
 مدارس مقاطعة فاي�ت العامة
ن وذوي الهباتالمعلومات ال��عة دل�ل  ي ع�ث  – الرابعللصفوف  للموه��ني

 الثاين
 

ي شكل �شمل جميع المراحل الصّف�ة.  �ضع  KRS 157.230�طالب 
ض �ض ��ة المدرس�ة بأن تقوم ب�دارة برامج من أجل الطالب االستثنائيني جميع مناطق ال�ت

" تحت تع��ف " 157.200ال  ض ".  الطالب ذوي الهبات تحت فئة " الطالب االستثنائيني ض  الطالب االستثنائيني

704 KAR 3:285   ي مستوى
ض لقدرة مثبتة أو محتملة  من أجل األداء �ض ض وذوي الهبات تفوض بأن الطالب يتم تع��فهم كأشخاص ممتل�ني برامج الموه��ني

ي نوا�ي كفاءة القدر 
ي �ض

ق أو المتشعب، مهارات الق�ادة أو المهارات الفك��ة ة المعرف�ة مرتفع �شكل استثنائئ
ّ

العامة، كفاءة تعل�م�ة محددة، التفك�ي الخ�
ي نوا�ي الفنون الب��ة أو األدائ�ة.  يتوجب أن يتم توف�ي اختبار مس�ي واخت�ار طالب المرحلة األول�ة كمتع

ض عا�ي االستطاعة النفس�ة االجتماع�ة، أو �ض لمني
ي الصفوف PTPجموعة المواهب األول�ة (من أجل م

  12-4) ومن الممكن أن يتم تع��ف الطالب �ض
�
ي واحدة أو أ��� من نوا�ي امتالك رسم�ا

للخدمات �ض
 الهبة. 

 

 KAR 3:285 704تعار�ف حامل الهبة 
ي القدرة المعرف�ة الفك��ة العامة  –القدرة المعرف�ة الفك��ة العامة 

ي �ض
ي مستوى مرتفع �شكل استثنائئ

امتالك سواء القدرة المحتملة أو المثبتة ع� األداء �ض
ة، أو بيئة الفرد.  تنعكس القدرة المعرف�ة الفك��ة العامة ي أداء است وامتالك طاقة استطاعة ذهن�ة رائعة عند المقارنة مع األطفال بنفس عمر، خ�ب

ي عادة �ض
ثنائئ

، الذا�رة، العالقات المساح�ة، التحل�ل، التصنيع، وتقي�م المعلومات.  ي نوا�ي إدرا��ة متنوعة، مثل التفك�ي المجرد، الو�ي االجتما�ي
  �ض

ي نوا�ي أ�اد�م� –القدرة األ�اد�م�ة المحددة 
ي �ض

ي مستوى مرتفع �شكل استثنائئ
ة محددة �شكل يتجاوز امتالك سواء القدرة المحتملة أو المثبتة ع� األداء �ض

ض لقدرة معرف�ة   ممتل�ني
�
.  بينما �كون الطالب ذوي القدرة األ�اد�م�ة المحددة نمط�ا ي ة، و�يئة أقران الفرد بنفس العمر الزمئض فك��ة �شكل أ��ب من عمر، خ�ب

 
�
ي واحدة أو أ��� منقادرون �شكل كب�ي جدا� ع� األدا المتوسط ع� األقل، فإنهم غالبا

 النوا�ي األ�اد�م�ة المتعلقة.  ء المرتفع �ض

ي المهارات االجتماع�ة أو  –قدرة الق�ادة أو القدرة النفس�ة االجتماع�ة
ي �ض

ي مستوى مرتفع �شكل استثنائئ
امتالك سواء القدرة المحتملة أو المثبتة ع� األداء �ض

ض الشخص�ة مثل  ي الفّعال، القدراالصفات ما بني ت اإلدار�ة، والقدرة، أو التصور، من أجل تحد�د أهداف وتنظ�م ر�اطة الجأش، التعب�ي الشف�ي وال�تائب
 اآلخ��ن من أجل الوصول بنجاح إ� تلك األهداف. 

ي الفنون الب��ة أو األدائ�ة و�ظهار  –قدرة الفنون الب��ة أو األدائ�ة
ي �ض

ي مستوى مرتفع �شكل استثنائئ
امتالك سواء القدرة المحتملة أو المثبتة ع� األداء �ض

ي �شاطات تتطلب مهارات حرك�ةاإلم 
ي نوا�ي مثل الفن، الرقص، الدراما، الخطابة، و�ض

ناعمة وخشنة  كان�ة ع� إنتاج عرض جما�ي رائع، اإلنجاز، أو اإلبداع �ض
 استثنائ�ة. 

