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في للموهوبين  Encoreاآلن و قد تم إحالة طفلك الذي يحضر صف رياض األطفال الختبار 

 الربيع ... ماذا يمكنك توقعه ؟فصل 
 

 ؟ Encoreما هو برنامج 

Encore  هو برنامج الطالب الموهوبين و المهرة في مدارس مترو ناشفيل العامة . يقدم برنامج الـEncore  

فرصة للطالب المتفوقين أكاديمياً  و الموهوبين فكرياً  ليتعلموا معاً في الوقت الذي يشاركون في منهج صعب و 
من قبل  Encoreعملي و ُمصمم ليلبي احتياجات الطالب المتفوقين على وجه الخصوص. يتم تدريس حصص 

و المهرة . و الذي يختص بتدريس الموهوبين  AARTو يعرف اختصاراً بـ  مدرس الموارد األكاديمية المتقدمة

م خالل اليوم المدرسي في مدرسة طفلك .  Encoreحصص   مجانية و ُتقدَّ

 
 بالفعل لهذا اإلختبار ؟ لتهي يحضر رياض األطفال قد تم إحاكيف أعلم إن كان طفلي الذ

سوف يجلب طالب رياض األطفال المحالين رسالة من المدرسة إلى البيت في نهاية شهر مارس/آذار أو بداية 
/نيسان . إذا كنت موافقاً على أن يأخذ طفلك اإلختبار ، ال يجب عليك حينها أن تتخذ أي خطوات أخرى . أبريل

أما في حال رفضت أن يأخذ طفلك اإلختبار خالل هذ الفترة ، حينها يجب ملء الجزء األسفل من تلك الرسالة 
 باتباع التعليمات الموجودة فيها .

 
 رياض األطفال لهذا اإلختبار ؟كيف تم إحالة طفلي الذي يحضر 

، يجب أن يقوم بذلك معلم الصف أو أحد  Encoreلكي تتم إحالة طفل في صف رياض األطفال إلختبار 

موظفي المدرسة . ال نستلم طلبات اإلحالة من األسر  لإلختبار في فترة فصل الربيع . و لكي يتم إحالة الطالب 
 : ها، و ليس جميع أحد المعايير التاليةيلبي على األقل في صف رياض األطفال لإلختبار ، يجب أن 

  أن يكون مستوى القراءة لديه فوق مقياس مدارس مترو ناشفيل العامة بمرحلتين دراسيتين على األقل في اختبار
Text Level Assessment  في منتصف العام الدراسي )الشتاء( : أي مستوىK 

  بمرحلة دراسية واحدة )حسب معايير تي إن ريدي(أن يكون مستواه في الرياضيات أعلى 

 )إظهار سمات الموهوبين )يجب إرفاق شرح بذلك 
 

 ما هي اإلختبارات المستخدمة ؟
و يعرف  Naglieri Nonverbal Ability Testطالب صف رياض األطفال المحالين سوف يأخذون اختبار  

للقدرات العامة ... و هو مصمم لقياس قدرات هو مقياس غير كالمي  NNAT( . إن اختبار  NNATاختصارا )

 . IQهو ليس اختبار الذكاء  NNATالطالب من خلفيات ثقافية و لغوية مختلفة بشكل منصف . اختبار 
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 متى سيأخذ طفلي اإلختبار ؟
 17، سيكون اختبار طالب رياض األطفال في الفترة الممتدة ما بين يوم الثالثاء  2018بالنسبة لفصل ربيع عام 
أبريل/نيسان . سوف يتم اختبار طفلك في أحد األيام ضمن هذه الفترة . ال يمكننا أن  30أبريل/نيسان و اإلثنين 

قاً حول الموعد الدقيق لإلختبار  بسبب صعوبة تحديد موعد لإلختبار خالل جدول المدرسة بنقدم إشعاراً مس

تبار . وجبة فطور صحية مع القسط الكافي من أن يدرس الطالب لهذا اإلخ Encoreالرئيسي . ال ينصح مكتب 

 النوم هما أفضل طريقتين لإلعداد لإلختبار .
 

 كيف ستكون تجربة اإلختبار لطفلي ؟
سوف يقوم مدرس الموارد األكاديمية المتقدمة في يوم اإلختبار بأخذ طفلك من حجرة صفه لكي يأخذ اإلختبار . 

الموارد األكاديمية المتقدمة في مجموعة صغيرة تتكون من طالب سوف يقوم طفلك بأخذ اإلختبار مع مدرس 
آخرين من صف رياض األطفال في غرفة هادئة . يستغرق اإلختبار حوالي الساعة و في جلسة واحدة . و لن 

 تفوت الطالب وجبة الغداء أو اإلستراحة .
 

 متى سنعرف نتائج هذا اإلختبار ؟
إلى المنازل في بداية  USPSر عن طريق خدمات بريد الواليات المتحدة سوف نقوم بإرسال جميع نتائج اإلختبا

، حينها سوف يبدأ بأخذ حصص  Encore. إذا كان طفلك مؤهالً لبرنامج  2018شهر أغسطس/آب من عام 

Encore  و إذا كان طفلك مؤهالً لبرنامج  2018في بداية شهر أغسطس/آب من عام .Encore  حينها سوف ،

أيضاً كمتفوق من الناحية األكاديمية ؛ و يتطلب تحديد الموهبة الفكرية اجتماع فريق الدعم يكون مؤهالً 
Support Team  . في حال لم يكن طفلك مؤهالً لبرنامج  أمامع اختصاصي علم النفس المدرسيEncore  و

ب عقد ا يمكنك أن تقدم طلكنت قلقاً حول عدم تلبية احتياجاته األكاديمية المتقدمة في صف التعليم العام ، حينه
 مع معلم طفلك . Support Team for Intellectual Giftednessاجتماع فريق الدعم للموهبة الفكرية 

 
 http://www.mnps.org/gifted-and-talented، الرجاء زيارة الرابط  Encoreللمزيد من المعلومات حول برنامج 

 

، الرجاء اإلتصال بمدرس الموارد األكاديمية المتقدمة الرائد على  Encoreختبار إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى حول عملية ا
 . 2000و الداخلي  615-333-5175الرقم 

 


