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ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﻓﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ IV
ﻧﺎم داﻧش آﻣوز _____________________________________ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧش آﻣوز _______________________

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻓﻘط درﺧواﺳت ھﺎی آﺧرﯾن دوره ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد .ﻣﮭﻠت درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر در اطﻼﻋﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺻﻼﺣﯾت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد وﺟود دارد.
ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾدﻧظر اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد و ﭘروﻧده اﺻﻠﯽ ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟطﻔﺎ ً
اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣوﺟود در ﭘروﻧده اﺻﻠﯽ را ﻣﺟددا ﮐﭘﯽ و ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد.
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن داﻧش آﻣوزان ﻓﻌﻠﯽ  FCPSﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از ﻓﺎﯾل اﺻﻠﯽ ﻏرﺑﺎﻟﮕری را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از ﭘروﻧده
ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣوزش ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣدارک ﺟدﯾد را در ﯾﮏ ﭘﺎﮐت  9x12اﯾﻧﭻ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺑﯾل دﻓﺗرﭼﮫ ،ﺟدا ﮐﻧﻧده اوراق  ،ﭘوﺷﮫ ھﺎی ﺳوراخ دار  ،دﻓﺗرﭼﮫ ھﺎی
ﺳﯾﻣﯽ  ،ﭘوﺷﮫ ﯾﺎ ﻣواد دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ﻣدارک ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد  -ﻟطﻔﺎ ً ﻓﻘط ﮐﭘﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
ﻟطﻔﺎ ً ﮔزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
_____ ﻧﺎﻣﮫ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
_____ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ اﺧﺗﯾﺎری وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت )اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﺎﯾل ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺻﻠﯽ ﻧﺑﺎﺷد( .اﯾن ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت
https://www.fcps.edu/node/38893

_____ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر داﻧش آﻣوز )ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ طرﻓﮫ در اﻧدازه ½ 8در  11اﯾﻧﭼﯽ ﺑﺎﺷد( .ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎی داﻧش آﻣوز ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﮐﭘﯽ ﮐﺎرھﺎی ھﻧری  ،داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ )ﻧوﺷﺗﮫ ﺧود داﻧش آﻣوز( و ﺳﺎﯾر ﭘروژه ھﺎ و ﮐﺎرھﺎی داﻧش آﻣوز .ﮐﺎر ﺑﺎﯾد روی ﺑرﮔﮫ ھﺎی
اﺳﺗﺎﻧدارد اﻧﺟﺎم ﺷود.
_____ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت ﺟدﯾد .داﻧﺷﮕﺎه ﺟورج ﻣﯾﺳون اﯾن ﺗﺳت را از طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھوش ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧد )  .(703-993-4200اﯾن ﺗﺳت
را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ رواﻧﺷﻧﺎس ﺧﺻوﺻﯽ و دارای ﻣﺟوز دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد .ﮐﭘﯽ ﻣﺟوز آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﻧﺗﺎﯾﺞ ارﺳﺎل ﺷود .در
ﺻورت ارﺳﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت ﺟدﯾد  ،ﻟطﻔﺎ ً ﻧﻣره را در ﻣﻘﺎﺑل ﮔزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
•

______WISC V, CAS, Stanford Binet, Kaufman

•

ﮐﻣﯽ______ ﺗرﮐﯾﺑﯽ______
ﺗﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ھوش :ﮐﻼﻣﯽ______ ﻏﯾر ﮐﻼﻣﯽ ______ ّ

•

ﺗﺳت ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻏﯾر ﮐﻼﻣﯽ ______ Naglieri

اﻣﺿﺎء وﻟﯽ /ﺳرﭘرﺳت __________________________________________ ﺗﺎرﯾﺦ __________________

ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻓرم اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد و ھﻣراه اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد در ﭘﺎﮐت ﻗرار دھﯾد و ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﻣدارک را ﺗﺎ ﻗﺑل از آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑﮫ آدرس زﯾر
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ "ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳت" ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
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