
Edmonds School District 
Highly Capable Program 

20420 68TH Ave W, Lynnwood, WA 98036 
cassb@edmonds.wednet.edu 

Phone 425-431-7157 / Fax 425-431-7089 

 احالة واذن آلختبار القدرات العالیة  
2022    خریف

 (استمارة اإلحالة الموقع علیھا ھذه مطلوبة قبل االختبار)  
 

طبقاً للموعد المحدد من قبل والیة واشنطن،     31/12/2220أعوام على یوم  5طالب لكى یتم اختبارھم. اذا كان عمر  31/8/2220أعوام على األقل على یوم  5یجب ان یكون عمر الطالب 
ى یتم اختبارھم. (نفس القواعد  لك 31/8/2220م على األقل على یوم أعوا 6یجب ان یكون عمرھم  - المبكر لروضة األطفال.  طالب الصف األول ھ دخولة یجب ان تقبل منطقة ادموندز التعلیمی

. 2220/ 31/12سنوات على یوم  6ھم یجب ان یكون عمر-لطالب الصف االولالمبكر  للدخول    
الطالب (یرجى طبع) لقب                        االسم االول                                         الوسط  

 
 

Gender  
 

 عنوان السكن                                                                                                     الرمز البریدى 
 
 

 (MM/DD/YYYY)  تاریخ المیالد 

  ادموندز) انظر ادناه*مدارس عنوان المدرسة ان لم تكن مدرسة تابعة لمنطقة  ( حالیاالمدرسة الملتحق بھا  
 
 

الدراسى الصف   
 
 

 Race / Ethnicity: (Check all that apply) ما ھي المدراس التابعة لمنطقة مدارس ادموندز ھي مدارس حیك؟ (یرجى ذكر جمیعھا)

  من  امریكى ھندى األصل او مواطن   ☐
 االسكا 
 اسیوى  ☐
 اسود/امریكى من اصل افریقى ☐
 ھسبانى او التینى ☐
☐ المحیط الھادى سكان جزیرة ھاواى او   
 ابیض  ☐

 الثانویة  
 
 

 االعدادیة (المتوسطة)  
 

 االبتدائیة   

اشر ھنا:       ☐ IEP   او  504 Plan   اذا تطلب طفل تعدیالت خاصة لآلختبار كما ھو محدد في    
لھذه الوثیقة.    IEP  504 او Plan ارفق صفحة تعدیالت     

 ھل تم إحالة او تم تقییم طفلك في اى وقت مضى لبرنامج القدرات العالیة في منطقة مدارس ادموندز؟   
اذا "نعم" ما ھو العام (أعوام)؟                   نعم  ☐     ال  ☐

 دائرة  وضع كیف تم إحالة طالبك؟ یرجى
 آخر  سبب         رفيق       ذاتي   قرار      الوالد / الوصي      / المنطقة   المدرسة موظفي      المدر�ي إجراءات الفحص 

 
 اللغة االولى المنطوق بھا فى المنزل؟ 

 
 

)                        االسم االول  بعیرجى ط ( لقب ولى االمر/الوصى                الھاتف   البرید االلكترونى   
 
 

االسم األول              )               طبع یرجىلقب ولى االمر/الوصى (               الھاتف   البرید االلكترونى   
 
 

بیان صاحب الملك او بولیصة   رة الكھرباء او الغاز او القمامة؛ق اثبات سكن (مثل فاتو ارفا  یجب مسجل حالیا في مدرسة تابعة لمنطقة مدارس ادموندز،  غیران كان طفلك *  
او وصل مدفوعات؛ بولیصة تأمین لمستأجر او صاحب ملك) لھذه الوثیقة.   بیان المستأجر ؛تأمین  

 
: قبل تقدیم ھذه اإلحالة  

Parent Reflection Form  لطفلك المرفقھ        واستمارةاكمل ھذه الوثیقة، تشمل توقیع ولى االمر  ●                           
Student Identification Section  من ظھر ھذه الباقة، واكمل قسم Teacher Inventory Form  افصل استمارة  ● 

