
NSW اداره آموزش 

Opportunity classes and selective high schools
Information for parents and carers

کالسهای فرصت و دبیرستانهای برگزیده

اطالعات برای والدین و مراقبین

کالسهای فرصت چیستند؟

کالس های فرصت برای دانش آموزان تیزهوش  و با پتانسیل باال در سال پنجم و ششم ارائه می شوند. در سراسر 

NSW 77 مدرسه کالس های فرصت )از جمله کالس های فرصت مجازی( دارند که بخشی از سیستم آموزش عمومی 

را تشکیل می دهند.

دبیرستانهای برگزیده چیستند؟

دبیرستان های برگزیده از سال هفتم تا دوازدهم برای دانش آموزان دبیرستانی با پتانسیل باال و تیزهوش مناسب 

هستند. تعداد 17 مدرسه برگزیده کامل،  26 دبیرستان نیمه برگزیده، 4 دبیرستان برگزیده کشاورزی )برخی با 

امکانات شبانه روزی( و یک دبیرستان برگزیده مجازی وجود دارد. 

مزایای رفتن به یک کالس فرصت یا بیرستان برگزیده چیستند؟

تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزان با پتانسیل باال و تیزهوش نیازهای یادگیری و خوشنودی خاصی دارند. در 

کالس های فرصت و دبیرستان های برگزیده، یادگیری به گونه ای طراحی شده است که سطح مناسبی از چالش را با 

کودکان دارای توانایی مشابه فراهم کند. بسیاری از دانش آموزان با پتانسیل باال و تیزهوش می گویند زمانی که با 

همساالن با توانایی مشابه گروه بندی می شوند، احساس تعلق و درک می کنند. 

چگونه بفهمم فرزندم پتانسیل باالیی دارد یا تیزهوش است؟

کودکانی که پتانسیل باالیی دارند یا تیزهوشند، معموالً:

به شدت کنجکاو هستند	 

ایده ها یا مهارت های جدید را به سرعت و به راحتی یاد می گیرند	 

حافظه خوبی دارند	 

سواالت پیچیده می پرسند	 

خالق هستند	 

از فکر کردن به روش های پیچیده لذت می برند	 

هنگام یادگیری چیزهای جدید به تکرارهای کمتری نیاز دارند	 

تمرکز زیادی روی حیطه های مورد عالقه یا اشتیاق خودشان دارند.	 

اگر مشاهده می کنید که فرزندتان بسیاری از این ویژگی ها را از خود نشان می دهد، توصیه می شود که در نظر 

بگیرید درخواست بدهید.
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دانش آموزان چگونه واجد شرایط ورود می شوند؟

دانش آموزان در یک آزمون رایگان جایگذاری شرکت می کنند.

آزمون جایگذاری کالس فرصت سه بخش متوالی دارد:

خواندن	 

استدالل ریاضی	 

مهارت تفکر.	 

آزمون جایگذاری دبیرستان برگزیده چهار بخش متوالی دارد:

خواندن	 

استدالل ریاضی	 

مهارت تفکر	 

نوشتن.	 

برابری در جایگذاری 

اداره یک الگوی برابری در جایگذاری را به منظور افزایش بازنمایی دانش آموزان با پتانسیل باال و تیزهوش از گروه 

های با بازنمایی کمتر اجرا کرده است. تحت این الگو، درصدی از مکان ها برای این گروه ها رزرو شده است:

دانش آموزان از جوامعی که مزیت تحصیلی اجتماعی کمی دارند	 

دانش آموزان بومی	 

دانش آموزان در مناطق روستایی و دور افتاده	 

دانش آموزان معلول.	 

هیچ فرآیند درخواست جداگانه ای برای برابری در جایگذاری وجود ندارد. دانش آموزان هر یک از گروه های برابری 

با استفاده از داده های فرم درخواست و سایر داده های نگهداری شده توسط اداره شناسایی می شوند. برای اطالعات 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools- :بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید

and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

آیا دانش آموزان برای آزمون نیاز به تمرین دارند؟

آزمون جایگذاری، به جای مهارت هایی که می توان از طریق یادگیری طوطی وار آنها را آموزش داد، دانش آموزانی را 

که توانایی تفکر انتقادی استثنایی دارند شناسایی می کند. دانش آموزان برای اطمینان از آشنایی با فرمت آزمون باید 

به آزمون های جایگذاری در وب سایت اداره آموزش نگاه کنند. والدین باید بدانند که هیچ مدرک معتبری وجود 

ندارد که نشان دهد مربی گری گسترده برای آزمون تفاوتی ایجاد می کند.

