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ARABIC 

 )AAP( ةمدقتمال تسااردال مجارب

 )ثثالال ىوتسمال(يئزجلكشبماودال تمادخو)ينثاال ىوتسمال(ةنیعمداوميفتمادخىعل لوصحال نشأبصحفال

 ةیبتللزیامتمال میعلتال ریوفتوبواھمال ةیمنتلالخنمبطالال عیمجترادقزیفحتب)FCPS( ةیومحكلا ساكفریف ةطعاقم سرادم مزتلت
 .ةمدقتمال جمرابال بطال تاجایتحإ

 )ثلاثلا ىوتسملا( يئزل جكشب ماودلا تامدوخ )يناثلا ىوتسملا( ةنیعم داوم يف تامدخ ىلع لوصلحا نأشب صفحلا
 سردامالموقت.يسرادالماعاللالختوق يأيفيئزجلكشبةمدقتمالتاسرادالجمانربتامدخول ةنیعمدواميفبطالللصحفءراجإنكمی
 .قحالال يسرادال ماعال ءدبل تامدخال دیدحتل بطالال عیمج تانایب ةعجرامب عیبرال يف

 جمانرب تامدخ ىلع لوصحلل ةالحإلا ةرامتسإ میدقت لالخ نم صحفال ةیملع يف ءدبال نییعرشال ءایصوألا وأ رومألا ءایولأل نكمی •
AAP ( ةمدقتمال ةیمیداكألا جمرابال يف صصختمال سردمال ىال )ثالثال-يناثال نییوتسم(ال ةسردمال يفAART( ریدم دعاسم أو 

 ً.اویسن ناس/نیلریأب
 يالتال طبراال ىعل )ثالثال-يانلثانیویتسم(ال ةسردمال يف AAP جمانرب تامدخ ىعل لوصحال بطلل ةالحإلا ةرامتسإ داجیإ نكمی

https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-
program-aap-forms نع ثحبلا لالخ نم أو “AAP Forms” طبراال ىعل .https://www.fcps.edu/ 

 ةیھلأ ةجیتنب ةالحإلا بطلب وامدقت نیذال نویعرشال ءایصوألا وأ بطالال رومأ ءایولأ غیبلتب ةقطنمال يف ةیئداتبألا ةسردمال موقتس
 .ناریزح/یونوی علطم للوحب جمانربلا يف لبوقلل بلاطلا

 15 هاصقأ دعمو يف ةسردملا
• 

• 

 )ثلاثلا ىوتسملا( يئزل جكشب ماودلا تامدوخ )يناثلا ىوتسملا( ةنیعم داوم يف تامدخ ىلع لوصلحا نأشب صفحلا ةیلمع
 ناجللا مقوت ثیح .FCPS سردام يف ةمدقتمال ةیمیداكألا تامدخال عیمج يف لوبقال ةیأھل دیدحتل لماش لكشب ةددعتمال رییاعمال ةعجرام متت
 ةبھمولاب ةمستملا ھتایكلوس أو بلاطلا ریكفت ىلع ةلثمألا، وAAP جمانرب سورد يف ھل ةحونممال صرفال لالخ نم بالطال لمع يف رظنالب

 وأ نیدوالال نم تالخدموال ،ترادقوال يسرادال لیصحتال تاجردو ،يسرداال مدقتال ریراقت ،فصال لخدا ةطشنألوا تاشاقنال نم ةذوخأموال
 مھتاشاقن معدل ةھباشمال ةیمیداكألا تاجایتحألا يوذ نم بطالال نم ةعومجم ىال بطالال مامضنأ ةیناكمإ يف ناجالل رظنت .يعرشال يصوال
 .فصال لخدا مدمھقتوةییمداألكا

 )ثلاثلا ىوتسملا( يئزل جكشب ماودلا تامدوخ )يناثلا ىوتسملا( ةنیعم داوم يف تامدى خلع لوصلحا نأشب فانئتسإلا ةیلمع
 ةنجل ىال ةدیدج تانایب مع فانئتسإلا بطل میدقت ھل زوجی ،ةیألھلا مدع رراق فانئتسإ يف يعرشال يصوال وأ بالطال رمأ يول بغر ذاإ
 ریدم دعاسم ىال وأ ةمدقتمال ةیمیداكألا جماربال يف صصختمال سردمال ىال ةدیدجال تاموعلمال میدقت بجی .ھیف رظنلل ةیلحمال ةیسردمال صحفال
 ة.سردملا

