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منابع زیر شام و فرزندتان را به مواد آموزشی
مهم ب رای این سال تعلیمی متصل میکند.

First Name Last Name
12345 6th Ave
Federal Way, WA 98003

ما به آیندهای روشن ب رای فرزند
شام متعهد هستیم!

Canvas
 Canvasیک سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSاست که دسرتسی شاگردان و والدین را به
یادگیری دیجیتل ،برنامه هفتگی صنف (ها) و موارد دیگر امکان پذیر میکند.
ب رای دسرتسی به  ،Canvasبه  FWPS’ Launchpad to Learningدر ویب سایت
 http://learn.fwps.orgم راجعه کنید .نام کاربری فرزند شام شناسه شاگردی وی است و رمز
عبور هامن است که در مکتب با آن وارد سیستم کمپوتر میشوند.

متاس های تلیفونی

•به این وبسایت بروید www.fwps.org
•باالی " "Translate Languageدر سمت راست باالی
صفحه وب کلیک کنید

آیا فرزند(ان) شام ب رای دسرتسی به یادگیری
خود در خانه به کمپیوتر رضورت دارد؟

ارسال پیامک

ارسال پیامک کارکنان به والدین و شاگردان Remind :ابزاریست که کارکنانی مانند
معلامن از آن ب رای برق راری ارتباط با والدین از طریق پست الکرتونیک ،پیامک و متاس
صوتی و با شاگردان از طریق پست الکرتونیک استفاده میکنند .ارسال پیامک ب رای
شاگردان  13سال به باال موجود است .شاگردان و والدین به طور خودکار انتخاب
میشوند .ب رای کسب معلومات بیشرت راجع به  Remindیا نحوه ان رصاف ،به ویب
سایت  www.fwps.org/remindم راجعه کنید.

  جلسات Zoom

ب رای تغییر لسان در ویب سایت :FWPS

•لسان مورد نظر خود را از منوی بازشو انتخاب کنید

معلامن ممکن است با استفاده از یک سیستم متاس (مثل  )Remindبا شام در
متاس شوند .ممکن است متوجه شوید که این منرب از یک کود منطقه متفاوت از منطقه
جغ رافیایی ما میباشد.

ارسال پیامک ذریعه مکتب و منطقه به والدین :همچنان ارسال پیامک از مکتب
فرزند شام و منطقه مکتب در دسرتس است .معلومات بیشرت را میتوانید در
اینجا بیابید.www.fwps.org/Page/2139 :

آیا میدانید ویب سایت ما به بیش
از  100لسان قابل ترجمه است؟

لطف اً در طول م راحل ثبت نام اونالین ،رضوریات دسرتسی
به تکنالوژی را ب رای فرزندتان مشخص کنید .اگر کدام سؤال
را دارید یا به کمک رضورت دارید ،با مکتب فرزند خود به
متاس شوید.

:معلومات بیشرت

منابع و ویدئوهای آموزشی
را میتوان در ویب سایت ما
:به این آدرس یافت

www.fwps.org/parentportal

ب رای برخی فامیل ها ،کنف رانس های ویدئویی بهرتین راه ب رای ارتباط با
معلم فرزند شام خواهد بود .ممکن است معلم فرزند شام ب رای اش رتاک شام در
یک کنف رانس ویدئویی  Zoomدعوتنام های را به شام ارسال کند .ب رای دسرتسی به
این جلسه از طریق کمپیوت ر ،باالی لینک موجود در دعوتنامه کلیک کنید .ب رای دسرتسی
تلیفونی به این جلسه ،میتوانید با منرب ارایه شده به متاس شوید یا اپلیکیشن تلیفون
هم راه  Zoomرا در  https://www.zoom.us/downloadدانلود کنید.

ParentVUE

پورتال والدین:

LAUNCHPAD TO LEARNING

 ParentVUEروش شام ب رای بررسی من رات فرزند،
حضور و غیاب او و برق راری ارتباط با معلم فرزندتان است.
ب رای دسرتسی به  ،ParentVUEبه ویب سایت
 /https://grades.fwps.orgم راجعه کنید.

پورتال والدین جایی است که شام متام رضوریات مربوط
به یادگیری فرزند خود را خواهید یافت!

 Launchpad to Learningیک مکان اونالین یک
مرحل های است که دسرتسی به همه برنامه های مکتب
و منابع آموزشی را ف راهم میکند

والدین و رسپرستان ،مطمنئ شوید که معلومات
متاس شام ب هروز است!

