
Highly Capable Referral Timeline 2022-23 
 
 
 

 1/10/2023-12/1/2022: دیسمبر
  K-11الحالیین، الصفوف  FWPS فتح بوابة اإلحالة لطالب •
 المدني وأفراد المجتمع طالب،ال، العائالتن، من الموظفی تلقي اإلحاالت •
 ملیة تحدید الھویة ومراجعة البیاناتاالنطالقة لعاإلحاالت  تعطي •

o  ي جميع ب�انات سيتم مراجعة
 النظر عن اإلحالةوذلك ب�ف  كجزء من عمل�ة الفحص الشامل لدينا   طالب الصف الثايف

 
 31/01/2023 - 11/01/2023ینایر: 

 الوالدين / الو�ي  تصار�ــــحوتأ��د  HCPجميع إحاالت تتم معالجة  •
 

 3/2023 /3 – 01/02/2023فبرایر: 
 الطالبالشامل (�جب أن �كون لدى  المسحعمل�ة  منكجزء   2الصف  طالب، الطالب الذين تمت إحالتهملجميع  CogAT إجراء مسحيتم  •

 لمشاركة)ليتسىن له من الوالدين / الو�ي  ت��ــــح
 طالبل�ل ) .، إلخiReady ،IRLA ،SBA( أحدث الب�انات من تقي�مات المنطقة / الوال�ة تجميع HC Program & Assessment�قوم قسم  •

ي كجزء من  جرت إحالته
ي ذلك جميع طالب الصف الثاين

 )لدينا 2 للصف الشامل المسح(بما �ن
 

 30/03/2023 - 06/03/2023مارس: 
 2 الشامل لجميع طالب الصف المسحمراجعة كاملة لب�انات  .1
ي إ� جميع عائالت HCPنتائج تحد�د ه��ة الفحص الشامل ل يتم إرسال  31/03/2023 .2

وين �د اإلل��ت ي  الصف طالب ع�ب ال�ب
 الثاين

 
 20/04/2023 - 01/04/2023أبریل: 

ي المنطقة (العل�ا التجتمع لجنة االخت�ار  .1
 HCP للق�ام بتحد�د ) HCMSCمتعددة التخصصات �ن

ي إ� جميع العائالت HCPنتائج تحد�د اإلحالة من يتم إرسال  21/04/2023 .2
وين �د اإلل��ت  ع�ب ال�ب

 

 
 

 الت��ــــحعمل�ة  طعنعمل�ة ال
العائالت رابط  : �ستخدم10/05/2023 – 21/03/2023 •

ي ال
وين ي  موقع اإلل��ت

وين �د اإلل��ت ي ال�ب
لتحد�د اله��ة المضمن �ن

 الطعن هو آخر أجل الستقبال طلبات . طعنلتقد�م 
10/05/2023 

 

• 11/05/23 – 12/05/23 :HCMSC الطعون. سيتم  دراسة
ي إ� الشخص الذي 

وين �د اإلل��ت إرسال القرارات النهائ�ة ع�ب ال�ب
 تقدم بالطعن

 

: استخدام الوالدين لرابط 24/05/2023 – 12/05/2023 •
ي 
وين ي  الموقع اإلل��ت

وين �د اإلل��ت ي ال�ب
لتقد�م  للطعنالمضمن �ن

قبل  2024-2023الدرا�ي  للموسم HCع� خدمات  الموافقة
 24/05/2023وهو آخر أجل 

: �ستخدم العائالت رابط 22/05/2023 – 21/03/2023 •
ي ال

وين ي لتحد�د اله��ة  موقع اإلل��ت
وين �د اإلل��ت ي ال�ب

المضمن �ن
للعام الدرا�ي المقررة  HCالموافقة ع� خدمات للتعب�ي عن 

2023-24 
 

المحددين الذين  الطالبقوائم ملف �ضم : إرسال 25/05/2023 •
جراء عمل�ات موافقة إ� مديري المدارس إل حصلوا ع� ال

 التخط�ط. 
 

                    الجدول الزمني
 ]شعار: فیدرال واي، بابلیك سكولز[