الى برنامج القدرات العالیة.  مباشرة في اعلى الصفحة، وبعد ذلك اعطیھا لمعلمة طفلك.  سوف تعیدھا معلمة طفلك         
 

انا افھم ان طفلى مطالب  . تبداء عملیة التقییم بأختبار القدرات المعرفیة، تستغرق ثالث ساعات. (القدرات العالیة لمنطقة مدارس ادموندزم طفلى لبرنامج یقیلتاعطى االذن  
التخصصات    ةمتعددختیار اللجنة ا سیتم وضعھا في االعتبار من قبل  المتاحة جمیع البیانات التكمیلیةثالث ساعات بفترات راحة قلیلة).  ةبالجلوس بھدوء واتباع االرشادات لمد

   ة االختیار متعدد التخصصات نھائى. لخدمات القدرات العالیة.  قرار لجن  اكبرالذین ھم بحاجة  لتحدید ووضع الطالب 
 

 توقیع ولى االمر __________________________________________ التاریخ _________________________________

. 2220نوفمبر  30مساءاً یوم  4:30یجب ان یتسلمھا مكتب برنامج القدرات العالیة بموعد اقصاه الساعة   
 یرجى ارسال بالبرید او بالبرید االلكترونى او الفاكس او بالید للعنوان اعاله .

 
 
 
 



ي برنامج القدرات العال�ة التحد�د والتنس�ب
 �ف

) معاي�ي متعددة وتقوم بمراجعة ب�انات األداء لجميع الطالب الذين تم اختبارهم. الطالب الذين تم تحد�دهم للحصول  MSCالتخصصات (�ستخدم لجنة االخت�ار متعددة  
ف األ���   ي األدلة من معاي�ي متعددة تظهر أن الطالب هو من بني

  القدرة، ال�ة  ولد�ه دل�ل ع� الحاجة الواضحة لخدمات ع  قدرة،ع� قدرات عال�ة س�كون لديهم غلبة �ف
ي برنامج القدرات العال�ة

يتم مساعدة لجنة االخت�ار متعددة التخصصات من قبل مكتب التقي�م والبحث والتقي�م بالمنطقة لتجميع وفهم . وس�ستف�د أ��� من اإلدراج �ف
،و��انات التحص�ل    المنطقة،ملف تع��ف تقي�م الطالب. سيتم أخذ سجالت تقي�م   ،الوالدين    ومعلومات إحالة  الدرا�ي ف   األخرى، ودرجات اختبارات المنطقة    والمعلمني

ي هذە العمل�ة. لن يتأثر الطالب بط��قة سلب�ة إذا كانت هناك درجة اختبار 
ي االعتبار �ف

 . مفقودة أو ب�انات أخرى  باإلضافة إ� أي معلومات أخرى ذات صلة متاحة �ف
 

  برمجة عال�ة القدرة
ي ، يتم تقد�م  

ي المستوى االبتدائئ
اس بارك. ع� مستوى المدرسة المتوسطة ، يتم تقد�م �ف ي مدرسة ت�ي

الطالب المحددين من خالل برنامج قائم بذاته بدوام كامل موجود �ف
ف منهج إدموندز ال ف هذە الفصول الدراس�ة بني اس المتوسطة. تم�ي ي مدرسة براير ت�ي

ي موجود �ف
القائم ع�   قوي والمنتظمالطالب من خالل برنامج قائم بذاته بدوام جزئئ

تجات ف��دة من نوعها.  المعاي�ي من خالل توف�ي بيئة �سمح للطالب بتحد�د المشكالت المعقدة وحلها ، واستكشاف المفاه�م بعمق وتعق�د أ��ب ، وتط��ر و��شاء من
،باستخدام معاي�ي الرابطة الوطن�ة لألطفال   ف ا عن    الموه��ني  . التك��مالفصل الدرا�ي العادي أو برنامج  �ختلف المنهج الدرا�ي والتعل�م وال�عة كث�ي

