
)STAT(استافوردفناوریآکادمی

2008سالدریافتھتوسعھبرنامھ●

● طراحی شده برای ھمھ دانش آموزان - ھر منطقھ برنامھ مسیرھای شغلی مختلفی را کھ دانش آموز می تواند بعد از دبیرستان دنبال کند
برجستھ می کند.

مسئلھبرمبتنیوپروژهیکپارچھ،ھایآموزشطریقاز)STEM(ریاضیاتومھندسیفناوری،علوم،مطالعھدرموفقیتاز●
پشتیبانی می کند.

● دانش آموزان نیم روز سفر می کنند. حمل و نقل ارائھ شده بھ مدرسھ برنامھ

محیط یادگیری سخت
● دانش آموزان باید دیپلم مطالعات پیشرفتھ را کسب کنند

شودتوصیھباالترریاضییاIجبربرایبایدآموزاندانشورود●

● ساختار گروھی. دانش آموزان با ھمان گروه از دانش آموزان در دوره ھای آموزشی شرکت می کنند

● انگلیسی، ریاضیات و علوم در سطح افتخارات ھستند

● دروس انتخابی فنی متوالی بھ سمت سطح باالیی از دانش و مھارت است

STATانتخاب

میفضاوجودصورتدرشوندمی10کالسواردکھآموزانیدانشاست.بازشوندمی9کالسواردکھآموزانیدانشھمھبرای●
توانند درخواست دھند

● فرآیند انتخاب رقابتی بر اساس نمرات، توصیھ ھای معلم، حضور و غیاب و اظھار عالقھ

● بھ دلیل ساختار گروھی و محدودیت کارکنان، فضا در ھر برنامھ محدود است

● ممکن است بھ دانش آموزان وضعیت «در فھرست انتظار» یا «پذیرفتھ نشدن» بھ دلیل مازاد بر تعداد دانش آموزان نسبت بھ تعداد فضا
داده شود.

متقاضیان باید تنھا یکی از برنامھ ھای زیر را انتخاب کنند:
● علوم زیست پزشکی

● مھندسی

● فناوری اطالعات

دانش آموزان باید عالقھ عمیقی بھ یک حوزه برنامھ داشتھ باشند. دانش آموزانی کھ در این برنامھ پیشرفت می کنند احساس می کنند حوزه برنامھ
پروژهیکتکمیلبھSTATاست.شغلیپتانسیلو/یامدتطوالنیتحصیلیرشتھبامطلوببسیارتحصیلیدورهیک دھندهنشانآنھاانتخابی

تحقیقاتی ارشد نیاز دارد: دانش آموزان باید یا یک پروژه خدماتی را انجام دھند یا یک محصول یا فرآیند را توسعھ دھند. دانش آموزان با مربیان
در جامعھ تجاری شریک می شوند، مھارت ھای نیروی کار را توسعھ می دھند و فرصت کسب اعتبار صنعتی را دارند. این برنامھ مستلزم

سطح باالیی از تعھد و میل بھ چالش است.



نام دانش آموز _________________________________                 مدرسھ فعلی ____________________

Googleطریقازبایدمطالبھمھشد.نخواھدبررسیدرخواستنشود،ارسالزیردرشدهذکرمطالبتمامیکھزمانیتا Formارسال
شوند. در صورت لزوم با مشاور مدرسھ راھنمایی خود مشورت کنید تا تأیید کنید کھ مطالب شما بھ درستی ارسال شده است.

فرم درخواست◻

بیانیھ عالقھ◻

Googleفرمبھتوصیھپیوند)؛3(معلمتوصیھھایفرم◻

را بھ ھر یک از سھ معلم زیر ارائھ دھید: انگلیسی،
ریاضیات، و علوم. معلمان این فرم را بھ صورت

الکترونیکی مستقیماً بھ دفتر مشاوره در مدرسھ شما ارسال می کنند. در فضای زیر نام معلمی را کھ از او خواستھ اید توصیھ ای را تکمیل کند
بنویسید:

_____________________معلم علوم:

_____________________معلم ریاضی:

مدرس زبان انگلیسی:           _____________________

است2021دسامبر15چھارشنبھمھلتآخرین
آکادمی فناوری استافورد بھ دانش آموزانی خدمت می کند کھ ساکن شھر استافورد ھستند و واجد شرایط حضور در مدارس دولتی شھراستافورد

ھستند. نمرات دانش آموزانی کھ در مدارس دولتی شھر استافورد ثبت نام کرده اند مستقیماً از سیستم داده دانش آموزان دانلود می شوند.
دانشجویانی کھ از خارج از بخش درخواست می کنند باید یک کپی از آخرین کارنامھ دانشجو ارائھ دھند.

