 

تیزهوشان باید از فرصت آموزش در کنار همساالن، فرصت آموزش با 

همتایان فکری و علمی، و فرصت فعالیت مستقل بهره مند شوند. 

گزینه های خدمات برای حمایت از رشد فکری و علمی دانش آموز 

طراحی شده است. راهبردهای آموزشی بر اساس بهترین روال های 

پژوهش-محور »حوزه آموزشی«، Virginia و کشور تدوین شده است. 

راهبردهای آموزش امکان ایجاد تمایز بین محتوا، فرآیند و محصول 

و حمایت از همکاری و همفکری را فراهم می سازد. برای ارزیابی و 
گزارش دهی رشد علمی دانش آموز از بهترین روال های پژوهش-محور 

استفاده می شود.
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برنامه ابتدایی به دانش آموزان ابتدایی شناسایی شده برای خدمات 

امکان می دهد که 28 جلسه در سال از حمایت آموزگار کمکی بهره مند 

شوند. 

دانش آموزان مهدکودک از فرصت حدوداً 45 دقیقه ای که در یک 

برنامه دو-هفته ای توزیع شده است، بهره مند خواهد شد. دانش آموزان 

پایه های یک و دو هر هفته به مدت 45 دقیقه از خدمات آموزشی 

تیزهوشان استفاده می کنند. دانش آموزان پایه سوم هر هفته به مدت 

90 دقیقه از خدمات آموزشی تیزهوشان استفاده می کنند. 

دانش آموزان پایه های چهار و پنج هر هفته به مدت حدوداً 225 دقیقه 

از کمک مستقیم آموزگار کمکی بهره مند می شوند.

در مدرسه متوسطه، دانش آموزان هر هفته معادل 90 دقیقه خدمت 

کمکی دریافت می کنند. مدارس می توانند با اجازه »کمیته مشورتی 

آموزش تیزهوشان« برنامه جایگزین تدوین کنند.

در دبیرستان، برنامه دانش آموزان ممکن است بسته به فراهم بودن 

امکانات برای فعالیت پیشرفته، تفاوت داشته باشد. دانش آموزان ساالنه 

مجموعاً حداقل 18 ساعت خدمت کمکی مستقیم دریافت می کنند، 

مگر این که »کمیته مشورتی آموزش تیزهوشان« برنامه جایگزین 

تصویب کرده باشد.
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برنامه  خدمات فوق العاده
پدر/مادر یا سرپرست قانونی هر سال و در پایان نخستین دوره 

نمره دهی، »برنامه خدمات فوق العاده« دریافت می کند. این برنامه 

مشخص می کند که چه خدماتی باید به هر دانش آموز ارائه شود. در 

سطح ابتدایی، این برنامه ها با همکاری آموزگار کالس و آموزگار کمکی 

تدوین می شود. در سطح متوسطه، این برنامه ها به وسیله آموزگار 

کمکی بر اساس خدمات کالسی تدوین می شود. در سطح دبیرستان، 

برنامه ها با همکاری دانش آموزان و آموزگار کمکی تهیه می شود. 

گزارش پیشرفت آموزش تیزهوشان
پدر/مادر یا سرپرست قانونی که دانش آموز دبستانی آنها از خدمات 

کمکی مستقیم استفاده می کند، هر نیمسال »گزارش پیشرفت آموزش 

تیزهوشان« دریافت می کند. 

پدر/مادر یا سرپرست قانونی که دانش آموز متوسطه یا دبیرستانی آنها 

از خدمات کمکی مستقیم استفاده می کند، حداقل یک بار در طول 

سال تحصیلی »گزارش پیشرفت آموزش تیزهوشان« دریافت می کند. 

این گزارش ها نشان دهنده پیشرفت تحصیلی دانش آموز است. پدر/مادر 

یا سرپرستی که »گزارش پیشرفت« را تا 1 جوالی دریافت نکند، باید 
موضوع را به ناظر »آموزش تیزهوشان« اطالع دهد. 
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 همکاری با 
آموزگاران کالس

همکاری با آموزگاران کالس ضامن تداوم گزینه های خدمات است. این 

همکاری از پیوستگی و نظم خدمات ویژه دانش آموزان نیز پشتیبانی 

می کند.

در دبستان، دانش آموزان این خدمات را از آموزگار کالس، با حمایت 

آموزگار کمکی، دریافت می کنند. آموزگار کمکی معموالً مطالب 

تقویتی را برای حمایت از کار پیشرفته در مدت تقویتی هسته به 

دانش آموزان ارائه می کند.

دانش آموزان مدرسه متوسطه، بسته به حوزه های توانایی علمی آنها، 

می توانند »هنرهای زبانی تقویتی« یا »ریاضیات تقویتی« یا هر دو را 

انتخاب کنند. 