ق والمتشعب
ّ

ي مستوى مرتفع �شكل استثنا –قدرة التفك�ي الخ�
ق والمقار�ة امتالك سواء القدرة المحتملة أو المثبتة ع� األداء �ض

ّ
ي التفك�ي الخ�

ي �ض
ئئ

ض  ق أو المبتكر، اطالع الرأي المتقدم والمخّ�لة، وحل المشا�ل بطرق مم�ي
ّ

 ة. المتشعبة لمهارات اعت�اد�ة كما يتم إثباته ع�ب التفك�ي الخ�

 
ن وذوي الهبات ي ع�ث  -الرابع االختبار المس�ي للموه��ني

 الثاين
ي ع�ث (

ي الصفوف الرابع وحئت الثائض
 �ض

�
��ة المدرس�ة الطالب رسم�ا ض وذوي الهبات.  ف�ما 12-4تعرف منطقة ال�ت ي خدمات الموه��ني

) من أجل المشاركة �ض
��ة المدرس�ة توف�ي خ�ارات خدمة متعددة مالئمة  ض الناظمة اإلدار�ة المنطبقة، يتوجب ع� منطقة ال�ت ي بيئة تقوم بمعالجة يتوافق مع األحكام والقوانني
�ض

ي واحدة 
ض للخدمات �ض القدرة  ;) أو أ��� من الفئات التال�ة: القدرة المعرف�ة الفك��ة العامة1(القدرات، االهتمامات، واالحت�اجات الخاصة بالطالب المؤهلني

ق والمتشعب ;األ�اد�م�ة المحددة
ّ

 و الفنون الب��ة أو األدائ�ة.  ;مهارات الق�ادة أو المهارات النفس�ة االجتماع�ة ;التفك�ي الخ�

يتم الق�ام باختبار المعرفة الفك��ة العامة ع� مستوى المقاطعة بأ�ها �شكل سنوي لجميع طالب الصف الثالث باستخدام  –المعرفة الفك��ة العامة 
 اختبار القدرات المعرف�ة. 

ي نوا�ي القراءة، ال��اض�ات، يتم الق�ام باالختبار ع� مستوى المق -النوا�ي األ�اد�م�ة المحددة 
اطعة بأ�ها �شكل سنوي لجميع طالب الصف الثالث �ض

 العلوم، والدراسات االجتماع�ة. 

 يتم الق�ام باختبار مس�ي ع� مستوى المقاطعة بأ�ها �شكل سنوي لجميع طالب الصف الرابع باستخدام أداة إبداع.  -اإلبداع 

 مستوى المقاطعة بأ�ها �شكل سنوي لجميع طالب الصف الرابع باستخدام استب�ان ق�ادة األقران. يتم الق�ام باختبار مس�ي ع�  -الق�ادة 

.  سوف �قو  ض م جميع األها�ي الفنون الب��ة أو األدائ�ة: تجارب أداء المقاطعة بأ�ها للفنون الب��ة والدراما يتم عقدها لطالب الصف الرابع المهتمني
 باستالم رسالة معلومات. 



جتماع�ة.  : يتم الق�ام بتوف�ي اختبار مس�ي سن��ا� لجميع المراحل الصف�ة األخرى مع اإلحاالت، ب�انات التقدم المستمر، و/أو مخططات الروابط اال مالحظة
 طالب محدين. من الممكن أن يتم عقد فرص اختبار أخرى أثناء السنة نت�جة عوامل وظروف خاصة بناء ع� مناشدة من أجل استثناءات و/أو حاالت عجز 

 
 12-4 الخطوات من أجل التع��ف الرس�ي كشخص ذو ِهبة

).  من 1 الممكن الق�ام ب�حاالت ) ف�ما يتلو التقي�م، االختبار المس�ي أو اإلحالة، سوف �قوم المعلمون بجمع األجزاء الملزم بها كأدلة ل�ل ناح�ة (من النوا�ي
، الطالب، أفراد  ض ) مقاي�س مقبولة وسار�ة 3كادر المدرسة اآلخ��ن.  يتوجب أن �متلك الطالب ما ال �قل عن ثالثة (  ذوي الهبة من قبل األهل، المعلمني

ي �ش�ي إ� حاجة وأهل�ة من أجل خ�ارات ال ي كل ناح�ة من نوا�ي حمل الهبة من أجل تع��ف نقاط القوى وسلوك�ات حمل الهبة الئت
خدمة.  الصالح�ة �ض

 تسه�ل إدارة جميع االختبارات المسح�ة وعمل�ة التع��ف. سوف �قوم معلم(ة) موارد ذوي الهبة ب

ض (التسعة المع�اري)ع� مق�اس  9) يتوجب ع� الطالب الحصول ع� عالمة 2 ي امتحان  الستانني
قدرة ذهن�ة مع�اري معدل واسع النطاق من أجل ناح�ة �ض

