نظرة عامة موجزة ومخطط آلخر المستجدات بشأن برنامج األطفال األذكياء والموهوبين ()TAG
إجراءات الفحص للعام الدراسي 2021-2020
قامت مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية ( )ACPSفي خريف عام  2020بتعديل إجراءات تحديد الموهوبين لهذا العام
الدراسي لعدم امكانية استخدام ادوات االختبار المعيارية الشاملة على مستوى البالد ،اختبار القدرات الحضورية في بداية
العام .بدالً من االختبار ،فقد وضع المعلمون حافظة لعينات عمل لجميع الطالب في المراحل االولى والثالثة .تتضمن هذه
الحافظات عينات من أعمال الطالب حيث يتم اختيارها من قبل كل من المعلمين والطالب للتعرف على نقاط القوة لديه .يتم
فحص عينات العمل طوال اوائل الربيع لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة الى حافظة أكثر تفصيالً.
قامت لجنة فحص الطالب االذكياء والموهوبين ( )TAGفي نهاية شهر أبريل/نيسان  2021بدراسة البيانات الموجودة في
المحافظ ،وقررت وجود حاجة الى معلومات اضافية إلكمال الفحص .تتضمن هذه المعلومات اإلضافية االختبار ،ولكن مع
محدودية اإلطار الزمني ،توفر مواعيد اختبار متعددة ،وتوفر الموارد ،فقد توجب علينا تحديث الفحص لهذا العام .تجدون أدناه
مخطط يوضح إجراءات الفحص النهائية لهذا العام .يرجى مالحظة أن التغييرات الوحيدة الحاصلة هي فقط في المراحل
األولى والثالثة.
المرحلة
الدراسية
رياض األطفال

الطالب المحالين
من قبل اولياء
االمور/الكادر
إجراء اختبار
 NNATقبل

تقييمات عالمية لجميع الطالب
● ال ينطبق على المرحلة الدراسية هذه.

.21/23/6

المرحلة األولى

إجراء اختبار
 NNATقبل

● تم التوقف في اجراء الفحص الشامل بشكل مؤقت لحين جمع
معلومات إضافية .سيتم اختبار وفحص الطالب المحالين
فقط.
● سوف يخضع جميع الطالب للفحص الشامل في المرحلة
الثانية خالل الربع األول من العام الدراسي .2022- 2021

إجراء اختبار
 NNATقبل

● ال ينطبق على المرحلة الدراسية هذه.

.21/23/6

المرحلة الثانية

.21/23/6

المرحلة الثالثة

إجراء اختبار
 CogATقبل
.21/23/6

● تم إيقاف جميع اختبارات  CogATللمرحلة الثالثة بشكل
مؤقت ،باستثناء الطالب الذين تمت إحالتهم قبل 28
يناير/كانون الثاني .2021
● عملية لجنة الرقابة :بغض النظر عن إجراء اختبار
 CogATمن عدمه ،سوف يخضع جميع طالب المرحلة
الثالثة الى لجنة رقابة لخدمات فنون اللغة والرياضيات في
 .SAAستقوم اللجنة بمراجعة المعلومات من درجات
اختبارات القدرة السابقة ،ودرجات اختبارات اإلنجاز
الجديدة ،درجات مقياس تقييم الموهوبين ،ودرجات بطاقة
تقرير الدرجات.

اإلختبار للعام
القادم

إشعار
االهلية

سوف يقوم
جميع الطالب
المنتقلين الى
المرحلة االولى
بإجراء اختبار
 NNATفي
خريف .2021
سوف يقوم
جميع الطالب
المنتقلين الى
المرحلة الثانية
بإجراء اختبار
 NNATفي
خريف .2021
سوف يقوم
جميع الطالب
المنتقلين الى
المرحلة الثالثة
بإجراء اختبار
 CogATفي
خريف .2021
سوف يقوم
جميع الطالب
المنتقلين الى
المرحلة
الرابعة بإجراء
اختبار
 CogATفي
خريف
.2021

نهاية شهر
يوليو/تموز
2021

نهاية شهر
يوليو/تموز
2021

نهاية شهر
يوليو/تموز
2021

منتصف
شهر
يوليو/تموز
2021
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إجراءات الفحص للعام الدراسي 2021-2020
المراحل
الدراسية 8- 4

اجراء اختبار

● ال ينطبق على المرحلة الدراسية هذه.

CogAT

(المراحل )5- 4أو
اختبار NNAT
(المراحل  )8-6قبل

منتصف
شهر
يوليو/تموز
2021

.21/23/6

شكراً على مرونتكم أثناء عملنا خالل هذا العام الدراسي .يتمثل هدفنا النهائي في تقديم أفضل الخدمات لألطفال .نتيجة لذلك،
فقد توجب علينا إعادة اختبار إجراءات الفحص لدينا هذا العام لضمان وجود البيانات األكثر قوة لتحديد أهلية الطالب
للحصول على الخدمات .سوف نقوم بإشعار أولياء األمور بأية قرارات تتعلق باألهلية قبل نهاية شهر يوليو/تموز .إذا لم نجد
طفلك مؤهالً ،فإننا نرحب بك إلحالة طفلك في الخريف.
مع أطيب التحيات،
Megan Tempel-Milner, Ph.D.

مديرة برنامج الموهوبين والخدمات االكاديمية المتقدمة

2

