Highly Capable Services Терміни 2020-21
(Послуги для Дуже Здібних)

Federal Way Public Schools – Highly Capable Терміни і Поширені Запитання 20-21
Термін:
Грудень: 12/1/2020-1/8/21
• Відкрито вікно направлення для нинішніх учні FWPS, класи К-11
• Рекомендації, прийняті від персоналу, родин, науковців та членів громади
• Направлення викликають процес оцінки та перегляду даних
o Незважаючи на те, що учні 2-го класу не потребують направлення для ініціювання оцінки
CogAT, інформація про направлення є цінною і використовується комітетом для
кваліфікації. Якщо ви вважаєте, що школяр отримає вигоду від Highly Capable Services
(Послуги для Дуже Здатних), надішліть направлення незалежно від рівня оцінки.
Січень: 1/11/21 - 1/29/21
• HC Департамент збирає найостанніші дані з оцінок району / штату (iReady, МАРС, SBA і т.д.) для
Дистрика Highly Capable Мультидисциплінарний Вибірковий Комітет (HCMSC)
• Форми, Дозвіл батьків на тестування, розповсюджуються та збираються для направлених
школярів
Лютий: 2/1/21 – 2/26/21
• Тестування CogAT для всіх направлених учнів, які мають дозвіл батьків (класи K-1, 3-11), і всіх
учнів 2-го класу
Березень: 3/1/21 - 3/26/21
• Округ HCMSC перевіряє дані для всіх учнів 2-го класу і всіх направлених учнів.
• Інформація про рішення HCMSC повідомлена для сімей і шкіл
Квітень - Травень 3/29-4/2/21 Листи згоди надіслані додому. Прийнятні / Неприйнятні листи надіслано

•
•

•

Процес Згоди
4/30/21: Згода батьків на послуги HC на
2021-22 навчальний рік
5/3/21: списки відповідних школярів з
зазначенням їх згоди відправлені
директорам
5/3/21 - 5/21/21: Команди HC з Школі учня
зустрічаються для визначення послуг /
розміщення відповідних школярів

•
•

•

•

Процес Оскарження
4/5/21 - 4/23/21: відкрито вікно апеляції
4/26/21 - 4/29/21: дані по апеляції
оброблені; додаткові оцінки проводяться в
міру необхідності
4/30/21: остаточне рішення комітету буде
відправлено в письмовій формі особі, що
подає апеляцію.
5/14/21: форма згоди батьків на 2021-2022
навчальний рік для учня, який був
визначений у порядку апеляції.

Highly Capable Services Timeline 2020-21
(Послуги для Дуже Здібних)
Поширені Запитання

Який процес FWPS для визначення школярів для Highly Capable Services?
1-й – Направляти: Батьки, члени громади, викладачі, співробітники та школярі можуть направити школяра на
розгляд для отримання Highly Capable Services (Послуги для Дуже Здатних) протягом періоду
направлення (або для школярів, які приїхали в район, протягом 10 днів після зарахування)
2-й – Оцінити: Додаткові оцінки проводяться за необхідності з дозволу батьків / опікунів
3-й – Вирішіть: Міждисциплінарний комітет з відбору HC переглядає дані школярів та визначає право на
послуги з HC на основі кількох заходів (включаючи оцінки районів / штатів)
4-й – Повідомити: Повідомлення школярів, які мають право на отримання послуг, починаючи з наступного
навчального року (за винятком підготовлених школярів або знову зарахованих учнів, які пропустили
найостанніше вікно напрямки, для яких послуги починаються в поточному навчальному році)
5-й – Згода: Дозвіл батьків / опікунів на послуги HC

Який процес оскарження рішення про відмову у наданні послуг?
•

•
•
•

Форма апеляції повинна бути заповнена та подана до HC відділу у вікні апеляції. Вона повинна включати в
себе конкретну, нову інформацію, яка може вплинути на рішення відбірної комісії.
За потребою комісія з відбору ініціює додаткові оцінки; сторонні оцінки розглядатися не будуть.
Особа, яка подає апеляцію, буде повідомлена про результат.
Рішення щодо апеляції є остаточними та не можуть бути оскаржені.

Як можна школяра звільнити від отримання highly capable services?
Батьки / опікуни можуть відмовитися від послуг, коли вони спочатку були запропоновані, або можуть
повідомити директора школи про те, що вони більше не хочуть, щоб школяр отримував послуги HC. (Такий
запит буде направлений координатору Highly Capable Services, який буде працювати з відбірковою комісією,
учителем, батьками та / або школярами, щоб визначити, чи слід звільнити школяра.)

Які види послуг доступні школярам у Federal Way Public Schools?
•

•

•

Кожна школа має континуум послуг, які можуть включати, але не обмежуючись ними: диференціацію,
збагачення та / або прискорення.
Послуги можуть надаватися в загальноосвітніх навчальних закладах, згрупованих за кластерами або
автономних класах.
Середні школи можуть також надавати послуги за допомогою передових програм, позакласних гуртків,
академічних змагань та / або партнерства із зовнішніми установами.

Що таке CogAT?
•

•

•

CogAT - це інтерактивний когнітивних тест з декількома варіантами відповіді, який вимірює здатності в трьох
областях: вербальні, кількісне і просторове мислення.
Всіх направлених школярів (які мають Дозвіл батьків) та всіх учнів 2-го класу будуть проходити оцінено за
допомогою Перевірки програми CogAT, 7 Лютого 2021 року.
Інформація, отримана від CogAT, буде використовувати для ідентифікації тих школярів, які потребують Highly
Capable Services.