ب رای یافنت سواالت متداول ،لینک به منابع مشرتک،
ویدئوهای آموزشی مربوط به منابع دیجیتل ،و غیره ،از
صفحه وب  www.fwps.org/parentportalدیدن کنید.

آن را در این وبسایت ببینید:
http://learn.fwps.org

ب رای دریافت ارتباطات از کارکنان مکتب و مکتب
منطقه  ،مهم است که معلومات متاس شام در حساب
 ParentVUEشام ب هروز باشد.

اهداف
اس رتاتژیک ما
1

صنف های ابتدایی:
پی سازی

2

متام فرزند:
اف راد در حال رشد ،با اعتامد به
نفس ،مسئولیت پذیر

میتوانید با م راجعه به ویب سایت
 /https://grades.fwps.orgحساب خود را ب هروز کنید.

3

متعلامن فعال:
متفک ران انتقادی ،درگیر و
توامنند

اگر حساب  ParentVUEخود را فعال نکردهاید ،لطف اً با مکتب
فرزند خود به متاس شوید .ب رای دریافت پیام های صوتی اطمینان
حاصل کنید که منرب تلیفون هم راه یا منرب تلیفون خانه را وارد
کرده و نوع مربوطه را انتخاب کرده باشید.

4

محتوا-صالحیت منطقه:
تسلط بر همه مضامین

 ParentVUEامکان برق راری ارتباط دو طرفه بین معلامن و
والدین را به چند لسان ف راهم میکند .ب رای دریافت پیام به
لسانی غیر از انگلیسی ،لطف اً لسان مورد نظر خود را در
صفحه ورود به سیستم  ParentVUEیا در اپلیکیشن تلیفون
هم راه تنظیم کنید.

5

ماندگاری در تحصیالت:
فارغ التحصیلی لیسه عالی
ذریعه انتقاالت موفقیت آمیز

وقتی معلم فرزندتان از طریق  ParentVUEپیامی ارسال میکند،
شام ایمیل حاوی پیام را دریافت خواهید کرد .ب رای پاسخ به این
پیام ،باید وارد حساب  ParentVUEخود شوید( .به اعالن ایمیلی
دریافتی از  noreply@fwps.orgپاسخ ندهید).
اگر ب رای کار با  ParentVUEبه کمک رضورت دارید ،از
این صفحه وب دیدن کنید https://www.fwps.org/ParentPortal
یا ایمیل بزنید به .grades@fwps.org

DARI

بیانیه عدم تبعیض و فرصت شغلی برابر
مکاتب دولتی فدرال وی از نظر نژاد ،رنگ،
منشاء ملی ،قومیت ،مذهب ،عقیده ،جنس
یا جنسیت ،گرایش جنسی ،هویت یا منود
جنسیتی ،سن ،وضعیت تاهل یا خانواده،
جانباز یا وضعیت نظامی؛ معلولیت ،یا
استفاده از رهنامی سگ آموزش دیده یا
حیوان خدماتی ،در کدام برنامه یا فعالیت
علیه اشخاص تبعیض قائل منیشوند.
منطقه دسرتسی برابر به گروپ
( Boy Scouts of Americaسازمان
پیشاهنگی آمریکا) و سایر گروپهای جوانان
تعیین شده را فراهم میکند .برای کسب
معلومات بیشرتwww.fwps.org :

رهنامی مشارکت
در یادگیری
سال تعلیمی 2021-22

خوش آمدید!

صنف های  11و  12صنف های مهمی در زندگی متعلم شام
هستند .متعلم شام در حال امتام لیسه و برنامه ریزی برای آینده
خود است .این رهنام مروری بر استندردهای آکادمیک و مراحل
رشد عاطفی اجتامعی است که فرزند شام امسال تجربه خواهد
کرد .استندردهای آکادمیک مهم هستند چون این اطمینان را
به ما میدهند که همه متعلامن برای موفقیت آمادهگی دارند.
این رهنام حاوی ایده هایی برای فرزند شام هنگام رشوع به
برنامهریزی برای آیندهاش است .به منظور دریافت کمک برای
صحبت با معلم فرزندتان راجع به
پیرشفت و رشد او در طول
ف های  2 0 2 2و 2 0 23
سال تعلیمی و همچنین
ن
رشوع برنامه ریزی برای
صنف های
تحصیالت تکمیلی
فرزندتان از این
رهنام استفاده کنید.

