
 

 

 جهانی   رفتاری و عاطفی اجتماعی، غربالگری مورد در متداول سواالت
 ( پرسیده می شود.  SEBسواالت زیر معموال در مورد غربالگری اجتماعی، عاطفی، و رفتاری ) 

 ( جهانی چیست؟ SEBغربالگری اجتماعی، عاطفی، رفتاری )

همساالن، مربیان و مدرسه آنها بر یادگیری و موفقیت طوالنی مدت در زندگی تاثیر می نحوه تعامل اجتماعی و عاطفی دانش آموزان با 

ها و سالمتی اجتماعی و عاطفی را برای همه دانش آموزان ارتقا  هایی هستند که مهارتگذارد. مدارس در حال آموزش و ایجاد زمینه

تعیین نقاط قوت و حوزه های رشد دانش آموزان استفاده می کنند تا  می دهد. در تمام حوزه های محتوایی، مربیان از ارزیابی ها برای 

های مربوط به  بتوانند برای ارائه بهترین شیوه آموزش و حمایت از آنها برنامه ریزی کنند. همانطور که دانش آموزان در غربالگری

آموز از نظر  نشان می دهد که آیا دانش  SEBبینایی، سالمت جسمی، خواندن و دیگر زمینه های تحصیلی شرکت می کنند، غربالگری 

SEB   سالم است یا مشکلی وجود دارد. غربالگری یک رویکرد فعال است که اطالعات مهمی را به منظور ارائه زودهنگام کمک، قبل

 کند. از اینکه مشکالت کوچک به مسائلی بزرگ تبدیل شوند، فراهم می 

 چرا از یک غربالگر جهانی استفاده می کنید؟  

های پرداختن آموزان، و حمایت از نیازهای کودک کامل است. یکی از راه مدارس دولتی آتالنتا متعهد به ایجاد فرهنگ حمایت از دانش 

آموزان نسبت به بهزیستی اجتماعی، عاطفی و رفتاری است. ما در تالش  های رشد دانش به کودک کامل، شناسایی نقاط قوت و زمینه

ای حمایت از بهزیستی همه دانش آموزان، یک غربالگر جهانی سالمت اجتماعی، عاطفی و رفتاری را انجام  مان در راست های مداوم 

 خواهیم داد. 

 استفاده خواهد شد؟  SEBاز کدام غربالگر جهانی  

گری  آموزان انتخاب شد، مقیاس غربالهای رشد دانش غربالگر جهانی که توسط منطقه برای کمک به شناسایی نقاط قوت و زمینه

 ( است. BASC-3 BESS) BASC-3رفتاری و هیجانی 

 انجام می شود؟  SEBهر چند وقت یک بار غربالگری جهانی 

کنند.  های غربالگری جهانی را دو بار در هر سال مدرسه، یک بار در پاییز و یک بار در بهار جمع آوری می مدارس دولتی آتالنتا داده

 به شرح زیر است:  2022- 2021یلی های انجام غربالگری برای سال تحصپنجره

 مارس  1  —فوریه   15پنجره بهار:   اکتبر 1 —سپتامبر  16پنجره پاییز: 

 کند؟ چه کسی واقعا غربالگر را دریافت می

شده برای کمک به شناسایی دانش  این ارزیابی شامل یک مقیاس رتبه بندی مختصر است که توسط کالس، مشاوره یا سایر معلمان تعیین

شود. عالوه بر این، های مربوط به مدرسه باشند، تکمیل میآموزانی که ممکن است در معرض خطر پیشرفت تحصیلی یا سایر نگرانی

ساله )کالس سوم تا دوازدهم( برای تکمیل رتبه دهی به خود دعوت خواهند شد. ما اهمیت ورود والدین به این  18- 8دانش آموزان 

های غربالگری  شود داده نیز دعوت می Pk-12های شناسیم بنابراین از والدین دانش آموزان کالس ت می فرآیند غربالگری را به رسمی 

 را در مورد دانش آموز)ان( خود ارائه دهند. 

 فرزند من به یک مدرسه مستقل )چارتر( می رود، آیا آنها واجد شرایط شرکت هستند؟ 

BASC-3 BESS های سنتی یا غیر سنتی مدارس و برنامه در حال حاضر برای دانش آموزانی که درAPS اند، انجام ثبت نام کرده

شوند، واجد شرایط شرکت نیستند؛ شود. در حال حاضر، دانش آموزانی که در مدارس مستقل )چارتر( و مدارس شریک حاضر می می

یت از آنها پس از شناسایی آن ریسک،  آموزان و حماشوند که در خصوص نحوه غربالگری ریسک دانش با این حال، والدین توصیه می 

 با مدارس مستقل و شریک خود گفتگو کنند. 