 يئزجلكشب قدمةلماتاخدملاو نةیعم ادوممیقدتب قةلعتلماتاخدملانع امةع رةظن

 ةیئادتبألا سرادملا يف يئزج لكشب دمةلمقا تادمخلاو نةیعم داوم میدتقب لقةعتلما تادمخلا
 تامدخلا ةلسلس جھن نإ .K-12 ةیسرادال لحرامال يفبطالال یعمجلةمدقتمال ةیمیداكألاتامدخال نمةصلتمةسلسل FCPS سارمد مقدت
 :بطاللا مامأ .مھفینصت نم ًالدب بطالال تاجایتحإ قوف تامدخال ةقباطم ىعل زیكرتلل لاجمال حسفی ةصلتمال

 .ةساردلا ءانثأ مھتاجایتحإ ةیبلتل ةنیعم تالاجم يف ملعتلا صرف ةدایز لجأ نم ةعونتم لخود طاقن •
 م.ھومنو مھملعت معدل ةلثامتم ةیمیداكأ تاجایتحأ تاذ عیماجم يف بالطلا عضو •

 تامدخال نم ةیالتال تایوتسمال میدقتل ًاعم )AARTs( ةمدقتمال ةیمیداكالا جمرابال يف نیصصختمال نیسردموال نویرداألوا نوسردمال لمعی
 :ةیئداتبألا سردامال ىوتسم ىعل ةسردمال يف ةمدقمال

LS-AAP-Spring Newsletter ES 2023/3/13 يف ھثیدتح ىرج 

https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-program-aap-forms
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/advanced-academic-programs-aap/advanced-academic-program-aap-forms
https://www.fcps.edu/


 

     
      

         
        

   
   

      
              

         
       
           
         

        

           
    

          
                 

       
             

 
       

   

   
           

          
     

        
         

     
     

 
    

   

          
           

        
           

       
       

      

 )لألواىتوسملا(K-6 لحارملل ،ةمراصلا ةیساردلا داوملا ىلا لدخم
 .لكاشمال لحو قطنمال مداختسوإ يدقنال ریكفتال ةصرفب بطالال یعمج عتمتی

مھسورد يف قالخوال يدقنال ركیفلتا تایجاتیرستإب نیملعملا عمیج نعیستی • 

عبر ةرتف لك يف لقألاىلع ةدحاو ةرمل AAP جمانربل يسرادال جھنمال راطإ نم دوام مداختسإ صرف ةیسرادال لوصفال وامعلم مدقی • 

.یةسارد نةس
 .FCPS سرادم بالط عیمج لمشت ىتوسملا اذھ تامدخ نكول كلذو نیحشرملل ةیفصت ةیلمعل بالطلا عضخی ال 

 )يناثلا ىوتسملا( K-6 لاحرملا ،نةیعم داوم يف ًاصیصخ دعُم مدتقم زیاتمم میلعت
 يف ذلكوفصال لخدا ةیرمعال ةئفال سفننمبطالال نممھنراأق ياقبتاجایتحإزواجتیزیامتممیعلتىعل مھولصحبطالال ضعببطلتی
 :لالخ نم تالاجملا هذھ يف بالطلل سیردتال لیدعت لوصفال يمعلمل نكمی .لألقا ىعل نیعم دحوا يسراد لاجم

 ،دوامال هذھيفةفتلخمدرواموتابجوا بطالال ءاطعأ •
 و ،معلتلل دداعتسوإ تامامتھوأ ترادق نم ھب نوعتمتی امل ًاقوف یعماجم يف بطالال عیمجت •
 .AAP ةمدقتمال ةیمیداكألاجمرابال جھنمراطإنمدواممداختسإلخال نمبطالال ترادقلةیافضأتزافحممیدقت •

 .بالطال ةسردم يف ماع لك يف اھب زیمتمال ةیسرادال تالاجمال يف بالطال تاجایتحإ مییقت ةداعإ متی