فارغ ا ل ت ح ص ی ل
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معلومات مندرج در این راهنام در زمان چاپ ب هروز بود .قوانین فدرال ،ایالتی و محلی ممکن است بر روی ب هروزرسانی پالیسی ها و پروسیجرهای منطقه تأثیر بگذارد و
جدیدترین نسخه را میتوان در ویب سایت  www.fwps.orgیافت.

جوالی 2021

FEDERAL WAY PUBLIC SCHOOLS | FWPS.ORG

11وو12
12

هر متعلم :یک صدا .یک رویا .آیندهای روشن.

جدول زمانی

طرح لیسه عالی و ادامه تحصیل

سال تعلیمی 22-2021

ب رای مشاده تقویم منطقه ،به این وبسایت م راجعه کنید
www.fwps.org/schoolcalendar

SAT

11

روز مکتب  SATصنف 11
 2مارچ

SAT
روز مکتب  PSATصنف  11و  SATصنف 12
 13اکتوبر

پایان سمسرت
اول  27جنوری

کنف رانس های تحت
مدیریت متعلامن
 24و  25مارچ
راپور کارت ها
رفنت به خانه

رشوع سال
تعلیمی!
 1سپتمرب

فارغ التحصیلی

بازگشت به شب
های مکتب/خانه
های باز

راپور کارت ها
رفنت به خانه
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مضاممین انگلیسی و اجتامعیات/تاریخ در صنفهای  11و  12بر باالی خواندن ،نوشنت ،صحبت کردن و گوش دادن و استندردهای
لسانی مترکز دارند .متعلامن بر خواندن و بازخوانی مواد داستانی و غیر داستانی پیچیده متمرکز هستند .آنها در جمع آوری
معلومات ،ارزیابی منابع و استناد دقیق به مواد آموزشی مهارت مییابند .متعلامن ب رای نشان دادن درکشان درمورد آنچه خواندهاند
و تحقیق کردهاند ،ادعا/استدالل میکنند و از آن دفاع میکنند .متعلامن بر باالی واضح صحبت کردن و با دقت گوش دادن مترکز
میکنند .آنها ایده های خود را بیان کرده و از عقاید دیگ ران استفاده میکنند .متعلامن در صنف های  11و  12بر باالی تاریخ و
مدنی ایاالت متحده مترکز دارند.

ر یاضی
استندردهای ریاضی لیسه عالی پی رامون پنج کتگوری مفهومی دست هبندی شده است :عدد و کمیت ،الجرب ،توابع ،هندسه و
احصائیه و احتامالت .این استندردها به شاگردان این امکان را میدهد تا کاربرد روشهای ریاضی ب رای فکر کردن راجع به مسائل
و چالشهای دنیای واقعی را مترین کنند و شاگردان را ب رای تفکر و تعقل ریاضی گونه آماده میکنند .عالوه بر این ،استندردهای
لیسه با الزام شاگردان به عمق تر کردن درک و توانایی استفاده از ریاضی در موقعیت های جدید ،یعنی کاری که دانشجویان و
کارمندان کالج همواره انجام میدهند ،تعریفی دقیق را از آمادگی ب رای کالج و کار ارائه میدهند.

سا ینس
در طول صنف های  ،9-12فرزند شام رشوع به ایجاد ارتباط عمیق تری بین مفاهیم و مهارت هایی میکند که قب الً در صنف های
 6تا  8آموخته است ،مانند استفاده از احصائیه ب رای سواالت علمی ،ارزیابی محدودیت های مودل ها و ایجاد الگوریتم هایی ب رای
حل مسائل .چهار مضمون اصلی ساینس عبارتند از :ساینس فزیکی ،ساینس زیستی ،ساینس زمین و فضا و ط راحی مهندسی.

مهارت های تخنیکی
•با استفاده از بازخورد ارایه شده ذریعه چند مخاطب اونالین ،کار خود را اصالح میکنند.
•به طور مستقل محتوای چندرسان های را ط راحی و منترش میکنند.
•تکنالوژی را متناسب با رضوریات و سبک شخصی خود انتخاب میکنند.

امسال ،سال تعیین کارهایی است که دوست دارید بعد از لیسه انجام دهید .تا پایان این سال متعلامن باید
لیست ده مؤسسه تحصیالت تکمیلی برتر را تهیه کنند که عالقه مند به حضور در آنها پس از تکمیل لیسه
هستند .از فرصت های تور کالج و حرفه و جلسات با منایندگان کالج و حرفه در مکتب خود استفاده بربید.
من رات خود را باال نگه دارید و در یک کورس پیرشفته یا صنف تقویتی ثبت نام کنید.

