
 

 

 أسئلة متكررة   :والمتفوقين  برنامج الموهوبين

  ؟كيف تؤثر هذة السياسة على تعليمهالموهوبين متذ عدة سنوات مضت، من  لقد تأهل طفلي ان يكون 

 بتلقىسوف يستمر  والمتفوقين خدمات الموهوبين لتلقي( الجديدة ، عندما يؤهل طفلك HISDتحت سياسة المنطقة التعليمية )

 طلبت غير ذلك. إذا  ال إ الخدمات هذة 

 وتم مؤخرا  إعادة إختبار خدمات الموهوبين والمتفوقين الموهوبين الطالب من حالبا   عرففلي م  ط

  للخدمات؟ طفلي ؤهل، ماذا يحدث إذا لم ي  في الصف الخامس والمتفوقين

الصف عن نتائج أدائهم في إختبارستمرون في تلقي الخدمات بغض النظرسيمن الموهوبين الذين تم تحديدهم جميع الطالب  

 .الخامس

 ي خدمات الموهوبين. ؟لمالذي يجب أن أفعلة إذا لم أعد ارغب أن يتلقي طف

من خالل تقديم إستمارة   (Vanguardمن برنامج الطليعة ) سحب طفلك طوعا  في أي وقت خالل السنة الدراسية  لديك خيار

 يعة في المدرسة. الخروج الطوعي الى منسق برنامج الطل

 ماهي اإلجراءات؟والمتفوقين  أود ان يتم إختبار طفلي أو طفلتي لخدمات الموهوبين 

إلختبار  بطلب   ايتقدمو األمور ان يمكن ألولياءو ، إلختبار الموهوبينول الزمني دير الجغ  سياسة مجلس اإلدارة الجديدة لم ت  

  طبقا للتقويم الدراسي السنوي. بين ووهطفلهم لبرنامج الم

سة االسيتعني  هل ( VANGUARD MAGNET SCHOOL) -دالجذب الجي  - ةالطليع يدرس طفلي في مدرسة

 اليمكن سحب طفلي من برنامج الجذب الجيد؟الجديدة 

يق قفي تح يفشلون ينذالطالب الان جذب الجيد. الطالب الذين يدرسون في مدرسة الجذب الجيد يفعلون ذلك من خالل إنتقال ال

نمو الجذب  في خطة  الجذب سيتم وضعهم النجاح في برنامج  القبول أو الطالب الذين لم يححقواتفاق إالتوقعات الواردة في 

في نهاية حسب سكنة( )ة تم اعادتة الى مدرستعلى طفلك ، سيلنمو التنطبق إذا  كانت معايير خطة اد للمنطقة التعليمية . الجي  

 و تقديم طلب لنقلة الى مدرسة اخرى. أالدراسي العام 

التي تقدمها المنطقة  والمتفوقين بمن  يمكنني اإلتصال إذا كان اليزال لدي أسئلة عن خدمات الموهوبين

 ( ؟ HISDالتعليمية )

 ( على HISDاألكادميات المتقدمة في المنطقة التعليمية) برنامج الطليعة في مدرستك أو قسم يمكنك اإلتصال بمنسق

.AdvancedAcademics@houstonisd.org6954 or -556-713 
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