بیشتراطالعاتبگیرید.تماسgreenwc@staffordschools.netآدرسبھگریندیدبلیویاراھنماییمدرسھمشاوربالطفاًسؤاالت،برای
«آکادمیسپسوھا»«برنامھروی-استموجودwww.staffordschools.netاستافورد،شھردولتیمدارسسایتوبدرSTATمورددر

فناوری استافورد» کلیک کنید.

mailto:greenwc@staffordschools.net
http://www.staffordschools.net


دبیرستان حضور و غیاب پایھ دانش آموز برای سال آینده ____________________ شماره شناسنامھ دانش آموز: _______

نام متقاضی__________________________________________________________________

(اخر اول وسط)

مرد____ زن ____ تاریخ تولد _____/_____/_____ سال مورد انتظار فارغ التحصیلی دبیرستان________

مدرسھ فعلی ______________________________بخش مدرسھ/ایالت _____________ کالس _____

اگر در حال حاضر در یک بخش مدرسھ نیستید: (یکی را بررسی کنید)

_____ مکتب خصوصی _____ مکتب خانھ _____ وزارت دفاع

پوینت)___فناوری اطالعات (دبیرستان بروکانتخاب آکادمی:

پزشکی (دبیرستان استافورد شمالی)___علوم زیست(فقط یکی را انتخاب کنید)

___مھندسی (دبیرستان استافورد شمالی)



ھدف دانشجو:

سفربرنامھیکبرنامھاینکھمی دانمکنم.شرکتبرنامھدرکاملطوربھخواھممیمنواستخودمباSTATبرایدرخواستبرایتصمیم
STATوب سایتدررادرسیبرنامھاطالعاتفایل ھایومنابعواست)12-9(پایھ ھایسالھچھار websiteومی دھندتوضیحرابرنامھکھ

دوره ھایی را کھ باید طی کنم، بررسی کرده ام.

_____________________________تاریخ__________________________________امضای متقاضی

پشتیبانی والدین:

وتحصیلیسوابقمی دھماجازهومی کنمحمایتآنازودارماطالعSTATبرایدانش آموزدرخواستازفوق،دانش آموزقیم/والدینمن،
واست)12-9(پایھ ھایسالھچھارسفربرنامھیکبرنامھاینکھمی دانمشود.بررسیآکادمیانتخابکمیتھتوسطدانش آموزغیابوحضور

STATوب سایتدررادرسیبرنامھاطالعاتفایل ھایومنابع websiteچھمندانش آموزومی دھدتوضیحرابرنامھاینکھکرده امبررسی
دروسی را باید بگذراند.

_________________________تاریخ_______________________امضای والدین / سرپرست

بھ شما این فرصت داده می شود تا بھ عنوان بخشی از درخواست خود، بیانیھ مندی خود را بنویسید. با تکمیل فھرست فھرست مندی ھای خوشھ
،VirginiaCareerViewدرعالقھموردمواردمورددرتحقیقواست)موجودSTATسایتوبدریادبیرستانمشاوراناز(کھشغلیھای
کنید.صحبتخودخانوادهباخودشغلیعالیقمورددربایدھمچنینکنید.آمادهراخودعالقھبیانیھنوشتنبرایزودتر،vaview.orgدر

دستور زیر داده خواھد شد:

می کنید (علوم زیست پزشکی، مھندسی، یا اطالعات فناوری)، سپس با توضیح مواردلطفاً بگویید کھ برای کدام برنامھ درخواستدرخواست:
خاص زیر، خود را بھ برنامھ را توضیح دھید:

گفتن یک داستان شخصی کھ بھ شما عالقھ دارد را برانگیختھ است یا خودتان رابھ عنوان مثال،(تجارب شخصی یا ارتباط با برنامھالف.
)در فعالیت ھای فوق برنامھ یا باشگاه ھا شرح دھید

کنید؟)میدرخواستبرنامھاینبرایچرامثال،عنوانبھ(کلیطوربھSTATبرنامھیاوخاصبرنامھحوزهبھتوجھبا.ب

درکنیددنبالSTATبرنامھدرعضویتطریقازاستمندعالقھشمابھکارھاییچھمثال،عنوانبھ(برنامھحوزهبامرتبطموارد.سی
مورد آنھا اطالعات بیشتری کسب کنید؟)

https://www.staffordschools.net/Page/19001
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علوممعلم–STATدانشجوییتوصیھفرم
تکمیل شود.آموزتوسط دانشاین کادر باید قبل از ارائھ فرم بھ معلم

نام معلم ____________________________________ موضوع تدریس شده: _____________________________ـ
نام دانش آموز: ______________________________________________

نام                                           اسم مابین                        تخلص

