
 

 مدارس مقاطعة فاي�ت العامة
 ثالث -) للصفوف ر�اض األطفال PTPدل�ل مجموعة المواهب األول�ة (

 

بأن، "مجموعة المواھب" تعني مجموعة من طالب المرحلة األولیة الذین تم    KAR 3:285 704 لذوي الھباتن قواعد كنتاكي الناظمة تبیّ 
ة اختیارھم بشكل غیر رسمي كحاملین لخصال وسلوكیات متعلّم عالي االستطاعة وبعد ذلك تم تشخصیھم باستخدام سلسلة من المقاییس غیر الرسمی

 ترة تواجدھم ضمن البرنامج األولي".والرسمیة من أجل تحدید احتیاجات توصیل الخدمة المتباینة أثناء ف
 

ذوي المتعلمون ذوي االستطاعة العالیة ھم طالب یمثلون نمطیاً أعلى ربع من مجموعة الطالب السكانیة الشاملة من ناحیة درجة خصال وسلوكیات 
% من 5أن تشمل أعلى  PTPظھرة. من الضروري أن یتم فرد شبكة كبیرة من أجل إیجاد المتعلمین ذوي االستطاعة العالیة.  یمكن لل المُ  الھبات

الھبات.  تشمل نواحي الھبات الخمسة المعرفة الفكریة العامة، النواحي األكادیمیة المحددة، القیادة، اإلبداع، الفنون البصریة كل ناحیة من نواحي 
 ألدائیة.وا
 

یتم یتوجب أن ) خدمات متباینة تكون مطابقة الحتیاجاتھم، اھتماماتھم وقدراتھم.  PTPیتوجب أن یستلم الطالب في مجموعة المواھب األولیة (
مي غرس وإدخال خدمات مجموعة المواھب األولیة ضمن البرنامج األولي ویتوجب أن یقوم الطالب ذوي نواحي القوة بتلقي فرص توجیھ تعلی

ل بالنسبة لنواحي القوة في المعرفة الفكریة العامة، الریاضیات، القراءة، العلوم والدرسات االجتماعیة فإنھ یتوجب بأن یتم خدمتھا بأفض  متباینة.
تسارع شكل في غرفة صف التعلیم االعتیادي مع دعم من معلم موارد الموھوبین وذوي المزایا من أجل تباین یومي، وفرص یومیة من أجل ال

حالة وضع تعلیمیة مالئمة) ھي إحدى خیارات  أو.  خدمة موارد یتم توفیرھا عبر معلم تعلیم ذوي مزایا ( سواء سحب خارج الصف واإلغناء
نواحي من الممكن أال تتم القدرة بأن یتم تباینھا من أجل  ;الخدمة، وھي مفیدة بشكل خاص لنواحي القیادة، الفنون البصریة واألدائیة، واإلبداع

 اإلسراع واإلغناء ضمن غرفة الصف االعتیادیة.
 

 
 )PTPاخت�ار طالب مجموعة المواهب األول�ة (

ي الصفوف ر�اض األطفال
).  �مكن الق�ام باإلحالة إ� ال PTPالثالث �شكل غ�ي رس�ي إ� مجموعة المواهب األول�ة ( -يتم اخت�ار الطالب �ض

PTP    .من قبل أهل، معلم، عضو كادر مدرسة آخر أو الطالب نفسه.  يتضمن االخت�ار عمل�ة جمع أدلة من أجل دعم حمل الهبة المحتمل
ة وتظهر خصال وسلوك�ات موه��ة. �ش ض  مل األدلة المالئمة: يتوجب ع� الطالب أن �متل�وا ع� األقل ثالثة أدلة تقوم بدعم هباتهم المم�ي

 
 ; مجموعة من األدلة (مثً�، مجموعة أعمال أول�ة) تظهر أداء الطالب •
 ;قائمة مواد بالسلوك�ات المحددة لفئات ذوي الهبة •
 ;ب�انات �شخ�ص�ة •
 ;ب�انات تقدم مستمرة •
 ;سجالت قول�ة سابقة •
 ;ب�انات اختبار رسم�ة متوافرة •
 ;مقابلة أهل أو استب�ان •
 ;مراجعة أول�ةمشورات لجنة  •
 مستندات سار�ة الصالح�ة موثوقة أخرى •
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 خ�ارات �سل�م الخدمة
 )KAR 3:285 704 من قواعد وال�ة كنتا�ي الناظمة لذوي الهبات 6(وفق قسم 

ي خطة تعل�م ذوي  •
يتوجب أن يتم استخدام التجميع من أجل األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة وخ�ارات �سل�م الخدمات المتعددة �ض

الهبات لدى منطقة ت���ة مدرس�ة محل�ة.  يتوجب أن �شمل  تصام�م تجميع الطالب التجميع من أجل األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة 
 حت�اجات الطالب ف�ما يتضمن تلك االجتماع�ة والعاطف�ة. بناء ع� اهتمامات، قدرات، وا

��ة المدرس�ة  • يتوجب أن �كون هناك عدة خ�ارات �سل�م خدمة بدون تواجد أي خ�ار خدمة مفرد لوحدە، ع� مستوى منطقة ال�ت
ي مرحلة صّف�ة ما.  يتوجب أن تكون خ�ارات �سل�م الخدمة هذە متباينة بدرجة تكون متوافق

.  KRS 157.200(1)ة مع بأ�ها، أو �ض
: ن أن �شمل كل من التجميع من أجل من الممك  األغراض التوجيه�ة التعل�م�ة وخ�ارات توص�ل الخدمة المتعددة كل مما ��ي

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

 ; د من مرحلة صف أع�)الموا
ي وخدمات مشاورة •

 ;تعل�م تعاويض
 ;خدمات  مشاورة خاصة •
ات دراس�ة متباينة لألفراد والمجموعات العنقود�ة ضمن غرفة الصف االعت�اد�ة •  ;خ�ب
م عن بعد •

�
 ;التعل

 ; خدمات إغناء أثناء اليوم المدر�ي (ل�ست خارج المنهاج) •
 ;دراسة مستقلة •
 ;إرشاد •
ي نموذج سحب خارج غرفة الصف أو حاالت وضع تعل��ي مالئمة أخرىخدمات موارد يتم  •

 ;�سل�مها �ض
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