 )ثثالال ىوتسمال(3-6 یةساردلا لحارلما ،يئزج ماودب دمةتقلما یةیمداكالا جامربلا
 نم مھنارقأ يقاب تاجایتحإ زاوجتی زیامتم میلعت ىلع لوصحلا نوبلطتیو ةددعتم ةیسارد لقوح يف ةمدقتم ةیمیداكأ تاردقب بالطلا ضعب زیمتی
 .ةددعتم ةیسراد تالاجم يف ذلكو فصال لخدا ةیرمعال ةئفال سفن نم بطالال

 سوردوألوصفيفةركاشلملمبھحسلالخنمةلثامم ةییمداأك تاجایتحأمیھدلنیذال نممھنراأق ياقب مع بطالال لمعیثیح •
 .فصلا ةلمومع AART ةمدقتمال ةیمیداكالا جمرابال يف صصختمال سردمال اھسیردت يف ركتشی ةیعوبسأ

 موعلوال موعلوال ةیوغالل نونفال یعضواميف AAP جمانربل يسرادال جھنمال راطإ نم دوام مداختسإل ةعباتتم صرف نومعلمال مدقی •
 ت.ایضایرلا أو/ة ویعامتجألا

 م.اع لك يف بالطلا مییقت ةداعإ رمألا بلطتی ال .6 ةلحرملا لالخ يئزج مادوب تامدخلا میدقت لصاتوی

 )عبارلا ىوتسملا( لماك ماودب تامدخ ىلع لوصحلل صحفلا

 لماك ماودب تامدخ ىلع لوصلحل صفحلل ينمزلا لودلجا
 نم ًالدب يزكرمال ىوتسم/الةعطاقمال ىوتسم ىعل لماك موادب )عبراال ىوتسم(ال AAP جمانرب تامدخ ىلع لصوحلل صحفلا ةیلمع نكوت
 موادب )عبراال ىوتسم(ال تامدخ ىعل لوصحلل صحفال ةیملع نإب ةظحمالال ىجری ،ةمداقال ةیسرادال ةنسلل طیطختال ضرغل .ةیلحمال سردامال
 :امھص وحفلا ءارجإل نیتددحم نیترود لالخ نكوتس لماك

 .يانلثانوانك/رایین ذمن FCPS سردامب نیقحتملال ددجال بالطلل فیرخال لالخ صحفال تامدخ •
ο اویسن لوألانریش/تروبكتأ 15 ھو فیرخلا يف تالاحإلا میدقتل يئاھنلا دعمولا.ً 

 .2-7 نم لحارملا يف FCPS سرادمب قحتلم بلاط يأل عیبرلا يف صحفلا تامدخ رفتوت •
ο اینوس لألوا ننواك/ربمسید 15- لوألا يسردملا میولا نم ةلاحإلا ةرتف دتمت.ً 

 academics-https://www.fcps.edu/registration/advanced-:تاموعلمال نمدیزمال ىعل لوحصلل AAP جمانرب عقوم ةرایز ىجری
identification-and-placement/current-fcps-students. 

 )عبرالا ىوتسمل(ا 3-8 یةساردلالحارلما،لامكماودب دمةتقلما یةیمداكألاجامربال
 عیضوامال یعمج يف زیامتم میعلتب مھدیوزت عم لماك موادب مدقتمال يمیداكألا جمانربال يف ةكراشمال ىال مدقتمال ىوتسمال بطال ضعب جاتحی
 ).موعلوال ةیعامتجإلا موعلوال تایضایروال ةیوغالل نونف(ال ةعبرألا ةیساسألا ةیسرادال
 :ةسرادوساسألا ذاھىعل موادلل عیماجميفلماكموادب AAP جمانرب تامدخ ىعل لوصحلل نیؤھلمال بطالال یعمجت متی ثیح

 ، وةیعامتجإلا مولعلام ولوعلات وایضایرلاة ویغوللا ننوفلا سرود يف لماك ماودب AAP جمانربل يسرادال جھنمال راطإ نم دوام •
 ى.وتحملا دیقعت ةجردو قمعع وراست ةیحان نم زیامتم يسارد جھنم •

 .ماع لك يف بالطلا مییقت ةداعإ رمألا بلطتی ال .8 ةلحرملا لالخ لماك مادوب تامدخلا میدقت لصاتوی

 2023/3/13 يف ھثیدحت رىج

https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/current-fcps-students
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