Những mốc thời gian dành cho Chương Trình Nâng Cao năm học 2020-2021
Trường Công lập Federal Way - Lịch trình và Câu hỏi thường gặp về Chương Trình Nâng Cao năm học 20-21
Mốc Thời Gian:
Ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021
• Thời gian đăng ký dành cho tất cả học sinh đang theo học tại Federal Way từ Mẫu Giáo đến lớp 11.
• Thời gian đăng ký dành cho tất cả học sinh được nhân viên, gia đình, học sinh và thành viên cộng đồng
giới thiệu.
• Sau khi giới thiệu quá trình đánh giá và xem xét thông tin sẽ được diễn ra.
o While 2nd graders do not require a referral to trigger the CogAT assessment, thông tin
giới thiệu có giá trị và được sử dụng bởi ủy ban để đánh giá chất lượng. Nếu bạn biết
chương trình nâng cao này có lợi cho bất cứ học sinh nào, xin hãy nộp đơn giới thiệu.
Ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021.
• Ban chương trình nâng cao sẽ thu thập những dữ liệu từ bài kiểm tra của quận/ tiểu bang (iReady,
IRLA, SBA, etc.) để nộp lên cho District Highly Capable Multi-Disciplinary Selection Committee (HCMSC)
• Chúng tôi sẽ gởi đến phụ huynh đơn xin đồng ý cho phép các em được giới thiệu làm bài kiểm tra, và
vui lòng nộp lại đơn trước ngày yêu cầu.
Ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày 26 tháng 2 năm 2021
• Các học sinh những em được giới thiệu và có sự cho phép của phụ huynh sẽ được làm bài kiểm tra
CogAT.
Ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021
• Học khu HCMSC sẽ xem xét dữ liệu của tất cả các em học sinh lớp 2 và những em được giới thiệu.
• Thông tin về quyết định các em có được tham gia chương trình nâng cao hay không sẽ được thông báo
đến trường và gia đình.
Ngày 29 tháng 3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2021 Thư đồng ý sẽ được gửi về nhà. Thư đủ điều kiện / không đủ
điều kiện sẽ được gửi.
Quy trình đồng ý
Quy trình kháng nghị
•
•

•

30/4/21: Hạn chót nộp đơn đồng ý của phụ
huynh về Chương Trình Nâng Cao 2021-22.
03/5/21: Danh sách các học sinh đủ điều kiện
với sự đồng ý trong hồ sơ được gửi đến hiệu
trưởng
03/5/21 - 21/5/21: Những em đủ điều kiện
tham gia sẽ được chia ra thành nhóm khác
nhau dựa theo cấp bậc.

•
•
•

•

05/4 - 23/4/21: Bắt đầu thời gian kháng nghị
26/4 - 29/4/21: bắt đầu xem xét thông tin
kháng cáo, đánh giá bổ sung nếu cần thiết
30/4/21: Quyết định cuối cùng của ủy ban sẽ
được gửi bằng văn bản cho người nộp đơn
kháng cáo
14/5/21: Đơn chấp thuận của phụ huynh cho
năm học 2021-22 do học sinh xác định là đủ
điều kiện thông qua kháng nghị

Highly Capable Services Timeline 2020-21

Câu hỏi thường gặp

Các bước để xác định cho các học sinh tham gia Chương Trình Nâng Cao là gì?
Bước 1 – Giới thiệu: Phụ huynh, thành viên cộng đồng, giáo viên, nhân viên, và học sinh có thể giới thiệu các em đến
với Chương Trình Nâng Cao trong khoảng thời gian đơn được chấp thuận ( học sinh mới sẽ được đăng ký tham
gia sau 10 ngày ghi danh học)
Bước 2 - Đánh giá: Đánh giá bổ sung sẽ được thực hiện, nếu cần, với sự cho phép của cha mẹ / người giám hộ.
Bước 3 – Quyết định: Ủy ban Tuyển chọn Multi-disciplinary HC của Học khu xem xét thông tin về các học sinh và xác
định xem những em tham gia có hội đủ điều kiện hay không , dựa trên nhiều thành tích khácnhau (bao gồm đánh
giá của học khu / tiểu bang).
Bước 4 – Thông báo: Thông báo về các học sinh đủ điều kiện để tham gia chương trình sẽ bắt đầu vào năm học tiếp
theo (ngoại trừ các em Mẫu giáo hoặc các em mới nhập học đã bỏ lỡ thời hạn giới thiệu gần đây nhất)
Bước 5 Chấp thuận: Chấp thuận của cha mẹ cho các em tham gia Chương Trình Nâng Cao

Quy trình khiếu nại về quyết định không đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ bao gồm?
•

•
•
•

Mẫu đơn khiéu nại phải được điền đầy đủ và nộp cho bộ phận HC trong thời hạn quy định. Nó phải bao gồm thông
tin cụ thể để được xem xét và thông qua.
Nếu cần, hội đồng tuyển chọn sẽ tiến hành đánh giá bổ sung; đánh giá bên ngoài sẽ không được xem xét.
Thông báo kết quả sẽ được gởi đến người khiếu nại.
Quyết định khiếu nại là quyết định cuối cùng và không thể bị kháng nghị.

Học sinh có thể rời khỏi chương trình như thế nào?
Phụ huynh / Người giám hộ có thể chọn từ chối tham gia chương trình hoặc có thể thông báo cho hiệu trưởng trường
rằng họ không còn muốn học sinh của mình tham gia chương trình nữa. (Yêu cầu như vậy sẽ được chuyển đến Điều
phối viên của Chương Trình Nâng Cao, người sẽ làm việc với ủy ban tuyển chọn, giáo viên, phụ huynh và / hoặc học
sinh để xác định xem có nên loại học sinh hay không.)

Các em tại trường công lập Federal Way sẽ được nhận những loại dịch vụ nào?
•

•

•

Mỗi trường học sẽ có những dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sự khác biệt hóa, phong phú hóa và / hoặc
tăng tốc.
Các dịch vụ có thể được cung cấp trong một chương trình giáo dục phổ thông, một lớp học theo nhóm, hoặc một lớp
học khép kín.
Các trường trung học phổ thông cũng có thể cung cấp các dịch vụ thông qua các chương trình nâng cao, câu lạc bộ
ngoại khóa, các cuộc thi học thuật, và / hoặc hợp tác với các cơ quan bên ngoài

CogAT là gì?
•
•

•

CogAT là một bài thi trắc nghiệm trực tuyến bao gồm 3 phần: lý luận bằng lời nói, định lượng và không gian.
Những học sinh được giới thiệu (có sự cho phép của phụ huynh) và tất cả những em học sinh lớp 2 sẽ được tham gia
vào bài kiểm tra CogAT 7 Sceener vào tháng 2 năm 2021.
Kết quả từ bài kiểm tra CogAT sẽ được dùng để hỗ trợ xác định những học sinh tham gia vào chương trình nâng cao.