 
 یتم تجمیع الطالب مع المتعلمین اآلخرین ذوي القدرات العالیة في جمیع الفصول الدراسیة  -·  البرمجة عالیة القدرة في المدرسة االبتدائیة 

 ·  البرمجة عالیة القدرة في المدرسة المتوسطة 

o  قدرات عالیة في فنون اللغة اإلنجلیزیة والعلوم والدراسات االجتماعیة یتم تجمیع الطالب مع متعلمین آخرین ذوي 
o  تحدید مستوى الریاضیات في المنطقة التعلیمیة وذلك باستخدام  السكان، عامة من  یتم وضع الطالب في الریاضیات مع طالب 
o  والمواد االختیاریة والغداء مع عامة السكان  التربیة البدنیةیحضر الطالب 

 
 تئناف عمل�ة االس

وط التال�ة)  MSC�مكن استئناف قرارات لجنة االخت�ار متعددة التخصصات (  ي ت�ي استالم النتائج. ال �جوز االستئناف إال بناًء ع� أحد ال�ث  : خالل األسابيع الثالثة الئت
 

 ).االختبار إكمال مرض یمنع  أو  على صحة نتائج االختبار (أي حدث صادم  قد یكون لھ تأثیر سلبي  االختبار أثناء  حدث ظرف استثنائي     .1
 تاریخ میالد غیر صحیح بسبب  لجنة االختیار من قبل  التقییم سوء تقدیر  لبیانات أو  سوء تطبیق  .2

ي حساب درجة الطالب. 
 أو مستوى الصف المستخدم �ف

 
 اإلجراءات التال�ة مطبقة لالستئناف: 

 أو موقع الویب.  استئناف من خالل مكتب برنامج عالي القدرةیتوفر نموذج  .1
االختبارات   قبولیتم  لن  الموعد النھائي لالستئناف المحدد. بحلول  مكتب برنامج القدرات العالیة  إلى الداعمة المكتملة واألدلة   االستئناف نماذج  جمیع  تقدیمیجب    .2

 االستئناف. لعملیة  كوثائق داعمة   المعرفیة الخارجیةالتقییمات أو  
برنامج  مكتب  سیصدر  الوقت، ذلك  برنامج القدرات العالیة بعد فترة وجیزة من الموعد النھائي لالستئناف. في من قبل مكتب  مراجعة االستئناف في البدایة سیتم   .3

والقرار  سیتم إرسال ملخص مكتوب للمراجعة األولیة  المقدمة.  األدلةعلى  ء  بنا   الطالب اختبار  إعادة  أو الموافقة على   االستئناف برفض  القدرات العالیة قرارا إما  
 وسیتم أیًضا تضمین نسخة من الملخص في ملف االختبار عالي الكفاءة للطالب.  االستئناف،یقدم  الشخص الذي  إلى 

 . لجنة االختیار متعددة التخصصات في غضون أسبوعین بعد إغالق نافذة إعادة االختبارمن قبل  سیتم مراجعة نتائج الطالب الذین یعیدون االختبار  .4
 

. )  MSCقرار االستئناف للجنة االخت�ار متعددة التخصصات (  ي
 نهائئ

 
 قم بإنھاء البرمجة ذات القدرات العالیة

نامج ثم �ختار إعادة الدخو �مكن ألول�اء األمور أن   ي أي وقت. قد �حتاج أي طالب �خ�ج من ال�ب
مجة عال�ة القدرة �ف ي ال�ب

ي  �طلبوا من طالبهم التوقف عن المشاركة �ف
ل �ف

 المستقبل إ� إ�مال عمل�ة االخت�ار مرة أخرى. 
 

