
AKRONYM JI BO DAVOKAN
ADA - Zagona Astengdaran a Amerîkî

ADD -Nexweşiya Kêmasiya Balkêşî

ADHD – Nexweşiya Kêmasiya Balkêşiya Hîperaktîvîteyê

AR –Xwendevana Lezkirî.Bernameya Accelerated Reader ji bo zêdekirina xwendina serbixwe ya

beşdaran hatî çêkirin. Bername ji bo cûrbecûr materyalên xwendinê di gelek astên cihê de

ceribandinên têgihîştina komputerê peyda dike.

CCRPI - Indeksa Performansa Amade ya Zanîngeh û Kariyerê. CCRPI ji bo hemî beşdarên

perwerdehiyê platformek başkirina dibistanê, berpirsiyarî û ragihandinê ya berfireh e ku dê ji

bo hemî xwendekarên dibistana giştî ya Gurcistanê amadebûna zanîngehê û kariyerê pêşve bibe.

EIP -Bernameya Destwerdana Destpêkê. Bernameya Destwerdana Destpêkê (EIP) ji bo

xizmetkirina xwendekarên K5 ên ku di xetereya negihîştina asta pola akademîk an domandina wan

de ne, hatî çêkirin.

ELLXwendekarên Zimanê Îngilîzî. Xwendekarên ku ne zikmakî îngilîzî ne. Ew ji hêla bernameya

ESOL-ê ve têne piştgirî kirin heya ku bi tevahî di cîhana perwerdehiya gelemperî de guncan be.

EOC- Dawiya Kursê

EOG- Dawiya

ESOL - Îngilîzî ji Axaftvanên Zimanên Din re. Ev bernameyek e ku ji bo arîkariya xwendekarên

jêhatî yên Englishngilîzî ye ku jêhatîbûnên zimanê Englishngilîzî yên guhdarî, axaftin, nivîsandin û

xwendinê pêşve bibin da ku xwendekar di dersên xwe û di warên civakî de serfiraziyê biceribînin.

FERPA - Qanûna Mafên Perwerdehiya Malbatê û Nepenîtiyê qanûnek federal e ku nepeniya

tomarên perwerdehiya xwendekar diparêze.

GADOE - Wezareta Perwerdehiyê ya

GKIDs - Envantera Pêşkeftina Zehmetiyên Baxçeyê Gurcistanê. Ev amûr amadebûna xwendekarê

kreşê ji bo pola yekem dinirxîne.

GSE - Standardên Xweseriya

GSGM - Modela Pêşkeftina Xwendekarên Gurcistanê ji xwendekar, dêûbav, perwerdekar û gel re

agahdariya girîngliser pêşkeftina xwendekar peyda dike. Serkeftina akademîk tenê beşek çîrokê

vedibêje. Zêdekirina mezinbûna xwendekaran çîrokek bêkêmasî di derbarê performansa akademîk a

xwendekaran de vedibêje. Naha em ne tenê dizanin ku xwendekar li ku bi dawî bûne, lê em jî dizanin

ku wan çiqas pêşde çûye ku biçin wir . 

IDEA- Qanûna Pêşvebirina Perwerdehiya Kesên Bi Astengdaran a 2004-an (IDEA) ji nêz ve bi

Qanûna No Zarok Li Paş Nehêle (NCLB) ve girêdayî ye, ji bo ku ji bo zarokên bi seqetî di

perwerdehiyê de wekhevî, berpirsiyarî û jêhatî were misoger kirin.

LEA- Ajansa Perwerdehiya Herêmî, wekî Dibistanên wîlayeta Catoosa



IEP- Plana Perwerdehiya Kesane. Ev planek e ku ji hêla tîmê IEP-ê (mamoste, dêûbav(ên), endamên

karmendên perwerdehiya taybetî, û mamosteyê piştevaniya perwerdehiyê ve hatî nivîsandin da ku

hewcedariyên xwendekar li ser bingeha seqetiya wî/wê ya naskirî çareser bike.

LEP - Pispora Englishngilîzî ya Bisînor. Ev yek têgîna ku di referansa zarokên ku jêhatîbûna

Englishngilîzî ya tixûbdar nîşan didin tê bikar anîn.

NAEP- Nirxandina Neteweyî ya Pêşveçûna Perwerdehiyê. Ev ji bo mebestên berhevdanê nirxandinek

neteweyî ye.

OCR - Ofîsa Mafên Sivîl (Sernav IX)

RTI- Bersiva Destwerdanê. Pêvajoyek ku balê dikişîne ser peydakirina perwerdehiya bingehîn a

lêkolînê ya bi kalîte, destwerdan, û pratîkên daneyê ku ji hemî xwendekaran re dibe alîkar ku di qursa

perwerdehiya gelemperî de biserkevin.

SGP - Perçeyên Pêşveçûna Xwendekaran. SGP diyar dike ka xwendekarê we çiqasî pêşkeftina

akademîk li gorî xwendekarên akademîk ên mîna hev - xwendekarên din ên li seranserê Gurcistanê bi

heman dîroka serketinê - ji nirxandina dewletê heya ya din.

SST - Tîma Piştgiriya Xwendekaran. SST komek ji sê an zêdetir pisporan e ku berpirsiyariya wan ew

e ku alîkariya mamosteyên polê bike di pêvajoyek hevkarî, danûstendinê, çareserkirina pirsgirêkê de

ku ji bo destnîşankirina hewcedariyên perwerdehiya xwendekarek hatî çêkirin; stratejiyên guncan ji

bo pola perwerdehiya gelemperî; û, prosedurên çavdêriya domdar.

PLC-Civakên Fêrbûna Professional. Komek mamosteyên ku bi rêkûpêk dicivin, pisporiyê parve

dikin, û bi hevkariyê dixebitin ku jêhatîbûnên hînkirinê û performansa akademîk a xwendekaran

baştir bikin.

Ji bo bêtir kurteyên ji bo dêûbavan binihêrin:

http://www.greatschools.org/gk/articles/akronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

