Highly Capable ServicesTimeline 2019-20

Грудень: 12/2 / 2019-1 / 10/20
• Відкритий час для направлення/рекомендацій для нинішніх учнів ЗОШФВ, класи К-11
• Направлення/рекомендації, прийняті від співробітників, родин, учнів та членів громади
• Направлення/рекомендації, запускають процес оцінювання та огляду даних
o Хоча для другокласників не потрібно направлення, щоб запустити оцінку CogAT, інформація про направлення є
цінною і використовується комітетом для кваліфікації. Якщо ви вважаєте, що учень отримає користь від
високомобільних послуг, будь ласка, подайте направлення незалежно від рівня класу.
Січень: 13.01.20 - 31.01.20
• Управління ГК збирає останні дані з районних / державних оцінок (iReady, IRLA, SBA тощо) для районного
високодисциплінарного мультидисциплінарного комітету з відбору (HCMSC)
• Дозвіл батьків на тестування форм, що поширюються та збираються для згаданих науковців
Лютий: 2/3 / 20–2 / 28/20
• Тестування CogAT для всіх згаданих науковців, які мають дозвіл батьків (класи К-1, 3-11) та всіх науковців 2-го
класу
Березень: 3/2/20 - 3/27/20
• Районний ВЦМЗС перевіряє дані для всіх науковців 2-го класу та всіх науковців
• Визначення РВЦМЗС, передані сім'ям та школам
Квітень - травень: 3 / 30-4 / 3/20 Листи-згоди надіслані додому. Надіслані відповідні листи про підлягання чи не
підлягання на програму.
Процес згоди
• 04.24.2020: Згода батьків на послуги для дітей з
високими здібностями (НС) 2019-20 навчальний рік
• 4/27/20: списки учнів, які відповідають умовам, і
мають згоду батьків у їх файлі, що надсилається
директорам
• 4/27/20 - 18.05.20: Збір команди по наданню сервісу
для дітей з високими здібностями для визначення
сервісу для них/ розміщення учнів які підлягають на
цю програму

Процес оскарження
• 3/30/20 - 24.04.2020: Час для звернення відкритий
• 4/27/20 - 15.05.2020: обробляються дані апеляції;
додаткові оцінювання, що проводяться із за потреби
• 18.05.20 - 22.05.20: Остаточне рішення комітету буде
надіслано в письмовій формі особі, яка подає
апеляцію.
• Якщо учень визнається правомочним за допомогою
апеляції, лист та прохання про згоду буде надісланий
батькові / опікуну; досумент про згоду підписаний
батьками чи опікунами має бути надісланий в офіс
дистрику до 29 травня 2020 року.

ХРОНОЛОГІЯ СЕРВІСУ НА ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВИСОКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ

Питання що часто задаються
Який є процес ЗОШФВ для визначення науковців для високоздатних послуг?
1-е - Направлення: Батьки, члени громади, вчителі, співробітники та науковці можуть
направити науковця для розгляду, щоб отримати послуги для дітей з високими
здібностями під час для подання направлення (або, для науковців, що з’явилися в окрузі,
протягом 10 днів після зарахування)
2-е - Оцінка: Додаткові оцінки проводяться із за потреби з дозволу батьків / опікунів
3-е - Рішення: Мультидисциплінарний комітет з вибору НС переглядає дані науковців і
визначає право на послуги з НС на основі декількох заходів (включаючи оцінки районо /
штату)
4-е - Повідомлення: Повідомлення учнів, які мають право на отримання послуг,
починаючи з наступного навчального року (за винятком дітей кіндергарден або
новозазначених стипендіатів, які пропустили останній шанс для направлення, для яких
послуги розпочинаються в поточному навчальному році)
5-й - Згода: дозвіл батьків / опікунів на послуги НС
Який процес оскарження рішення про непридатність до послуг?
• Форму апеляції необхідно заповнити та подати до НС відділу у термін апеляції. Він
повинен містити конкретну, нову інформацію, яка може вплинути на рішення комітету по
відбору.
• При необхідності додаткове оцінювання буде ініційоване комісією по відбору; зовнішні
оцінки не розглядатимуться.
• Результат буде повідомлено особі, яка подала апеляцію.
• Апеляційні рішення є остаточними і не можуть бути оскаржені.
Як можна вченому звільнитися від отримання високоздатних послуг?
Батьки / опікуни можуть вирішити відмовитися від послуг, коли вони спочатку
пропонуються або можуть повідомити директора школи, що вони більше не хочуть, щоб
учень отримував послуги НС. (Такий запит буде надіслано Координатору НС, який
співпрацюватиме з відбірковою комісією, вчителем, батьком та / або науковцем, щоб
визначити, чи слід вибувати учневі з цієї програми чи ні.)

ХРОНОЛОГІЯ СЕРВІСУ НА ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВИСОКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ

Які види послуг доступні для науковців у державних школах Федерал Вею?
• Кожна школа має продовження послуг, яка може включати, але не обмежуючись цим:
диференціацію, збагачення та / або прискорення.
• Послуги можуть надаватися в загальноосвітній школі, групових групах або самостійному
класі.
• Середні школи можуть також надавати послуги за допомогою прогресивних програм,
позакласних клубів, академічних змагань та / або партнерства із зовнішніми агенціями.
Що таке CogAT?
• CogAT - це когнітивний тест з множинним вибором в Інтернеті, який вимірює здатність у
трьох сферах: вербальному, кількісному та просторовому міркуванні.
• Усі згадані науковці (які мають дозвіл батьків) та всі другокласники будуть оцінені
провідником CogAT 7 у лютому 2020 року.
• Інформація, зібрана з CogAT, буде використовуватися для ідентифікації тих науковців,
які потребують високоздатних послуг.