 شود؟ آموزان چگونه انجام می غربالگری دانش 

به   MyBackPackساله )کالس سوم تا دوازدهم( می توانند از طریق   18تا   8در طول پنجره انجام غربالگری، دانش آموزان 

شده در های تعییندسترسی داشته باشند و در مدرسه، در طول کالس، مشاوره یا سایر زمان BASC-3 BESSخودارزیابی دانش آموزان 

 نجام دهند. طول روز تحصیلی، ارزیابی خود را ا

 

 



 

 توانند اطالعات غربالگری را به نمایندگی از دانش آموز خود ارائه دهند؟ آیا والدین می 

آموزان خود را از طریق  شود اطالعات غربالگری دانش دعوت می PKآموزان در کالس دوازدهم از والدین دانش 

آموزی فرزند خود  به شماره دانش  BESS-BASC 3ارائه دهند.  والدین برای تکمیل فرم والدین  https://bit.ly/3Akh3ml

 نیاز خواهند داشت.  

 آموزی فرزند خود را دریافت کنم؟ توانم شماره دانش از کجا می 

با دسترسی به نوار اطالعات   Infinite Campusآموزی فرزند خود را از طریق پورتال والدین در داخل والدین می توانند شماره دانش

آموزی زیر نام فرزند شما قرار دارد. اگر والدین به  خط در باالی صفحه( < انتخاب برگه »امروز« <به دست آورند؛ شماره دانش   3)

 آموزی را بدست آورند.  توانند با مدرسه فرزند خود تماس بگیرند و شماره دانشحساب پورتال والدین خود دسترسی نداشته باشند، می 

 آموزم ارائه دهم؟ توانم اطالعات غربالگری در مورد فرزند دانش زبان مادری من انگلیسی نیست. آیا می 

ینی که زبان مادری آنها غیر از برای والدین به زبان انگلیسی و اسپانیایی در دسترس است. والد BASC-3 BESSدسترسی دیجیتال به 

آموز خود دریافت کنند.  را از مدرسه دانش  BASC-3 BESSانگلیسی یا اسپانیایی است، می توانند یک نسخه کاغذی ترجمه شده از  

یک است: عربی، چینی، فارسی، فرانسوی، روسی، پرتغالی، و اسپانیایی. اگر های زیر ترجمه شده نسخه کاغذی فرم والد به زبان 

شده استفاده شود، باید قبل از بسته شدن پنجره انجام غربالگری، به یک کارمند مدرسه تعیین BASC-3 BESSنسخه کاغذی از 

 بازگردانده شود.  

 کشد؟  تکمیل یک فرم غربالگری چقدر طول می 

 دقیقه کامل کنند.  15-5ا در عرض معلمان/والدین ممکن است یک فرم را در عرض پنج دقیقه کامل کنند؛ دانش آموزان ممکن است آنر

 الزامی است؟  SEBآیا شرکت فرزند من در غربالگری جهانی 

 BASC-3نامه را برای آموزان در مدرسه، فرم رضایتروز قبل انجام غربالگری دانش  5والدین باید انتظار داشته باشند که حداقل  
BESS  آموزی ساله که مایل نیست فرزندش در بخش خودارزیابی دانش   18تا   8آموز دریافت کنند. هر پدر یا مادر دانشBASC-3 
BESS   کت کند، باید فرم عدم رضایت را به مدرسه فرزند خود بازگرداند. والدین در طول هر سال تحصییل فقط یک بار نیاز دارند شر

کت کند، ویل تمایل داشته باشند در  ر پدر یا مادر نخواهند دانش عدم رضایت خود را اعالم کنند. اگ  ز شر آموز آنها در غربالگری پایی 
کت کند، باید در قالب یک بیانیه امضا شده و تاری    خ  دار، اجازه فعال خود را برای این منظور به مدرسه اعالم دارند.  غربالگری بهار شر

 

 شود؟ نیاز به حمایت داشته باشد، چه می  BASC-3 BESSل  آموز من برای تکمیدر صورتی که فرزند دانش 

مدارس ممکن است برای افرادی که نیازمند حمایت در تکمیل فرم غربالگری باشند، فرصت انجام آن را به صورت تک تک یا گروهی 

 فراهم کند. 