سپتمرب :نظم داشته باشید
•در امتحان  SATدر پاییز اش رتاک کنید.
•بررسی کنید که کارنامه تان کامل و دقیق است.
•رشوع به بررسی اعالن های مقال هنویسی در کالج کنید و پاسخ های احتاملی را با روش طوفان فکری
بنویسید یا خالء در تجربیاتی که میتوانید طی دو سال آینده پر کنید را تعیین منایید.
•در فعالیت های فوق برنامه رشکت کنید تا عالیق خود را در مضامین ورزش ،کلوب مکتب ،گروپ موسیقی
یا منایش یا فعالیت داوطلبانه جامعه کشف کنید.
•طرح لیسه عالی و ادامه تحصیل خود را در  MaiaLearningب هروز کنید.
اکتوبر :اقسام گزینه های تحصیالت تکمیلی
•امسال در امتحان  PSATاش رتاک کنید و احتامل دارد بتوانید بورسیه امتیاز ملی را بدست آورید.
•با والدین/رسپرستان خود در منایشگاه های کالج و حرفه ،بشمول منایشگاه حرفه و کالج منطقه Life After
( High Schoolزندگی پس از لیسه) که در آن بیش از  80برنامه کالج و تحصیالت تکمیلی معلومات مربوط
به مکاتب خود را ارایه میدهند ،اش رتاک کنید.
نومرب :تحقیق راجع به کالج ها
•لیستی از مؤسسات تحصیالت تکمیلی را که میخواهید به آنها درخواست بدهید و آخرین مهلت ارسال
درخواست آنها را تهیه کنید .شام باید لیستی از انتخاب (های) برتر مشخص شده خود را ،بشمول کالج
دسرتسی و کالج مصئونیت ،تهیه کنید .به کالج های انتخابی برتر خود معرفی نامه ارسال کنید ،عالقه خود
را توضیح دهید و بپرسید اکنون ب رای آماده شدن ب رای آن کالج چه کاری میتوانید انجام دهید.
دسمرب :راه های پرداخت شهریه تحصیالت تکمیلی
•بدانید که چگونه با استفاده از کمک های مالی و بورسیه های تعلیمی میتوانید شهریه تحصیالت تکمیلی خود
را پرداخت کنید.
•ب رای رشوع برنامه ریزی مالی ب رای طرح های تحصیالت تکمیلی خود FAFSA4caster ،را مکمل منایید:
.https://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/f4cForm?execution=e2s1

الصف  11و 12رهنامیی ب رای موفقیت متعلم شام
تاریخ و هرن های لسان انگلیسی

ب رای اطمینان از آمادگی ب رای موفقیت در تحصیالت تکمیلی میتوانید منحیث شاگرد صنف 11
و  12اقدام کنید .این لیست به شام کمک میکند تا پروسه برنامه ریزی را هدایت کنید.

راه های گفتگو با معلم فرزند خود
•ابخواهید منون های از کارهای فرزندتان را ببینید.

•از معلم سواالتی مانند منون ههای ذیل را بپرسید :آیا این کار
رضایت بخش است؟ چگونه میتواند بهرت باشد؟ آیا فرزند
من در مسیر درست است؟
•چگونه میتوانم به فرزندم کمک کنم در آن زمینه پیرشفت
کند یا بهرتین باشد؟
•اگر فرزند من به حامیت بیشرتی رضورت داشته باشد یا
بخواهد راجع به موضوعی بیشرت بیاموزد ،آیا منابع دیگری
ب رای کمک به یادگیری او در خارج از صنف وجود دارد؟

راه های گفتگو با معلم فرزند خود

•فرزند من در چه زمین های برتری دارد؟ چگونه میتوانم از
این موفقیت حامیت کنم؟
•فکر میکنید فرزند من بیشرت در چه زمین های مشکل
دارد؟ چگونه میتوانم به فرزندم کمک کنم در آن زمینه
پیرشفت کند؟
•آیا گزینه هایی ذریعه مکتب ب رای تقویت شاگرد در
مضمون های ساینس ،تکنالوژی ،مهندسی یا ریاضی
(حوزه های  )STEMیا متعلامنی که در ریاضی مشکل
دارند ارایه میشود؟