ي برنامج "القدرة العال�ة" حسب الحاجة من  
. قبل اتخاذ أي قرار بتغي�ي موضع الطالب  لجنة االخت�ار متعددة التخصصات قبل  سيتم إعادة تقي�م الطالب الذين لم ينجحوا �ف

ا  ت المحتملة. ، سيتم إخطار أول�اء األمور وسيتم عقد اجتماعات مع المعلم والمدير والمستشار ومسؤول المنطقة ذوي القدرات العال�ة لمناقشة التغي�ي
 



برنامج القدرات العالیـــھ    
PARENT REFLECTION FORM 

 (تعلـــم الطالــب، الدوافـــع، خصائـــص االبـــداع)  
 

الطالب                                                                     اسم                          (MM/DD/YYYY) تاریخ المیالد 

 

                               التاریخ             الصف 

                                                                                                     لمعلمةا المدرسة                                                                     

    
توجیھات:  یرجى قراءة البیانات ادناه بعنایة وقدر طفلك  وفقاً للجدول  التالي .  اشر بعالمة واحدة لكل سؤال  الى یعكس طفلك بصورة افضل.  سوف یبقى ھذ ا االستبیان في  

CUM     مكتب القدرات العالیة بالمنطقة. لن یتم وضع نسخ  في ملف الطالب 
 

 •                                                     % من الوقت) 10اقل من ( نادراً ه الممیزات ذا الحظت ھذا 
 •                                            % من الوقت)  25 (تقریباً  الوقت  بعضه الممیزات ذا الحظت ھذا 
 •                                                % من الوقت)  50 (تقریباً  احیاناً كثیرةه الممیزات ذا الحظت ھذا 

 • اذا  الحظت  ھذه الممیزات معظم الوقت (75% الى 100% من الوقت)                                         
     

                                                      درجة واحدة لكل سؤال)( – صفات التعلیم الممیزة نــادراً  بعض الوقت  احیاناً كثیرة  معظم الوقت 

الصف  مستوى  أو  للعمر بالنسبة عادي غیر   نحو على  متقدمة  مفردات  لدیھ. 1      

  اكثر من میول الطالب  (  المواضیع من  متنوعة  مجموعة حول المعلومات  من كبیر  مخزن  یمتلك . 2     
                                                               ) سنھا/   سنھ من  المعتادة 

 3. .                                 حقیقة              معلومات  من  والتمكن  سریع ذكرت  لدیھ     

           یسأل لألشیاء، وكیف  لماذا اكتشاف  یحاول. والنتیجة السبب عالقات في سریعة  بصیرة دیھ . ل4     
 "Tick" الناس  أو  األشیاء یجعل  الذي ما  یعرف  أن  یرید . االستفزازیة  األسئلة   من  العدید    

  واألحداث  الناس   عن  بسرعة صحیحة  تعمیمات ب یقوم  أن  ویمكن  كامنھ  مبادئ ل حاضر  فھم  لدیھ . 5.    
واألشیاء  واألشخاص  األحداث،   في واالختالف  التشابھ  أوجھ  عن  یبحث  واألشیاء، . 

  من  أكثر   ،الخ فیلم، قصة،  من"  المزید  على  حصل ی"  أو"  أكثر یرى"  عادة  حریص ویقظ، مراقب  ھو ..6     .
                                                                          غیره 

یقرأ قدراً كبیراً من تلقاء نفسھ/نفسھا؛ یفضل كتب على مستوى الكبار؛ ال یتجنب المواد الصعبة.  .7      

؛ یعقل األشیاء ویرى إجابات منطقیةأجزائھا الخاصة بھا. یحاول فھم المواد المعقدة بتقسیمھا الى  8      
ات فطرة سلیمة                                                                              ذو  

 
 
 

 
      

                                            درجة واحدة لكل سؤال)( – صفات التحفیزیةال نــادراً  بعض الوقت  احیاناً كثیرة  معظم الوقت 