آموزاندانشکردنآمادهبرایکھاستفنیوآکادمیکنظرازسالھ4تحصیلیدورهیک)STAT(استافوردفناوریآکادمیمعلم:بھخطاب
متقاضیبھلطفااست.شدهطراحی)STEM(ریاضیاتومھندسیفناوری،علوم،ھایرشتھوھادورهدرشغلیو/یاکالجدرموفقیتبرای

دانشجو امتیاز دھید. اگر مایلید نظرات دیگری را اضافھ کنید از پشت فرم استفاده کنید. لطفاً این فرم تکمیل شده (اسکن شده و امضا شده) را بھ
W. Deea Greenآدرسبھgreenwc@staffordschools.net2021دسامبر15سررسیدتاریختاآموزدانشبستھدردرجبرای

برگردانید.

انتظاراتازفراتر–3انتظاراتکردنبرآورده–2انتظاراتزیر–1

شرح 1 2 3

داردحضورروزھر

شناسوقتروزھر

استشدهآمادهیادگیریبرایمناسبموادبا

استشدهانجاماھدافباخوانا،شده،کاملکار

دھدمینشانراسرسختیو/یانبوغخالقیت،

کندمیپیرویکتبیوشفاھیھایآموزشاز

استبازھاچالشبرای

کندمیتصحیحرااشتباھاتدھد،میمناسبپاسخسازندهانتقادبھ

کندمیرعایتراھااالجلضرب

گریمکارمسئول

کندمیحمایتگروھیھایتالشازخودسھمموقعبھانجامبا

مناسبصدایلحنوزبان

آثارھمچنینوشدهمنتشرآثارادبیسرقتازمی کند،استنادمنابع(بھمی گذاردنمایشبھراعلمیافتخارات
می کندخودداریدانشجویانسایر )

آموزاندانشسایرومعلمبھکمکبرایداوطلبان

کندمیکمکگفتگووبحثبھ

کندمیرعایتراایمنیھایدستورالعملوقوانین

دھدمینشانرادرسکالسموادھا،داراییشخصی،فضایبھاحترام

کندمیحرکتمناسبطوربھکالس(درکندمیحفظراخودکنترلی )

mailto:greenwc@staffordschools.net


کندمیحفظراسازمانیسیستمیک

دھدمینشانرافعالدادنگوش

استقائلارزشدیگرانتالشوزمانبرای

دھدمینشانراتنوعبھاحترام

66(ازکلامتیاز )

آیا دانش آموز می تواند سختگیری کالس سطح ھانرز را در حوزه موضوعی شما تحمل کند؟          بلھ ___ خیر ___

اگر پاسخ شما "نھ" است، لطفاً در پشت آن توضیح دھید.

[اختیاری] لطفاً ھر گونھ نظر اضافی کھ بھ کمیتھ انتخاب در طول فرآیند بررسی کمک می کند ارائھ دھید.

امضای معلم: _________________________________________________ تاریخ: _____________________



ریاضیمعلم–STATدانشجوییتوصیھفرم
تکمیل شود.آموزتوسط دانشاین کادر باید قبل از ارائھ فرم بھ معلم

نام معلم ____________________________________ موضوع تدریس شده: _____________________________ـ
نام دانش آموز: ______________________________________________

نام                                           اسم مابین                        تخلص

آموزاندانشکردنآمادهبرایکھاستفنیوآکادمیکنظرازسالھ4تحصیلیدورهیک)STAT(استافوردفناوریآکادمیمعلم:بھخطاب
متقاضیبھلطفااست.شدهطراحی)STEM(ریاضیاتومھندسیفناوری،علوم،ھایرشتھوھادورهدرشغلیو/یاکالجدرموفقیتبرای

دانشجو امتیاز دھید. اگر مایلید نظرات دیگری را اضافھ کنید از پشت فرم استفاده کنید. لطفاً این فرم تکمیل شده (اسکن شده و امضا شده) را بھ
W. Deea Greenآدرسبھgreenwc@staffordschools.net2021دسامبر15سررسیدتاریختاآموزدانشبستھدردرجبرای

برگردانید.

