
 

August 2018 
 

TO:    MNPS Families 
 أسر مدارس مترو             إلى
FROM: Mattie M. Cantrell 

Coordinator of Gifted & Talented   مـــن  ن يتفوقن و الميبرنامج الموهوب ةقمنس  
 
SUBJECT: 2018-2019 Gifted & Talented Eligibility Process 

2019 - 2018ن للعام الدراسي ين و المتفوقيالتأهل لبرنامج الموهوب إجراءات /عملية الموضوع              
 

ن و يالتأهل لخدمات الموهوب إجراءات /، أريد أن أقدم لكم معلومات بخصوص عملية 2019-2018نبدأ العام الدراسي و نحن 

 . مسارات ةن . هناك ثالثيالمتفوق
 

إختبار عن طريق فحصهم  تمإلى برنامجنا وسيالطالب في الصفوف من الرابع إلى السادس أحيل ،  2018خالل خريف عام 

،  2019. في ربيع عام  هوالء الطالب تقييمات. اإلحاالت تكون على أساس بيانات  (®CogAT)درات اإلداركية الذي يدعى الق

 ® Naglieriختبار القدرات إسيتم فحصهم باستخدام الطالب المحالين إلى البرنامج من صف رياض األطفال إلى الصف الثاني 

بناءاً على بيانات تقييم الطالب المعيارية الت و/أو االطالب ألجل فحصهم من خالل اإلح ديحدتم ت. سي (NNAT2)الطبعة الثانية 

المحلية . و بسبب محدودية الميزانية ، لن نتمكن من فحص كل طالب في الصف الثاني هذا العام . وبالرغم من ذلك ، نحن 
  ن في إدارتنا التعليمية .ين و المتفوقيلخدمات الموهوب ليةاأله /استخدام قياسات متعددة للبيانات لتحديد التأهلنتحرك في إتجاه 

 
شاف ما إذا كان طفلهم يحتاج إلى دعم تكإ فيالراغبين الخريف و الربيع ، فإن األسر  فصلي  نما تفحص إدراتنا الطالب فيبي

 S-Teamإن الـ  .في أي وقتالصف  /من خالل معلم/ معلمة الفصل S-Teamأكاديمي إضافي يمكنهم أن يطلبوا عقد اجتماع 

موهبة الفكرية للطالب . يمكنك إيجاد السياسات المتعلقة بإجراءات فريق من الممكن أن تقود إلى فحص القدرات و ال إجراء /عملية
 www.mnps.org على الموقع اإللكتروني   (SSp 3.111)الدعم في مدارس مترو 

 
جل خدمات الموهوبون من خالل مكتب يمكن للوالدين الذين لديهم أطفال أعمارهم ثالث أو أربع أعوام أن يقوموا بإختبارهم من أ

. للحصول على إستمارة التقديم ، من فضلك اتصل على الرقم  Office of Exceptional Educationالتعليم اإلستئنائي 

 . 665702( و الرقم الداخلي 615) 687 -4551
 
 

ن على الرقم ين و المتفوقيبرنامج الموهوب ةمنسق Mattie Cantrellلمزيد من األسئلة أو اإلستفسارات ، من فضلك تواصل مع 

 mattie.cantrell@mnps.org( أو على البريد اإللكتروني 615) 333 – 5171
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