              یستغرق ومغرم بمواضیع او مشاكل معینة؛ مستمر في السعي ال كمال المھام. .1    

    من المھام الروتینیة                                                     سھولةیشعر بالملل ب.   2      

لمتابعة العمل التي اثاره/اثارھا مبدئیا. وجد،  ن، ا  ھ افع الخارجیوالد . یحتاج الى القلیل من  3       

                       او انتاجھ اتھ؛ ال یرضى بسھولھ بسرعتھ  ذ. یسعى جاھداً نحو الكمال؛ ینقد 4    

                       . یفضل ان یعمل بشكل مستقل، یتطلب القلیل من التوجیھات من المعلمین 5    

                  -یمیل الى العدید من مواضیع وقضایا "الكبار" من الدین والسیاسة و/او القضایا األخالقیة. 6    .
                                                       اكثر من المعتاد لمستو ى سنھم. 

 

                      . حازم في كثیر من األحیان (عدواني احیاناً)؛ عنید في اعتقاده/اعتقادھا 7    

                                          . یحب تنظیم وتصمیم لألشیاء واألشخاص والمواقف 8    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         م ویحكم على االحداث ی. یشعر بقلق تماماً من الحق والباطل والخیر والشر؛ غالباً یقی9
                                                                    واألشخاص واالشیاء 

 

 

 



     

                                          درجة واحدة لكل سؤال)( – االبداع نــادراً  بعض الوقت  احیاناً كثیرة  معظم الوقت 

لعدید من األشیاء؛ یسأل أسئلة باستمرار عن أي شيء وكل شيء.  للدیھ فضول . 1      

ینتج عدد كبیر من األفكار او حلول لمشاكل واسئلة؛ احیاناً كثیرة یقدم إجابات غیر غادیة وفریدة . 2       
كیة                                                                                              ذو  

؛ عنید                              ات؛ متطرف ومتحمس في الخالف. غیر مأھول في التعبیر عن رأیھ3      

                                                                                      المخاطر؛ مغامر وتأملي ذ یأخ  .4    

ا...") ذ. یخلق قصص، مسرحیات، تعبیرات كتابیة، یتخیل ویفترض ("أتساءل ما قد یحدث ا 5                 
                        ات مكان مشترك.                                ذ ویرتجل بمواد  یتالعب باألفكار 

          مضحكة.   لدیھ شعور قوى من الفكاھة ویرى الدعابة في مواقف التي قد ال تبدو  .6     .

یستجیب عاطفیاً لقصص واحداث واحتیاجات اآلخرین.                                        .7      

. مًومن بالفردانیة وغیر خائف ان یكون مختلف.                                                 8      
                                                                             

   دراسة نقدیة               لقبول قواعد بدون أسباب او مستعد  غیر انتقاده بناء، .  9    

 

 

 

 

 

 



 

HIGHLY CAPABLE PROGRAM 
TEACHER INVENTORY FORM 

(STUDENT LEARNING, MOTIVATION, CREATIVITY CHARACTERISTICS) 
 
    
 (Student Identification Section) 

Name of Student Date of Birth (MM/DD/YYYY) 

 

Grade Date 

School Teacher IEP:   Yes     No ELL:   Yes   No 
504 Plan:   _Yes     No TITLE I/LAP:   Yes   No 
Other:     
 
  

Teacher Directions: Please read the statements below carefully and rate your student according to the following scale. 
Provide only one check mark per question that best reflects your student. 
This survey will be kept at the district’s Highly Capable office. Copies WILL NOT be placed in the student’s CUM 
file. 

 If you have rarely observed this characteristic (less than 10% of the time) 
 If you have sometimes observed this characteristic (approximately 25% of the time) 
 If you have often observed this characteristic (approximately 50% of the time) 
 If you have observed this characteristic most of the time (75% to 100% of the time) 

 
     

LEARNING CHARACTERISTICS – (one score per question) Rarely Sometimes Often 
Most of 

the Time 

1. Has unusually advanced vocabulary for age or grade level.     

2. Possesses large storehouse of information about a variety of topics (beyond 
the usual interests of students his/her age). 

