
             
  

  
 

    
 

            
               

                   
                      

 
         

                     
                

                   
                

         
 

                 
            

                      
                

                   
                 
                 

            
   

 
                  

              
       

     
 

 

     

          

           
        

          

           

 

  

FARSI NOTIFICATION AND OPT-IN FOR HOME LANGUAGE DIRECTIONS 
Cognitive Abilities Test 

 :مترمح ناتسپرسر ونیدالو

 و ___________________ نبی ،(CogAT) یشوھ بیرض نومآز کی ،ناتدنزفر هرابرد ترشیب تاعالاط بسک تھج
 در خیارت نیا در امش دنفرز ھک تسا تیمھا ئزاح اریسب.ردیدگ ھداوخ لامعاامش ندزرف یارب ___________________

ونمزآزایریگدھجتینوتساھسدرمزاتبیغھبروبمج تدمنیا در ییلدل ھبامشدنزرفرگا.دشابھتشدا روضحھسدرم
.دنک تکرش لاسمازییاپ رد ییاناوت ونمزآ کی ردًابقاعتم ھک تشدا دھاوخ را تصفر نیا ، دشاب ھتشادن دوخ ھمانراک رد ییاناوت

 ریغ و ،یمک ،یمکال لالدتسا رد نازومآ شناد ھتافی ھعسوت یاھ ییاناوت ھب طوبرم تاعالطا ھئارا CogAT تست از فدھ
 رد انکدکو الامتحا ھک تسا یتایتوحم ساسا رب دشو یم تست زومآ شندا از نومآز نیا در ھک ییاشھخب عاونا د.شاب یم یمکال

 البق ناکدوک ھک تسین ییزچ امولز نومآز نیا در صاخ تاعوضوم و اھالوس شسپر هونح ،لاح نیا اب .دننک یم ھبتجر ھسدرم
 ار دنا هداد ماجنا بالھ قک ییاھلاوس ھنومن نیرمت نامکا.دننادبار اھلاوس اممت خساپ دور یمن راظتناناکدوک زا .دشناب هدرک ھبرجت

نومزآنیایارب ،تاناحتماریاس دننام دور یمن راظتناناکدوک زانیاربانب ،تساییاناوت مونزآ کی CogAT.تشاد ھنداوخ
.دنشاب ھشتاد یگدامآای و دننک ھعلاطم لبق زا

 از یرغ یگرید نابز ھب( تسا یگناخ نابز یدارا نآ بر هوالع ای یسیگلنا از یرغ ھب امش دنزرف ھک دھد یم ناشن ام بقاوس
یگناخ نابز ھب را نومزآیامنھرا دیھاوبخ دوخ دنرزف از ھک دیدار را ناکمانیاامش ھک تسانعم نداب نیا ).تسانشآ یسیگلنا

 ھب را نومآز یاھ لمعلاروستد دناوت یم امش دنزرف ، دیننک باختناار ھنیزگ نیارگا .دنک تفایرد اید هردک صخشم ھک روطناھم
 از یبرخ یراب و تسا دوجوم یسیگلنا نابز ھب قطف نومزآ یاھالوس ھک دیشاب ھتشدا ھجوتًافلط .دنک تفایدر یسیگلنا نابز
 یگناخ نابز ھب نومآز یاھ لمعرالوتسد یبرا امش باختنا.دانوخب یسیلنگانابز ھب دیاب زومآ شاند 7یلا 4 یھا یھپا یھالاوس
(دذارگ یمن ریثأت نومآز تالاوس در ھتفر راکب نابز بر تالاسو یلو دشاب امش هوالخدنابز ھب تسانکمم اھمعرالوتسد ینعی.
ار ریز مرفًافطل ، دنک تفایرد یگناخ نابز ھب ار CogAT نومزآ یاھلمعالروتسد ناتدنزرف دیھاوخ یم راگ)یسیگلنا نابز ھب
 _____________________________ ھب لیمیا قیرط زا را دخو ابختنا ستاخورد یا و دینادرگرب ھسردم ھب
 د.ینک لاسرا

 لبقاھشگزار نیا،الومعم.تفگر دھاوخ قرار نیدالو اریتاخ در دشابسترسد در ھکنیاضمح ھبتمرانشگزار وناتحماھیجتن
 ھتفشریپ یمداکآ عبانم معلم اب افلط ،دیردا یالوس رھ نومآز نیا هرابدر گرا .دنشاب یم سترسد لباق یناستمز تالیطعت زا

(AART)، ______________________ ، رد ، ____________________ ،ھسرمد نومزآ یگنھامھ لوسئم ای 
.دیریبگ سامت ناتدزنرف ھسردم

 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
 یگناخنبازھبنموزآیاھلمعالروتسدتفیارم درف

 د.یھد لیوحت ھسردم ھب و لیمکت ار مرف نیا ، یگناخ نابز ھب CogATیامھنارتفاریدھبلایمتتروصرد

( ، نم ( نمزومآ شناد متسھ لیام )تسرپرس/یلو ___________________  شناد مان _____________________
 د:نک تفایرد ریز نابز ھب ار CogAT یبایارز یاھ لمعلاورتسد )وزمآ

 ی)نیچ( نیردنم ________)ینچی یعو(ن یونانتک ________ سیور ________یسیلنگا ________

 مالیوس ________ یماتنوی ________ یبرع ________ شانیسپا ________
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