در دبیرستان، بسته به برنامه ای که در هر دبیرستان ارائه می شود، 

دانش آموزان می توانند در دوره های »پیش-جانمایی پیشرفته«، 

»پیش-دیپلم کارشناسی بین المللی« یا »گواهی عمومی بین المللی 

آموزش ثانویه« شرکت کنند. این دانش آموزان به تدریج می توانند در 

دوره های »جانمایی پیشرفته« »دیپلم کارشناسی بین المللی« یا »گواهی 

بین المللی پیشرفته آموزش« شرکت کنند. 

9.



برنامه آموزشی و تدریس

خدمات کالسی
پیروی از الگوهای کالسی ویژه برنامه درسی و آموزش بر اساس بهترین 
روال های پژوهش-محور »حوزه آموزشی«، Virginia و کشور، ساختار 

خدمات کالسی را شکل می دهد.

خدمات کمکی مستقیم
الگوهای برنامه آموزشی و تدریس باعث تقویت نتایج خدمات آموزش 

تیزهوشان می شود. از اینها می توان به »الگوی برنامه آموزشی یکپارچه« 
 )College of William and Mary مرکز آموزش تیزهوشان واقع در(

 و »الگوی برنامه آموزش موازی« )انجمن ملی کودکان تیزهوش(
اشاره کرد.

برنامه آموزشی و تدریس برنامه کمکی، طرح یکپارچه و مختلطی 
ایجاد می کند. آرایش عمودی از مهدکودک تا پایه دوازدهم مبتنی بر 

مهارت های قرن 21 است. 

تفکر انتقادی

تفکر خالق

همکاری

ارتباطات

تفکر مفهومی

آرایش افقی مبتنی بر استانداردهای مفهوم، فرآیند و محصول در 
هریک از درسها یا موضوعات است. طرح کامل شده به محیط یادگیری 

با ویژگی حمایت از همکاری و همفکری دانش آموز تبدیل می شود.

نتایج دانش آموزان
نتایج دانش آموزان در مفهوم، فرآیند و محصول با حمایت از همکاری 

و همفکری دانش آموز تثبیت می شود. این نتایج از طریق »گزارش 
پیشرفت آموزش تیزهوشان« ارزیابی می شود.

در دبستان، برنامه ویژه دانش آموزان شامل برنامه آموزش کالسی نیز 
می شود. در این برنامه، دانش آموزان به یادگیری زبان، تاریخ و تعلیمات 
اجتماعی، ریاضیات و علوم می پردازند. آنها همچنین ارتباطات بین این 

حوزه ها را بررسی می کنند.
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در مدرسه متوسطه، دانش آموزان به کمک واحدهای میان-رشته ای بین 
موضوعات درسی ارتباط برقرار می کنند. دانش آموزان مدرسه متوسطه 
در حین تحصیل در مراکز آموزشی مستقل، با پذیرش نقشهایی مانند 

نویسنده، دانشمند، وکیل، معمار یا برنامه نویس رایانه به کاوش درباره 
موضوعات مورد عالقه خود می پردازند. 

در سطح دبیرستان، دانش آموزان در قالب برنامه سمینار بازتابی آموزش 
می بینند. این برنامه برای حمایت از دانش آموزان در زمینه ایجاد 

ارتباط بین موضوعات مختلف تحت مطالعه طراحی شده است. از 
دانش آموزان خواسته می شود که درباره برداشت و فرضیات خود از دنیا 

بازاندیشی کنند.

فرآیند شتاب دهی
مقررات مشخص مدارس عمومی کانتی Prince William در 

دسته های »دستورالعمل 600« یا »700 دانش آموز« روال های خاص 
مربوط به شتاب دهی علمی تک تک دانش آموزان را تعریف می کند. 

شناسایی در هنرهای 
تجسمی و/یا نمایشی

دانش آموزان پایه های نهم تا دوازدهم برای استفاده از خدمات هنرهای 
تجسمی و/یا نمایشی شناسایی می شوند. خدمات از طریق »مرکز 

هنرهای زیبا و نمایشی« )CFPA( در دبیرستان Colgan در درسهای 
رقص، موسیقی سازی، موسیقی غنایی، فناوری موسیقی، نمایش، 

نویسندگی خالق و هنرهای تجسمی ارائه می شود. شناسایی از طریق 
دریافت درخواست نامه و گزینش هنری برای پذیرش در CFPA صورت 

می گیرد. فرآیند پذیرش درخواست نامه در پاییز آغاز می شود و در 
ماه دسامبر پایان می یابد. در این برنامه، دانش آموزان در زمینه تالش 
برای تسلط بر هسته عمومی یادگیری که زمینه ساز دستیابی به درک 
گسترده تر از هنر است، مورد حمایت قرار می گیرند. دانش آموزان در 

مهارت های الزم برای موفقیت در رشته دانشگاهی هنر آموزش می بینند 
و برای به کار بستن خالقیت، بیان شخصیت، پیشرفت علمی و تفکر 

انتقادی تشویق می شوند.