جنوری :دسرتسی به بورسیه کالج
•بناب راین ،بورسیه کالج را دارید :حت امً ال زامات را مکمل کنید تا بتوانید به بورسیه تعلیمی خود دسرتسی پیدا کنید.
فربوری :بورسیه و کمک مالی
•درباره انواع مختلف وجوهی که میتوانید با آنها هزینه گواهینامه تحصیالت تکمیلی خود را پرداخت منایید
معلومات کسب کنید و در یک ورکشاپ آموزش دریافت کمک مالی در مکتب خود اش رتاک کنید.
مارچ :انتخاب صنفهای صحیح و بخ شهایی از درخواست ب رای تحصیالت تکمیلی
•در یک کورس یا صنف تقویتی پیرشفته ثبت نام کنید زی را مؤسسات تحصیالت تکمیلی در انتخاب کورس
سخت گیری را ترجیح م یدهند.
•در صنف های آموزش تخنیکی و حرف های که متناسب با عالیق حرف های شام باشد ثبت نام کنید .این کار به
شام امکان میدهد تا ذریعه محتوای کورس و پروژه ها در کنار تورها و سخنگویان تجاری و صنعتی ،راجع
به این مسیر حرف های معلومات بیشرتی کسب کنید.
•متام کالج ها و برنامه های صدور گواهینامه ب رای درخواست الزامات منحرص به فردی دارند .درباره قسمت
های مختلف و آنچه ب رای درخواست رضوری است معلومات کسب کنید.
•در امتحان  SAT/ACTاش رتاک کنید و من رات آزمون خود را به کالج های احتاملی ارسال کنید .ب رای کمک به
آمادگی ب رای امتحان  ،SATمیتوانید به ابزارهای مترین  SATشخصی در ویب سایت SATPRACTICE.
 ،ORGبشمول هزاران سوال تعاملی ،درس های ویدئویی ،آزمون های عملی و غیره ،دسرتسی پیدا کنید.
آپریل :سال اول خود را با قدرت متام کنید
•با خانواده خود ،یک وقت مالقات با مشاور یا متخصص حرف ه/کالج خود تعیین کنید تا راجع به راههای
بهبود م راحل آماده شدن ب رای کالج و پروسه های انتخاب صحبت کنید.
می/جون :آماده شدن ب رای سال آخر خود
•الزامات ورودی تحصیالت تکمیلی و آخرین مهلت ارسال درخواست ها را بررسی کنید .برخی از کالج ها در
ماه های می تا آگوست و پیش از امتام سال آخر متعلم ،درخواست های زود هنگام را میپذیرند.
•تاریخ های مهم ب رای درخواست به آکادمی های نظامی و کالج و فرصت های بورسیه را ثبت کنید.
•چنانچه آکادمی های نظامی یا بورسیه های  ROTCرا در نظر دارید ،قبل از ترک مکتب ب رای تابستان با
مشاور یا متخصص حرفه و کالج خود به متاس شوید .اگر بورسیه  ROTCچهارساله میخواهید ،باید پروسه
درخواست را در تابستان پیش از سال آخر خود رشوع کنید.
•یک کار متام وقت یا پاره وقت پیدا کنید یا در یک کمپ تابستانی یا برنامه کالج تابستانی اش رتاک کنید.
•ب رای تابستان بازدید از کالج را برنامه ریزی کنید .هنگام برنامه ریزی ب رای بازدید از کالج خود ،حت امً ب رای
بررسی هر کالج وقت بگذارید .هنگامی که آنجا هستید ،تا حد امکان با اشخاص بیشرتی صحبت کنید .این
اف راد میتواند بشمول کارکنان پذیرش کالج ،پروفسورها و دانشجویان باشد.
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امسال مهلت های مهمی برای درخواست وجود دارد ،بنابراین نظم و وق تشناسی بسیار مهم است .تا پایان
سال جاری ،متعلامن باید مسیر تحصیالت تکمیلی خود را بر اساس چندین درخواست ارسال شده به موسسات
تحصیالت تکمیلی و یافنت بهرتین نتیجه ب رای موفقیت در رسیدن به اهداف آینده و حرف های خود انتخاب کرده
باشند.