    

3. Has quick recall and mastery of factual information.     

4. Has quick insight into cause-effect relationships; tries to discover the how 
and why of things; asks many provocative questions; wants to know what 
makes things or people “tick”. 

    

5. Has ready grasp of underlying principles and can quickly make valid 
generalizations about people, events or things; looks for similarities and 
differences in events, people, and things. 

    

6. Is a keen and alert observer; usually “sees more” or “gets more” out of a 
story, film, etc., than others.      

7. Reads a great deal on his/her own; prefers adult level books; does not avoid 
difficult material.     

8. Tries to understand complicated material by separating it into its respective 
parts; reasons things out and sees logical and common sense answers.     

 
     

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS – (one score per question) Rarely Sometimes Often 
Most of 

the Time 
1. Becomes absorbed and involved in certain topics or problems; Persistent in 

seeking task completion.     

2. Is easily bored with routine tasks.     

3. Needs very little if any external motivation to follow through in work that 
initially excites him/her.      

4. Strives toward perfection; is self-critical; is not easily satisfied with their own 
speed or products.     

5. Prefers to work independently; requires little direction from teachers.     

6. Is interested in many “adult” topics and issues such as religion, politics, 
and/or ethical issues – more than usual for age level.     

7. Often is self-assertive (sometimes aggressive); stubborn in his/her beliefs.     

8. Likes to organize and bring structure to things, people and situations.     

9. Is quite concerned with right and wrong, good and bad; often evaluates and 
passes judgment on events, people, and things.     



     

CREATIVITY – (one score per question) Rarely Sometimes Often 
Most of 

the Time 
1. Is curious about many things; is constantly asking questions about anything 

and everything. 
    

2. Generates a large number of ideas or solutions to problems and questions; 
often offers unusual, unique, and clever responses.     

3. Is uninhibited in expression of opinion; is sometimes radical and spirited in 
disagreement; tenacious.     

4. Is a high risk-taker; is adventurous and speculative.     

5. Creates stories, plays, written expression; fantasizes and imagines (“I 
wonder what would happen if…”); manipulates ideas and improvises 
common-place materials. 

    

6. Has a keen sense of humor and may see humor in situations that may not 
appear humorous to others. 

    

7. Responds emotionally to stories, events and the needs of others.     

8. Is individualistic and is not afraid to be different.     

9. Criticizes constructively; is unwilling to accept rules without reasons or 
critical examination. 

    

 

The Highly Capable classrooms are designed for students who are academically advanced or demonstrate high 
intellectual capability. Successful candidates are often independent learners who thrive on progressively challenging 
opportunities, utilize advanced problem-solving skills, and an in-depth study of curriculum matched to their 
demonstrated skills and capabilities. Using the National Association for Gifted Children Standards, the curriculum, 
instruction, and pacing is considerably more advanced and at a higher level than a regular classroom.  

 
TEACHER’S RECOMMENDATION: 
Based on the above-described nature of the program and your knowledge of this student, please give your overall 
recommendation by selecting one of the following: 

 
 4 - I strongly believe this program is a great fit for this student.   
 3 - I believe this program is a good fit for this student.  
 2 - I believe this program could be a good fit but have reservations. 
 1 - I strongly believe this program is not a good fit for this student. 

Please include specific comments that you believe would be helpful for the selection committee: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEACHER SIGNATURE  DATE 
 
 
 
 
Teacher Rating Scale updated 9/1/2022 

Teachers: Please return this completed 
form directly to the Highly Capable Office. 

 
Due By: December 30th 

 
Edmonds School District 

Attn: Highly Capable Program 
20420 68th Ave W Lynnwood, WA 98036 
cassb@edmonds.wednet.edu, 425-431-7089 FAX 

 

mailto:cassb@edmonds.wednet.edu
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