
 

 Thời Gian Giới Thiệu Có Khả Năng Cao 2022-23 
 
 
 
Tháng 12: 12/1/2022-1/10/23 

• Thời gian giới thiệu bắt đầu cho các học sinh FWPS hiện tại, lớp K-11 
• Các giới thiệu được chấp nhận từ nhân viên, gia đình, học sinh và các thành viên cộng đồng 
• Giới thiệu kích hoạt quá trình xác định và xem xét dữ liệu 

o Tất cả các học sinh Lớp 2 sẽ được xem xét, bất kể giới thiệu, như một phần của Quy trình    
Kiểm tra Phổ quát của chúng tôi 

 
Tháng 1: 1/11/23 - 1/31/23 

• Tất cả các giới thiệu HCP đã được xử lý và các quyền của Phụ Huynh / Người giám hộ đã được xác nhận 
 

Tháng 2: 2/1/23 – 3/3/23 
• CogAT được dùng để quản lý việc sàng lọc cho tất cả các học sinh được giới thiệu và các học sinh lớp 2 

như một phần của Quy trình sàng lọc Phổ quát (học sinh phải có sự cho phép của Phụ huynh / Người 
giám hộ để tham gia) 

• Bộ phận Đánh giá & Chương trình HC tổng hợp dữ liệu gần đây nhất từ các bài đánh giá của học khu / 
tiểu bang (iReady, IRLA, SBA, v.v.) cho mỗi học sinh được giới thiệu (bao gồm tất cả Học sinh lớp 2 như 
một phần của Kiểm tra Phổ quát lớp 2 của chúng tôi) 

 

Bước đều: 3/6/23 - 3/30/23 
• Hoàn thành Đánh Giá Dữ Liệu Sàng Lọc Phổ Quát cho tất cả Học sinh lớp 2 
• 3/31/23 Kết quả Nhận Dạng Sàng Lọc Phổ Quát HCP được gửi qua email cho tất cả các phụ huynh Học 

sinh lớp 2  
 

Tháng tư: 4/1/23 - 4/20/23 
• Ủy Ban Lựa Chọn Có Năng Lực Cao của Học khu (HCMSC) họp để xác định Học sinh HCP 
• 4/21/23 Kết quả Nhận Dạng Giới Thiệu Học Sinh HCP được gửi qua email cho tất cả các gia đình 

 

 

 

 

 

 

Mốc Thời Gian                   



 

 
 
 
 
 
 

   

Consent Process Appeal Process 
• 3/21/23 – 5/22/23:    Thời hạn các gia đình sử dụng  

mạng liên kết có trong email Nhận Dạng để cung cấp sự 
đồng ý cho các dịch vụ HC cho năm học 2023-24  
 

• 5/25/23:  Danh sách các học sinh được xác định với sự 
đồng ý trong hồ sơ được gửi đến các hiệu trưởng để lập 
kế hoạch  

• 3/21/23 – 5/10/23:  Các gia đình sử dụng mạng liên kết 
có trong email Nhận Dạng để gửi kháng nghị. Tất cả các 
biểu mẫu kháng nghị  phải nộp trước ngày hạn 5/10/23 
  

• 5/11/23 – 5/12/23: HCMSC  xem xét kháng cáo. Quyết 
định cuối cùng sẽ được gửi qua email cho người nộp 
đơn kháng cáo  
 

• 5/12/23 – 5/24/23:    Thời hạn phụ huynh sử dụng  
Mạng Liên kết có trong email Khiếu nại để  được cung 
cấp sự đồng ý cho các dịch vụ HC cho năm học 2023-24,   
ngày cuối là 5/24/23  