سپتمرب :نظم داشته باشید
•لیستی از مؤسسات تحصیالت تکمیلی را که میخواهید به آنها درخواست بدهید و آخرین مهلت ارسال
درخواست آنها را تهیه کنید .شام باید لیستی از انتخاب (های) برتر مشخص شده خود را ،بشمول کالج
دسرتسی و کالج مصئونیت ،تهیه کنید.
•بررسی کنید که کارنامه تان کامل و دقیق است.
•رشوع به نوشنت موضوعات مقاله به روش طوفان فکری کرده و مقال ههایی را ب رای تحصیالت تکمیلی و
درخواس تهای بورسیه خود مکمل کنید.
•معرف ینامه ها باید حداقل دو هفته زودتر درخواست شود .شام باید به معرف خود فرصت دهید تا نام های با
کیفیت را ب رای پذیرش شام بنویسد .خالص های از فعالیت های فوق برنامه و سوابق تعلیمی خود را به هر معلم
یا مشاور بدهید .ب رای هر معرف ینامه ،یک پاکت مهر و آدرس دار و فورم کالج مورد رضورت را تهیه کنید.
•طرح لیسه و ادامه تحصیل خود را در  MaiaLearningب هروز کنید.
اکتوبر :امتحان  FAFSA/WASFAو اش رتاک در آزمون
•درخواست رایگان ب رای کمک به دانشجویان فدرال ( FAFSAیا  )WASFAرا مکمل کنید :ب رای واجد رشایط
شدن ب رای بیشرت بسته های کمک مالی کالج یا کمک مالی ،باید  FAFSA/WASFAرا مکمل کنید 1 .اکتوبر
اولین روزی است که میتوانید درخواست  FAFSA/WASFAرا ثبت کنید.
•( ®Financial Aid PROFILEپروفایل کمک مالی) CSS /را مکمل کنید PROFILE :یک اپلیکیشن اونالین است
که ذریعه برخی از کالج ها و برنامه های بورسیه غرض تعیین رشایط دریافت کم کهای دالری استفاده میشود.
•یک بار دیگر در امتحان  SAT/ACTاش رتاک کنید :بسیاری از سال آخریها مجددا در امتحان  SATدر پاییز
اش رتاک م یکنند .فعالیت در کورس های اضافی پس از آخرین آزمون تان میتواند به تقویت عملکردتان کمک
کند .و ،شام از قبل میدانید که در روز آزمون انتظار چه چیزی را داشته باشید .آزمون خود را به کالج های
احتاملی ارسال کنید .در صورت رضورت ،از یک متخصص کالج /حرفه درخواست تخفیف شهریه کنید.
•با والدین/رسپرستان خود در منایشگاه های کالج و حرفه ،بشمول منایشگاه حرفه و کالج منطقه Life After
( High Schoolزندگی پس از لیسه) که در آن بیش از  80برنامه کالج و تحصیالت تکمیلی معلومات مربوط
به مکاتب خود را ارایه میدهند ،اش رتاک کنید.
نومرب :بورسیه و درخواست ها
•تحقیق راجع به و درخواست بورسیه .بورسیه های محلی را میتوان در مرکز کاریابی ،بورسیه های ایالتی را در
ویب سایت  ،washboard.orgبورسیه در موسسات تحصیالت تکمیلی را در ویب سایت آنها و یا ذریعه متاس
با دفرت کمک مالی و بورسیه ملی در ویب سایت  fastweb.comو سایر موتورهای جستجو یافت.
•حداقل یک درخواست تحصیالت تکمیلی را ذریعه ( Thanksgivingشکرگزاری) مکمل کنید.
دسمرب :با قدرت لیسه را متام کنید
•بسیاری از بورسیه ها به معدل نهایی  GPAشام بستگی دارد و پذیرش در موسسات تحصیالت تکمیلی بر
اساس این فرضیه اعطا میشود که شام همه کورس های باقیامنده را میگذرانید و از نظر آکادمیک همچنان
خود را به چالش میکشید.

