
 23-2022 تایید شده مراجعھ یجدول زمان 
لیسھ عامھ 

 فدرال وی
 
 
 

 :  1/10/23-12/1/2022د�سم�ب
س است.   K-11بخش ، FWPSفرصت مراجعه برای محققان فع�  •  در دس�ت
 . شدە است یرفتهجامعه پذ یو اعضا محققاناز کارکنان، خانوادە ها،  مراجعه •
 آغاز ارجاع �ک روند شناسایی و برر� دادە ها.  •

o  ن درجه دومهمه  .خواهند شد برر� آزما�ش عمو� یند از فرآ ارجاع، به عنوان بخ�ش  در نظرداشت، بدون محققنی
 

 1/31/23 - 1/11/23 جنوری: 

 شد ییدسرپرست تأ/ینوالد اجازه وه شد طی مراحل HCPھمھ ارجاعات  •

 3/3/23 – 2/1/23فبروری: 

ن درجه دومهمه  یبرا CogATبرر�  • ن مراجعه کردە شدە اجرا گرد�دە و محصلنی  جهاین  آزما�ش روند از  به عنوان بخ�ش  محصلنی
ن ( کت با یبرا محصلنی  ��رست داشته باشد)/ ینوالد اجازە �د �ش

ە، و غiReady ،IRLA ،SBA( ولسوا�، وال�ت، دادە ها را از  �دت��نجد و دیپارتمنت ارز�ایب  HCبرنامه  • (شامل  محصل هر  ی) برا�ی
 کند.   � یدرجه دوم ما) جمع آور  جهاین  آزما�شاز  دوم به عنوان بخ�ش  درجههمه دا�ش آموزان 

 

 3/30/23 - 3/6/23مارچ: 
 

 دوم درجههمه دا�ش آموزان  یبرا جهاین  آزما�ش یکامل دادە ها  برر� •
 گرد�د.   �م�لدوم ا درجه یهاهمه خانوادە یبرا HCP جهاین  آزما�ش یی شناسا �امدهایپ 3/31/23  •

 
 4/20/23 - 4/1/23اپ��ل: 
 دهد جلسه � �ل�شک HCP یی شناسا یبرا (HCMSC) باال یبا توانمندولسوا�  یچند رشته ا �نشگ�   یتهکم •
 گرد�د.   �م�لهمه خانوادە ها ا یبرا HCP ارجاع یی شناسا یجنتا   4/21/23 •

 
 روند رضا�ت درخواستروند 

 یمیلوب موجود در ا یوندخانواده ھا از پ: 5/10/23 - 3/21/23
درخواست استفاده مینمایند. تمام فورم ھای  یبرا ییشناسا

 23/10/5 درخواستی تا 

23/11/5 – 23/12/5 :HCMSC  تمام درخواست ھا را
بررسی نموده و تصمیم نھایی از طریق ایمیل بھ شخص درخواست 

 دھنده ارسال میگردد.

خانواده ھا از پیوند وب موجود در ایمیل  :23/24/5 – 23/12/5
در سال درسی  HCدرخواستی جھت ارایھ رضایت برای خدمات 

 استفاده می نمایند. 23/24/5الی  2023 – 24

 یمیلوب موجود در ا یوندخانواده ھا از پ: 5/22/23 - 3/21/23
 یلیسال تحص یبرا HC خدمات یتارائھ رضا یبرا ییشناسا

 .کنند یاستفاده م 2023-24

 
مندرج جھت  یتشده با رضا ییشناسا محصلینفھرست  :25/5/23

 .ارسال شد یرانمد رایب یزیبرنامھ ر

  

                    جدول زمانی