انتظاراتازفراتر–3انتظاراتکردنبرآورده–2انتظاراتزیر–1

شرح 1 2 3

داردحضورروزھر

شناسوقتروزھر

استشدهآمادهیادگیریبرایمناسبموادبا

استشدهانجاماھدافباخوانا،شده،کاملکار

دھدمینشانراسرسختیو/یانبوغخالقیت،

کندمیپیرویکتبیوشفاھیھایآموزشاز

استبازھاچالشبرای

کندمیتصحیحرااشتباھاتدھد،میمناسبپاسخسازندهانتقادبھ

کندمیرعایتراھااالجلضرب

گریمکارمسئول

کندمیحمایتگروھیھایتالشازخودسھمموقعبھانجامبا

مناسبصدایلحنوزبان

آثارھمچنینوشدهمنتشرآثارادبیسرقتازمی کند،استنادمنابع(بھمی گذاردنمایشبھراعلمیافتخارات
می کندخودداریدانشجویانسایر )

آموزاندانشسایرومعلمبھکمکبرایداوطلبان

کندمیکمکگفتگووبحثبھ

کندمیرعایتراایمنیھایدستورالعملوقوانین

دھدمینشانرادرسکالسموادھا،داراییشخصی،فضایبھاحترام

کندمیحرکتمناسبطوربھکالس(درکندمیحفظراخودکنترلی )

کندمیحفظراسازمانیسیستمیک

mailto:greenwc@staffordschools.net


دھدمینشانرافعالدادنگوش

استقائلارزشدیگرانتالشوزمانبرای

دھدمینشانراتنوعبھاحترام

66(ازکلامتیاز )

آیا دانش آموز می تواند سختگیری کالس سطح ھانرز را در حوزه موضوعی شما تحمل کند؟          بلھ ___ خیر ___

اگر پاسخ شما "نھ" است، لطفاً در پشت آن توضیح دھید.

[اختیاری] لطفاً ھر گونھ نظر اضافی کھ بھ کمیتھ انتخاب در طول فرآیند بررسی کمک می کند ارائھ دھید.

امضای معلم: _________________________________________________ تاریخ: _____________________



انگلیسیمعلم–STATدانشجوییتوصیھفرم
تکمیل شود.آموزتوسط دانشاین کادر باید قبل از ارائھ فرم بھ معلم

نام معلم ____________________________________ موضوع تدریس شده: _____________________________ـ
نام دانش آموز: ______________________________________________

نام                                           اسم مابین                        تخلص

آموزاندانشکردنآمادهبرایکھاستفنیوآکادمیکنظرازسالھ4تحصیلیدورهیک)STAT(استافوردفناوریآکادمیمعلم:بھخطاب
متقاضیبھلطفااست.شدهطراحی)STEM(ریاضیاتومھندسیفناوری،علوم،ھایرشتھوھادورهدرشغلیو/یاکالجدرموفقیتبرای

دانشجو امتیاز دھید. اگر مایلید نظرات دیگری را اضافھ کنید از پشت فرم استفاده کنید. لطفاً این فرم تکمیل شده (اسکن شده و امضا شده) را بھ
W. Deea Greenآدرسبھgreenwc@staffordschools.net2021دسامبر15سررسیدتاریختاآموزدانشبستھدردرجبرای

برگردانید.

انتظاراتازفراتر–3انتظاراتکردنبرآورده–2انتظاراتزیر–1

شرح 1 2 3

داردحضورروزھر

شناسوقتروزھر

استشدهآمادهیادگیریبرایمناسبموادبا

استشدهانجاماھدافباخوانا،شده،کاملکار

دھدمینشانراسرسختیو/یانبوغخالقیت،

کندمیپیرویکتبیوشفاھیھایآموزشاز

استبازھاچالشبرای

کندمیتصحیحرااشتباھاتدھد،میمناسبپاسخسازندهانتقادبھ

کندمیرعایتراھااالجلضرب

گریمکارمسئول

کندمیحمایتگروھیھایتالشازخودسھمموقعبھانجامبا

مناسبصدایلحنوزبان

آثارھمچنینوشدهمنتشرآثارادبیسرقتازمی کند،استنادمنابع(بھمی گذاردنمایشبھراعلمیافتخارات
می کندخودداریدانشجویانسایر )

آموزاندانشسایرومعلمبھکمکبرایداوطلبان

کندمیکمکگفتگووبحثبھ

کندمیرعایتراایمنیھایدستورالعملوقوانین

دھدمینشانرادرسکالسموادھا،داراییشخصی،فضایبھاحترام

کندمیحرکتمناسبطوربھکالس(درکندمیحفظراخودکنترلی )

کندمیحفظراسازمانیسیستمیک

mailto:greenwc@staffordschools.net


دھدمینشانرافعالدادنگوش

استقائلارزشدیگرانتالشوزمانبرای

دھدمینشانراتنوعبھاحترام

66(ازکلامتیاز )

آیا دانش آموز می تواند سختگیری کالس سطح ھانرز را در حوزه موضوعی شما تحمل کند؟          بلھ ___ خیر ___

اگر پاسخ شما "نھ" است، لطفاً در پشت آن توضیح دھید.

[اختیاری] لطفاً ھر گونھ نظر اضافی کھ بھ کمیتھ انتخاب در طول فرآیند بررسی کمک می کند ارائھ دھید.

امضای معلم: _________________________________________________ تاریخ: _____________________