 شود؟ آموز »در معرض خطر« شناخته شود، چه میدر صورتی که یک دانش 

ین  ز بهیر وع برای مراحل بعدی در تعیی  شده به عنوان »در  آموزان شناخته اقدامات حمایتر از دانش آزمون غربالگری یک نقطه شر
آموزان که در مدرسه  های غربالگری اطالعات را برریس کرد، کارکنان پشتیبابز دانش معرض خطر« است. پس از اینکه مدارس گزارش 

اند،  عرض خطر« شناخته شده مستقر هستند با دانش آموزابز که توسط آزمون غربالگری با عنوان »در معرض خطر باال« یا »در م
آموزان با پدر و مادر در خصوص خطر تماس  کنند تا خطر را تأیید کرده و/یا نیاز را شناسابی کنند. کارکنان پشتیبابز دانش مالقات م 

اتژی حمایت از طریق مدرسه را پیشنهاد م در   کرده و دهند. دانش آموز، والدین، و مدرسه این مسئله را شناسابی  گرفته و یک اسیر
اتژی  د، به توافق  هابی که برای پشتیبابز بهیر از دانشها و حمایتمورد مداخالت، اسیر آموزان در مدرسه مورد استفاده قرار م گی 

فت به مدرسه و والدین اجازه م م اتژی رسند. نظارت بر پیشر شده در حمایت از فرزند  های توصیه دهد تا ارزیابی کنند که آیا اسیر
. دانش   آموز آنها موثر هستند یا خی 

 

 کنند؟ آموز خود دریافت می آیا والدین یک گزارش حاوی اطالعات غربالگری مربوط به فرزند دانش 

 گزارش غربالگری به والدیتز که زبان مادری غی  انگلییس دارند  با مدارس در راستای اطالع   ESOLدپارتمان زبان های جهابز و 
رسابز

س خواهد بود. والدین باید انتظار  کرد. یک کتی کاغذی از گزارش همکاری خواهد   های غربالگری به زبان انگلییس یا اسپانیابی در دسیر
  : ز ؛ بهار:  15  —اکتیی  11داشته باشند که پس از بسته شدن هر پنجره انجام غربالگری، یک گزارش نمره دریافت کنند. پایی    7اکتیی

 .   مارس  11  -مارس 
 

 

https://bit.ly/3Akh3ml


 

 شود؟  آموزان انجام می غربالگری در چه زمانی در طول روز مدرسه برای دانش آزمون 

های دیگر در طول روز مدرسه  ساله ارزیابی را در مدرسه خود و در ساعت کالس، مشاوره و یا زمان  18تا  8دانش آموزان سنین 

ثبت نام می کنند، اطالعات بیشتری در مورد انجام  ( AVAدهند. دانش آموزانی که در حال حاضر در آکادمی مجازی آتالنتا )انجام می

BASC-3 BESS  .دریافت خواهند کرد 

 چه کسانی دسترسی به اطالعات غربالگری اجتماعی، عاطفی، رفتاری جهانی دارند؟ 

شده عیینکارکنان مشخصی را برای پشتیبانی از روند اجرای غربالگری تعیین کرده است. در سطح مدرسه، کارکنان ت  APSهر مدرسه 

شده ممکن  ( و معلمان تعیینMTSSهای پشتیبانی چند الیه ))مانند مدیران، معاونان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، متخصصان سیستم

های غربالگری دسترسی داشته باشند. در سطح منطقه تنها کارمندانی که مستقیماً در راستای پشتیبانی از مدارس برای  است به داده 

مشارکت دارند، به اطالعات غربالگری دسترسی خواهند داشت؛ فقط آن دسته از آموزگاران دارای مجوز   BASC-3 BESSانجام 

 آموزان دسترسی داشته باشند.  های فردی دانش توانند به دادهمی

 شوند؟ های غربالگری چگونه ذخیره میداده 

آموزان، معلمان  شود و دانش قرار داده و ذخیره می BASC-3 BESS، پلت فرم امن دیجیتال همراه Review360داده های غربالگری در 

 های غربالگری را وارد کنند. و والدین را قادر می سازد تا داده 

 آموز من مرتبط خواهد بود؟ آیا اطالعات غربالگری به سوابق تحصیلی دائمی فرزند دانش 

های غربالگری با سوابق  آموزان استفاده می شود. دادهشده دانش شناسایی و حمایت از خطرات شناسایی  های غربالگری به منظورداده

 آموز شما ارتباطی ندارد و نخواهد داشت.  تحصیلی دائمی فرزند دانش 

 آیا می توانم فرم غربالگری را بررسی کنم؟ 

غربالگری تا روز بسته شدن پنجره انجام غربالگری، فرم غربالگری را بررسی  والدین می توانند از دو هفته قبل از باز شدن پنجره 

آموزان و مداخله با ایمیل  کنند. برای بررسی فرم غربالگری، والدین باید با دکتر شانون هروی، مدیر پشتیبانی از دانش

  تماس بگیرند. ta.k12.ga.usShannon.hervey@atlan

 اگر سواالت بیشتری داشته باشم، با چه کسانی باید تماس بگیرم؟  

آموزان و مداخله با ایمیل  اگر سوالی دارید، می توانید با مشاور مدرسه یا دکتر شانون هروی، مدیر پشتیبانی از دانش

   تماس بگیرید. Shannon.hervey@atlanta.k12.ga.us
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