اجتامعی و عاطفی
م راحل رشد صنف  11و 12
•ارتباط با خانواده راحت و محبت آمیز است
•در تعامالت اجتامعی راحت هستند و اعتامد به نفس دارند
• کم کم والدین خود را اشخاص عادی میدانند ،نه حاکامن
قانون گذار
•روابط دوستی ب رای آنها بسیار مهم است ،بیشرت آنها یک
گروپ دوستی متنوع با عالیق مشرتک دارند
•ممکن است درگیر روابط رومانتیک اف راطی شوند ،به دنبال
صمیمیت هستند
•میتوانند تعهد بدهند و به تعهدات پایبند باشند
•به داشنت اح رتام و نقش های رهربی بزرگساالن متایل دارند
•کم کم خاص بودن خود را میپذیرند و از آن لذت میربند،
اما با این وجود همچنان به دنبال تأیید گروپ های
همساالن هستند
•در تصمیم گیری های خود به دنبال اعتامد دیگ ران هستند
•می توانند خود را از نقطه نظر دیگ ران ببینند
•کم کم کمرت ریسک می کنند
•م یتوانند بدون نظارت دیگ ران وظایفی را رشوع کرده و
انجام دهند
•رشوع به جستجو ب رای حرفه های احتاملی می کنند

تعهد ما به متعلامن و خانواده ها
همه متعلامن وقتی در صنف ها و مکاتب
امنیت فزیکی و عاطفی را تجربه میکنند ،به
بهرتین شکل درس را می آموزند .متعلامن و
خانواده ها باید انتظار داشته باشند اقدامات ذیل
را از طرف بزرگساالن مشاهده کنند:

جنوری :نهایی کردن درخواست ها
•درخواست ها معموالً در جنوری اعالم میشوند و مهلت ثبت نام ب رای  FAFSA/WASFAتا جنوری است.
درخواست های ارسالی خود را نزد منایندگان پذیرش کالج پیگیری کنید تا اطمینان حاصل کنید که درخواست
شام کامل است.

•ایجاد یک محیط دلپذیر ب رای حامیت از ایجاد
اعتامد و ترغیب روابط با همه خانواده ها.

فربوری :درک نامه های اعطای کمک مالی
•نامه اعطای کمک مالی خود را بررسی کنید تا بسته کمک مالی را بفهمید و تعیین کنید که بهرتین گزینه
ب رای شام و خانواده تان و م راحل بعدی چیست.

•در اولویت ق رار دادن نظر متعلم و مشارکت
او در شکل گیری فرهنگ صنف و یادگیری.

مارچ :تصمیم خود را گرفنت
•اکنون که نامه های پذیرش خود را دریافت کردهاید ،مشخص کنید کدام موسسه تحصیالت تکمیلی ب رای شام
بهرتین انتخاب است!

•آموزش درک ب رای اطمینان از اینکه متعلامن
ب رای رشد فکری انتظارات باالیی دارند و از
حامیت های علمی برخوردار هستند.

آپریل :انتقال به سطح تحصیالت تکمیلی
•اطمینان حاصل کنید که متام موارد رضوری را ب رای ثبت نام در موسسه تحصیالت تکمیلی انتخاب شده خود
مکمل کرده اید.
می :باید چه انتظاری از منابع تحصیالت تکمیلی /اولین ترم داشته باشید
•آموزش و تحصیالت تکمیلی با لیسه بسیار متفاوت است .منابع مختلفی را که به شام کمک میکند سال اول
موفقی باشید ،با دقت طرح ریزی کنید.
•در امتحانات  AP، IBیا کمربیج اش رتاک کنید .هیچ ریسکی وجود ندارد و کسب منره خوب می تواند اعتبار خوبی
ب رای ورودتان به کالج باشد.

فارغ التحصیلی از صنف های  2022و 2023

| العام الدرايس 21-2020

•مترکز بر همکاری متعلامن ب رای ترغیب
متعلامن به یادگیری از و کمک به همدیگ ر.
•حامیت و مداخالت رفتاری مثبت در سطح
مکاتب تا همه متعلامن و بزرگساالن به
عقاید و اقدامات مشرتک خود که مکتب را
به مکانی امن و رسگرم کننده ب رای یادگیری
تبدیل میکند ،عمل کنند.

سوال و جواب

آماده شدن ب رای کالج و حرفه

س :.اگر راجع به فرزندم تشویش داشته باشم ،با
کی در متاس شوم؟
ج :.ابتدا همیشه با معلم متعلم خود به متاس شوید و راجع
به تشویش خود با او صحبت کنید .اگر تشویش شام به طور
کامل رفع نشده است ،میتوانید با مشاور یا مدیر مکتب به
متاس شوید.

حضور

متعلامنی که در متام سالهای
تعلیمی حضور خوبی دارند:
هر متعلمی
•به سطح باالتری به استندرد سطح
مهم است
صنف دست پیدا میکنند
•بیشرت از بقیه از لیسه فارغ التحصیل
میشوند
•عادت های خوبی پیدا میکنند که به موفقیت در مکتب و
حرفه های آینده آنها کمک میکند
هر روز غیبت یک متعلم به طور متوسط سه روز طول
میکشد تا ج ربان کند.