ي نوا�ي القدرة األ�اد�م�ة المحددة، يتوجب ع� 
ي المعرفة الفك��ة العامة  �ض

ض التاسع (التسعة المع�اري) �ض ي الستانني
الطالب الحصول ع� نتائج مركبة �ض

ي  ض سارئي ض اثنني  امتالك دل�لني
�
ي كل ناح�ة من نوا�ي القدرة األ�اد�م�ة المحددة.  يتوجب ع� الطالب أ�ضا

 �ض
�
الصالح�ة ع� األقل اختبار إنجاز معدل مع�ار�ا

 ل�ل ناح�ة. 

o  ي الصف، المدرسة، يتوجب أن �شمل أدلة الق�ادة االس
ي الق�اة �ض

.  َو تعداد أو المشاركة �ض  المجتمع المح�ي
o  .يتوجب أن �شمل أدلة الفنون الب��ة واألدائ�ة إما أداء، مجموعة أعمال فن�ة، أو توص�ة 
o  .ق

ّ
 يتوجب أن تظهر أدلة اإلبداع قدرة تفك�ي خ�

ي 3
جميع الب�انات واألدلة من أجل الق�ام بصنع قرارات تتعلق بخ�ارات االختبار ) من أجل تحل�ل GRCلجنة التوص�ة بحمل الهبة ( ) يتوجب أن تلت�ت

ي سوف يتم توص�لها.  يتضمن األعضاء، ول�ن ال �قت�ون ع�، أفراد من كادر ذوي الهب ات، معل�ي المحتملة، الوضع/التع��ف كحامل هبة، والخدمات الئت
، مع ض ، الموجهني ض �ة، وأ�ة أشخاص آخ��نل�ي التعل�م الخاص، معل�ي متعل�ي الغرفة الصف والنوا�ي الخاصة، اإلدار�ني ض من الممكن أن �قوموا  لغة اإلنكل�ي

��ة المدرس�ة.  من الممكن أن تحدث االجتماعات من أجل التعوتحد�د حالة وضع الطالب ع�ب س�اس بالتع��ف الرس�ي  ��ف الحد�ث وفرص ات منطقة ال�ت
ي الش

 ء وال��يع. ا تاالختبار �ض

ل.  �مكن لألهل طلب  مالحظة: من ض الممكن لألهل/ أول�اء األمر تقد�م مناشدة للتع��ف و/أو خ�ارات الخدمة ع�ب إ�مال مناشدة قائمة مالحظات الم�ض
��ة المدرس�ة. سوف تقوم لجن د مستن ض وذوي المزا�ا لمنطقة ال�ت ض المناشدة هذا من معلم موارد ذوي الهبة أو من مكتب الموه��ني وذوي ة مناشدة الموه��ني
��ة المدرس�ة بصنع جميع القرارات النهائ�ة للمناشدات.  المزا�ا   لمنطقة ال�ت

عیة العرقیة/ من أجل ضمان إجراءات مساویة من أجل االختبار المسحي والتعریف للطالب ناقصي التمثیل تقلیدیاً (حاالت عجز استثنائیة، المجموعات الفر
اإلنجاز) في تعلیم الموھوبین وذوي المزایا، سوف یتم استخدام أفضل اإلجراءات التدریبیة من أجل  يومنخفضاإلثنیة منخفضة الحظوة، متعلمي اإلنكلیزیة، 

 تعریف الطالب المؤھلین لخدمات الموھوبین وذوي المزایا عبر االعتبارات الخاصة.

 

 كذوي هبات
�
ن رسم�ا   12-4 محصلة إ�صال الخدمة للطالب المعرفني

 ِل 
�
فإنه يتوجب ع� المدرسة مباينة، استبدال، تع��ز، أو تعد�ل المنهاج من أجل �سه�ل درجة عال�ة من اال�تساب لألهداف  KAR 3:285 704وفقا

ي 
ض بتط��ر اهتماماتهم، احت�اجاتهم،  KRS 158.6451التعل�م�ة المنشئة �ض ض كذوي هبة أو موه��ني ض والمشخصني وأن تقوم بمساعدة الطالب المعرفني

  ما هو أبعد من ذلك بعد. وقدراتهم الفرد�ة إ�

ي تقوم بمطابقة احت�اجات، اهتمام، وقدرة الطالب المحددة.  ي أول فصل  ع�ب الوسائل التعاون�ة، سوف تقوم المدرسة بتنظ�م خ�ارات إ�صال الخدمة الئت
�ض

. سوف �قوم معلمو موارد ذوي الهبة بدعم من كل سنة دراس�ة، سوف تقوم اللجنة باالجتماع من أجل تحد�د خ�ارات إ�صال الخدمة المالئمة ل�ل طالب
 �شمل، ع� سب�ل المثال وال الح�، ا

�
ض ع� األقل من الخدمة.  خ�ارات الخدمة من الممكن أن تكون م��جا لتباين، اإلغناء، إ�صال الخدمة ع�ب خ�ار�ن اثنني

 التسارع، التعاون، والمشاورة. 

