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HIGHLY CAPABLE PROGRAM  
 

Cân Nhắc Chương Trình Lớp 6  
 
Tháng 10 năm 2019 
Kính gửi Phụ Huynh/ Người Giám Hộ:: 

 

Kent School District (KSD) cung cấp Highly Capable Program (Chương trình 
đào tạo học sinh có năng lực cao) cho học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp 6. 
Chương Trình của KSD được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của học sinh có 
năng lực cao vượt trội.   

Tất cả học sinh lớp sáu đều sẽ thực hiện Cognitive Abilities Screener (CogAT, 
Sàng Lọc Khả Năng Nhận Thức) vào tháng 1 năm 2020. Những học sinh đáp ứng 
các tiêu chí Sàng Lọc đã được thiết lập cùng với dữ liệu thành tích khác sẽ được 
cân nhắc đưa vào Highly Capable Program. Chúng tôi viết thư này để thông báo 
với quý vị rằng con em quý vị sẽ thực hiện Sàng Lọc CoGat và dữ liệu của con em 
quý vị sẽ được hội đồng đa ngành xem xét nhằm xác định nhu cầu cho các dịch 
vụ HiCap.   

Nếu quý vị KHÔNG muốn con em quý vị thực hiện kiểm tra hoặc được cân nhắc 
cho các dịch vụ HiCap, vui lòng ký vào biểu mẫu bên dưới và gửi lại cho trường 
của con em quý vị trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Sau khi nhận được biểu 
mẫu, con em quý vị sẽ được đưa ra khỏi quy trình kiểm tra và tuyển chọn. 

Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị có thể tra cứu thông tin trên trang web chương 
trình Highly Capable của Kent School District. Quý vị cũng có thể liên hệ với Văn 
Phòng Highly Capable Program theo số 253-373-7252 hoặc liên hệ với cố vấn 
viên hay hiệu trưởng của trường con em quý vị.  

 
Trân trọng,  
Christine Corbley  
Giám Đốc Giảng Dạy & Học Tập 

 
____________________________________________________________________  
 
 
 
 Tôi KHÔNG muốn con em tôi ______________________________________ 

thực hiện kiểm tra hay Hội Đồng đa ngành xem xét dữ liệu của con em tôi.  
 

 
_______________________________________                           _______________________ 
Chữ Ký của Phụ Huynh                                                           Ngày 

  



  
 

       
 