خدمات آموزشی ویژه دانشآموزان تیزهوش
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Virginia مدارس فرمانداری

 مدارس منطقه ای فرمانداری سال
Virginia تحصیلی

The Governor’s School @ Innovation Park
 پردیس علم و فناوری

George Mason دانشگاه 

University Boulevard 10900 
Manassas, VA 20110-2203 

 703.993.7027

The Governor’s School @ Innovation Park، ابتکار 
علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات )STEM( سه منطقه آموزش و 

پرورش، یعنی بخش Prince Williamز، شهر Manassas City و 
 »George Mason با همکاری دانشگاه »جورج ،Manassas Park
است. دانش آموزان صبحها 

در مدرسه فرماندار 
حاضر می شوند و هر 

روز عصر برای یک 
کالس به دبیرستان خود 

بازمی گردند.

در طراحی آموزشی 
این برنامه، رشته های 
زیست شناسی، شیمی 
و فیزیک با ریاضیات، 

مفاهیم مهندسی و 
فناوری و پژوهش های 

آزمایشگاهی ترکیب شده 
است. تجربیات یادگیری 

مبتنی بر پژوهش های 
دنیای واقعی با 

فرصت های رایزنی در زمینه تجارت، صنعت، حکومت داری و محیط 
دانشگاهی است. 

دانش آموزان واجد شرایط پایه دهم می توانند برای شرکت در این برنامه 
درخواست بدهند. ارائه درخواست به صورت آنالین در همه مدارس تا 1 

نوامبر امکان پذیر است.
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Thomas Jefferson High School for 
Science and Technology

Braddock Road 6560 
Alexandria, Virginia 22312

 Thomas Jefferson High School for
Science and Technology از مدارس 

منطقه ای فرماندار، دانش آموزان »مدارس عمومی 
کانتی Prince William« را از طریق فرآیند درخواست و آزمون 

در برنامه چهار-ساله خود پذیرش می کند. دانش آموزان عالقه مند پایه 

هشتم باید بسته اطالعات را از مشاور مدرسه راهنمایی مشخص شده 
درخواست کنند. مهلت ارائه درخواست و اطالعات تکمیلی را می توانید 
از »دفتر پذیرش Thomas Jefferson« به شماره 571.423.3770 

https://www.fcps.edu/registration/thomas- یا نشانی
jefferson-admissions دریافت کنید.

 مدارس شبانه روزی تابستانی 
Virginia فرماندار

 دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم می توانند برای شرکت در 
برنامه های مدرسه شبانه روزی تابستانی فرماندار اقدام کنند. هریک از 
این برنامه های تابستانی در یک پردیس کالج برگزار می شود. برنامه ها 
در زمینه های کشاورزی، علوم انسانی، ریاضیات، علم و فناوری، علوم 

زیستی و پزشکی و هنرهای تجسمی و نمایشی برگزار می شود. در 
زمینه مهندسی و علوم دریایی نیز مشاوره ارائه می شود. همچنین 

فرصت هایی برای شرکت در کالس های زبان خارجی وجود دارد. 
مهلت ارائه درخواست از اکتبر آغاز می شود. آموزگاران کمکی آموزش 

تیزهوشان آماده ارائه اطالعات درباره این برنامه ها هستند.
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پیشرفت حرفه ای
فرصت های پیشرفت حرفه ای با صالحیت های ویژه آموزگاران که در 

»قانون Virginia« قید شده است، همخوانی دارند. 

 آموزگاران کمکی 
آموزش تیزهوشان 

آموزگاران کمکی آموزش تیزهوشان باید تاییدیه Virginia در زمینه 

آموزش تیزهوشان را ظرف سه سال از پذیرش سمت آموزگار کمکی، 

کسب کنند.

آموزگاران کالس
آموزگاران کالس که با 

دانش آموزان تیزهوش 

شناسایی شده در 

زمینه های )زبان( 

انگلیسی، تاریخ و 

تعلیمات اجتماعی، 

ریاضیات و علوم 

کار می کنند، باید 

الزام تاییدیه »حوزه 

آموزشی« را بر اساس »استانداردهای تایید Virginia« برآورده کنند. 