ي كل خ��ف، سو 
 �ض

�
ي نها�ة كل فصل، سوف بعد التع��ف األول، ومن ثم سن��ا

ف يتل�ت الطالب ذوي الهبة خطة خدمة طالب ذو هبة.  إضافة إ� ذلك، �ض
 ). Infinite Campus�كون تق��ر تقدم خطة خدمة الطالب ذو الهبة متوافرا� ع�ب اإلنفين�ت كامبوس (

قدرتهم أو سواء كان قد تم صنع تع��ف حمل هبة محدد تتحمل المدارس مسؤول�ة توف�ي التباين المالئم إ� جميع الطالب بغض النظر عن مستوى 
 أو لم يتم ذلك. 

 



  12-4 هباتالللطالب ذوي المحددة إ�صال الخدمة  خ�ارات
ي خطة ذوي الهبات التعل�م�ة ال

خاصة يتوجب أن يتم استخدام التجميع من أجل األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة وخ�ارات إ�صال الخدمات المتعددة �ض
يتوجب أن �شمل  تصام�م تجميع الطالب التجميع من أجل األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة بناء ع� اهتمامات، قدرات، واحت�اجات �ة مدس�ة. بمنطقة ت��

 الطالب ف�ما يتضمن تلك االجتماع�ة والعاطف�ة. 

ي مرحلة يتوجب أن �كون هناك عدة خ�ارات �سل�م خدمة بدون تواجد أي خ�ار خدمة مفرد لوحدە، ع� مستوى م
��ة المدرس�ة بأ�ها، أو �ض نطقة ال�ت

.  من الممكن أن �شمل كل من التجميع من KRS 157.200(1)صّف�ة ما.  يتوجب أن تكون خ�ارات �سل�م الخدمة هذە متباينة بدرجة تكون متوافقة مع 
: أجل   األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة وخ�ارات توص�ل الخدمة المتعددة كل مما ��ي

 

ي واحدة (خ�ارات  •
) أو أ��� من 1�سارع متنوعة (مثً�، الخروج البا�ر من المرحلة األول�ة، تجاوز مرحلة صف، محتوى مواد ومنهاج �ض

 المواد من مرحلة صف أع�)
ي  •

 التعل�م التعاوئض
 خدمات المشاورة •
 خدمات الموارد •
 خدمات المشاورة الخاصة •
م عن بعد •

�
 التعل

 الدراسة المستقلة •
 الندوات •
ات دراس •  �ة متباينة لألفراد والمجموعات العنقود�ة ضمن غرفة الصف االعت�اد�ةخ�ب
 ; ل�ست خارج المنهاج) ;يتوجب أن ينعقد ذلك أثناء اليوم المدر�ي خدمات إغناء أثناء اليوم المدر�ي ( •
 اإلرشاد •
 الصفوف المتقدمة (هونورز) •
 حالة الوضع المتقدمة •
ي الخارج •

 خ�ارات دراسة السفر �ض
، للصفوف من الرابع (مدارس خاصة  •

�
ي ع�ث (4أوغرف صف محّدة ذات�ا

 ) فقط. 12) وحئت الثائض

 

 تبادل التع��ف
. سوف �قوم نظام اإلنفين�ت كا ي كنتا�ي

��ة المدرس�ة العامة �ض ي مناطق ال�ت
 Infiniteمبوس (يتم توف�ي التبادل إ� جميع تعار�ف ذوي الهبات الذي �حدث �ض

Campusة المدرس�ة  ذوي الهبات من منطقة ت���ة مدرس�ة إ� أخرى.  سوف تتم مراجعة خ�ارات إ�صال الخدمة  سجالتميع ) بنقل ج�� ي منطقة ال�ت
�ض

�ي الجد�دة و�سج�لها ضمن خطة خدمة الطالب ذو الهبة. لن يتم توف�ي التبادل إ� الطالب الذين ينتقلون من وال�ة أخرى أو من مدرسة خاصة/ 
ض تعل�م م�ض

.  سوف تراجع المدارس نتائج اختبارات الطالب المع�ار�ة والدالئل اإلضاف�و�توجب أن يت ي كنتا�ي
ة.  م تقي�مهم بناء ع� القواعد الناظمة لذوي الهبات �ض

. �إضافة إ� ذلك، من الممكن أن يتم جمع دالئل إضاف
�
 ة مطالب بها بالتوازي مع تقد�م تقي�مات مع�ار�ة معّدلة وسط�ا
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