س :.چگونه میتوانم از پیرشفت فرزندم در هر صنف که
اش رتاک میکند مطلع شوم؟
ج ParentVUE :.به شام امکان میدهد متام کورس ها ،وظایف
خانگی و من رات فعلی فرزند خود را مشاهده کنید .اگر راجع به
منره فرزند خود تشویش دارید ،ابتدا از فرزندتان بخواهید که
با معلم خود در آن صنف صحبت کند .فرزند شام باید بپرسد
که ب رای بهبود منره چه کاری میتواند انجام دهد و ب رای این کار
برنامه ریزی کند .اگر هنوز مشوش هستید ،مستقی امً با معلم
فرزند خود به متاس شوید تا ببینید چگونه میتوانید از موفقیت
فرزند خود در آن صنف حامیت كنید.

رفتار و یادگیری عاطفی اجتامعی

هدف از حامیت ها و مداخالت رفتاری مثبت متناسب با فرهنگ
( )CR-PBISاین است که مکتب یک محیط یادگیری مؤثرتر ،کارآمدتر
و عادالن هتر ب رای همه متعلامن باشد .بزرگساالن با آموزش انتظارات
مناسب به متعلامن و تأیید رفتار مثبت ،باعث افزایش قابلیت پیش
بینی ،ثبات ،جو مثبت و مصئونیت همه در مکتب میشوند .مهارت های
یادگیری عاطفی اجتامعی در طول سال تعلیمی گنجانده میشوند .ب رای
کسب معلومات بیشرت راجع به  CR-PBISو یادگیری عاطفی اجتامعی در
مکتب ،با معلم یا مدیر مکتب متعلم خود به متاس شوید.

آماده شدن ب رای
موفقیت در تحصیالت تکمیلی
• 13اکتوبر روز مکتب  PSATو SATاست
•شاگردان صنف  :12درخواست  FAFSAخود
را مکمل کنید

مکمل منودن درخواست رایگان ب رای کمک دانشجویی
فدرال ( )FAFSAیا درخواست کمک مالی دانشجویی
واشنگنت ( )WASFAیک مرحله اساسی ب رای همه
شاگردان سال آخر لیسه است که پی شبینی میشود در
ماه جون فارغ التحصیل شوند .تکمیل درخواست با
ارائه شدن کمک مالی ب رای کالج های چهار ساله ،دو
ساله و مکاتب حرف های که در آنها متعلامن میتوانند
گواهینامه های حرفه ای دریافت کنند ،راه را ب رای
دریافت بورسیه و کمک هزینه تعلیمی باز میکند.
 FAFSAسندی است که متعلامن باید از آن استفاده
کنند مگر اینکه فاقد سند باشند ،که در آن صورت باید
از  WASFAاستفاده کنند.




طرح لیسه و ادامه تحصیل

متعلامن باید طرح دبیرستان و ادامه تحصیل خود را ترسیم کنند و
راجع به کورس هایی که منجر به تحصیالت خاص پس از دوره متوسطه،
طرح های آموزشی و کالج میشود ،معلومات کسب کنند .چ کلیست
های طرح دبیرستان و ادامه تحصیل در سطح صنوف را میتوانید در این
ویبسایت بیابید .www.fwps.org/CCR :متعلامن همچنین میتوانند
از حساب  www.MaiaLearning.comخود ب رای برنامه ریزی و کسب
معلومات بیشرت با استفاده از مکمل منودن رسوی عالقه ،ابزار برنامه
ریزی آکادمیک و جستجوی بورسیه ،کالج و حرفه استفاده کنند .به ویب
سایت  MaiaLearning.comبروید" ،ورود با  "Googleرا انتخاب کنید و
از حساب  Gmailو رمز عبور  P12خود استفاده کنید.

عملکرد کورس
صنف های  12–10

صنف  9

صنف  7–6

گذراندن کورس پیرشفته ()AP، IB، CAMBRIDGE

گذراندن کورس های صنف  9با کسب  6اعتبار

صنف های  8-9

یک روز هم
یک روز است

گذراندن الجرب 1

گذراندن کورس های  ELAو ریاضی

صنف   3خواندن در سطح صنف
صنف های   K – 2یادگیری نحوه خواندن