برای برآورده کردن الزام قانون Virginia در حوزه »خدمت رسانی 

پیوسته و ترتیبی«، دانش آموزان شناسایی شده ترکیبی از خدمات کمکی 

کالسی و ویژه تیزهوشان را دریافت می کنند. برای برآورده کردن این 

الزام، دانش آموزان شناسایی شده در کالس های بهره مند از آموزگار تایید 

شده کالسی جانمایی می شوند.
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 فرصت های برابر برای 
دانش آموزان

در مدارس عمومی کانتی Prince William، فرآیند آموزش 

دانش آموز با چشم اندازهای ملی، جهانی و چند-فرهنگی تقویت 

می شود.

 فرصت های برابر برای 
دانش آموزان

کیفیت بهره مندی برابر دانش آموزان از خدمات تیزهوشان ساالنه از 

طریق »برنامه راهبردی حوزه آموزشی« و »گزارش کمیته مشورتی 

آموزش تیزهوشان« ارزیابی می شود. دسترسی دانش آموزان به برنامه 

تخصصی و »برنامه جانمایی تخصصی«، »برنامه Cambridge« و 

دوره های »دیپلم برنامه کارشناسی بین المللی« نیز پایش می شود.

شناسایی و حمایت از زبان آموزان انگلیسی و دانش آموزان تیزهوش 

دچار معلولیت بخشی از فرآیند تامین فرصت برابر برای دانش آموزان 

است. »زبان آموز انگلیسی« به دانش آموزانی گفته می شود که واجد 

شرایط دریافت خدمات »گویشوران زبان های دیگر« )ESOL( هستند. 

مفهوم »دانش آموز تیزهوش دچار معلولیت« شامل افرادی است که 

همزمان واجد شرایط بهره مندی از خدمات آموزش ویژه و آموزش 

تیزهوشان هستند. این مفهوم همچنین افرادی را که دچار معلولیت 

خاص ثبت شده هستند و معلولیت آنها باید در روند برنامه ریزی 

آموزشی مد نظر قرار بگیرد، شامل می شود. 
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 مشارکت والدین و 
جامعه

اهداف مشارکت پیوسته والدین و جامعه در »برنامه راهبردی حوزه 

آموزشی« ذکر شده است و بر توزیع اطالعات با حمایت ویژه از 

فرصت های گفتمان تاکید دارد.

 کمیته مشورتی آموزش 
تیزهوشان

تک تک اعضای هیات آموزشی می توانند نماینده ای را در »کمیته 

مشورتی آموزش تیزهوشان« منصوب کنند. دیگر اعضای »کمیته« با 

پیشنهاد ذینفعان مختلف منصوب می شوند. مدیر مدرسه یا نماینده 

مدیر فهرست اعضای پیشنهادی »کمیته« را بررسی می کند تا مطمئن 

شود که آنها از شرایط مندرج در »مقررات خدمات آموزشی دانش آموزان 

تیزهوش Virginia« برخوردار هستند. 

اعضای هیات آموزشی باید فرآیند انتصاب مشخص شده در روال های 

انتصاب مربوط به شوراها و کمیته های مشورتی را طی کنند. مدیر 

مدرسه فهرست اعضای پیشنهادی »کمیته« را برای تایید در اختیار هیات 

آموزشی قرار می دهد. طبق »مقررات خدمات آموزشی دانش آموزان 

تیزهوش Virginia«، همه اعضای »کمیته« باید به وسیله هیات 

آموزشی منصوب شوند.  



17خدمات آموزشی ویژه دانشآموزان تیزهوش

 بازبینی ساالنه 
بازده برنامه

بازبینی ساالنه بازده برنامه دارای روال های معینی است. برنامه ای با 

تمرکز بر اجزای مختلف برنامه در یک چرخه عادی برای پشتیبانی از 

فرآیند بازبینی تدوین شده است. برای حمایت از فرآیند بازبینی، بازه 

چرخشی پنج-ساله در نظر گرفته شده است. 

»کمیته مشورتی آموزش تیزهوشان« نقش مهمی در ارزیابی بازده 

خدمات آموزشی تیزهوشان دارد. هر سال، در فرآیند گردآوری اطالعات، 

می زند و دیدگاه های هیات دانش آموزی را »کمیته« به مدارس سر 

جویا می شود.

برای رعایت قانون 

Virginia، اگر مدرسه ای 
بخواهد به ارائه خدمات در 

قالب الگویی متفاوت از 

مجموعه الگوهای تعیین 

شده در »برنامه آموزش 

تیزهوشان« بپردازد، باید 

برنامه کتبی آن مدرسه 

برای بازبینی و تایید به 

»کمیته مشورتی آموزش تیزهوشان« ارائه شود.

»کمیته مشورتی آموزش تیزهوشان« گزارش ساالنه مربوط به بازده 

آموزش تیزهوشان در مدارس عمومی کانتی Prince William را به 

مدیر مدرسه و هیات آموزشی ارائه خواهد کرد.