 می توانید آزمون های قبلی جایگذاری کالس فرصت را در این آدرس ببینید: 

 https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 

year-5/the-test

 می توانید آزمون های قبلی جایگذاری دبیرستان برگریده را در این آدرس ببینید:

 https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 

year-7/the-test#Preparing5
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چه کسی می تواند درخواست بدهد؟

دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در NSW می توانند برای ورود درخواست دهند.	 

دانشجویان برای ثبت نام در یک کالس فرصت باید شهروند استرالیا یا نیوزلند یا مقیم دائم استرالیا باشند.	 

دانش آموزان از ایالت های دیگر و خارج از کشور در صورتیکه خانواده شان در زمان ثبت نام در NSW زندگی 	 

می کنند و قصد دارند برای مدت زمان تحصیل خود در NSW زندگی کنند، می توانند درخواست بدهند.

خانواده هایی که قباًل برای اقامت دائم درخواست داده اند و مدارکی از اداره امور کشوری دارند که به 	 

آنها انتظار منطقی می دهد که اقامت دائم قبل از اعالم نتایج جایگذاری اعطا خواهد شد، نیز واجد شرایط 

درخواست هستند.

چه زمانی درخواست دادن شروع می شود؟

 درخواست دادن برای کالس های فرصت هنگامی که دانش آموزان در سال 3 هستند و برای دبیرستان های 

برگزیده وقتی دانش آموزان در سال 5 هستند شروع می شود. تاریخ های کلیدی درخواست و سایر اطالعات در وب 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and- .سایت اداره موجود است

opportunity-classes

چگونه برای ورود فرزندم درخواست کنم؟

 	https://shsoc.education.nsw.gov.au :تمام درخواست ها باید به صورت آنالین در آدرس زیر تکمیل شوند

درخواست باید به زبان انگلیسی تکمیل شود.	 

والدین می توانند حداکثر دو مدرسه با کالس های فرصت و حداکثر سه دبیرستان برگزیده را انتخاب کنند. آنها 	 

باید انتخاب های خود را به ترتیب ترجیحی خود در برنامه فهرست کنند. در صورتی که دانش آموزان واجد 

شرایط برای بیش از یک مدرسه باشند، تنها مدرسه انتخاب اول به آنها پیشنهاد می شود.

والدینی که معلولیتی دارند که مانع از تکمیل درخواست آنالین آنها می شود، باید برای کمک با تیم 	 

دانش آموزان با عملکرد عالی با شماره 367 880 1300 تماس بگیرند.

هیچ هزینه ای برای ارسال درخواست یا آزمون جایگذاری وجود ندارد.	 

کالس های فرصت و دبیرستان های برگزیده کجا هستند؟

 کالس های فرصت در مدارس دولتی نیوساوت ولز در سراسر ایالت واقع شده اند و در فهرست زیر آمده اند:

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/

what-are-opportunity-classes

 دبیرستان های برگزیده مدارس دولتی NSW هستند و در فهرست زیر قرار دارند: 

 https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/ 

what-are-selective-high-schools
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کالس های فرصت مجازی و دبیرستان برگزیده مجازی

اگر در یک منطقه روستایی یا دورافتاده قرار دارید، ممکن است فرزند شما واجد شرایط درخواست مکان در 

Aurora College باشد. این مدرسه دولتی دارای کالس های فرصت مجازی و دبیرستان برگزیده مجازی می باشد.

دانش آموزان به مدرسه دولتی محلی خود می روند و با استفاده از یک سیستم کنفرانس آنالین به کالس فرصت یا 

کالس های دبیرستان برگزیده می پیوندند.

دانش آموزان مدارسی که کالس های فرصت دارند، یا مدارسی که در در داخل حوزه کالس های فرصت موجود و 

دبیرستان های برگزیده هستند، واجد شرایط برای درخواست ورود به Aurora College نیستند. 

از کجا می توانم اطالعات بیشتری بگیرم؟

 	https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective- اطالعات درخواست موجود در وب سایت

high-schools-and-opportunity-classes را بخوانید.

 کمک با تیم دانش آموزان با عملکرد عالی تماس بگیرید.	 

 ssu@det.nsw.edu.au :ایمیل 

تلفن: 367 880 1300

	   https://www.facebook.com/groups/772251106301086/ :SHS Facebook

	  https://www.facebook.com/groups/159342048077050/ :OC Facebook

سرویس مترجم تلفنی

اگر برای کمک به درخواست خود به مترجم نیاز دارید، لطفاً با سرویس مترجم تلفنی به شماره 450 131 تماس 

بگیرید، زبان مورد نیاز خود و شماره تلفنی را که می خواهید با آن تماس بگیرید به اپراتور بگویید. اپراتور 

با شماره تماس می گیرد و یک مترجمروی خط می آورد تا در گفتگویتان به شما کمک کند. برای این خدمات 

هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.
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