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HIGHLY CAPABLE PROGRAM  
Thông Tin về Giấy Giới Thiệu và Kiểm Tra PEEP  

 
Tháng 10 năm 2019 
Kính gửi Các Học Sinh và Phụ Huynh/Người Giám Hộ: 
Kent School District cung cấp Highly Capable Program (Chương trình đào 
tạo học sinh có năng lực cao) Bậc Tiểu Học dành cho học sinh từ mẫu giáo 
đến lớp 6. Highly Capable Program Bậc Tiểu Học được thiết kế để đáp ứng các 
nhu cầu của học sinh có năng lực cao vượt trội. Mô hình của chương trình cung 
cấp các dịch vụ trong Highly Capable khác nhau tùy theo cấp lớp. 

Học sinh mẫu giáo được xác định có năng lực vượt trội sẽ nhận các dịch vụ 
HiCap từ tháng 2 năm 2020. Các học sinh được xác định ở lớp 1 đến lớp 2 có 
năng lực vượt trội sẽ bắt đầu nhận dịch vụ trong năm học 2020-2021.  
PEEP—Mẫu Giáo-Lớp 2 
Primary Enrichment Education Program (PEEP, Chương Trình Giáo Dục Tăng Cường 
Bậc Tiểu Học) được thiết kế để xác định và phát triển trên các điểm mạnh của học sinh 
và để nuôi dưỡng tiềm năng của các em nhằm tạo cơ hội để các em phát huy khả năng 
học tập vượt trội của mình. Trong mô hình này, một giáo viên được đào tạo đặc biệt của 
Chương Trình Highly Capable sẽ cung cấp những tài liệu học tập phong phú. Các dịch 
vụ phù hợp cho từng học sinh được xác định sẽ được phát triển tại trường học của học 
sinh với sự hợp tác của nhân viên. Các tùy chọn dịch vụ có thể bao gồm chương trình 
giảng dạy và/hoặc hướng dẫn khác biệt trong lớp học chung, phân nhóm và tăng cường 
trong môn ELA và môn Toán được quyết định theo việc sắp xếp dịch vụ.  

Học sinh có thể được phụ huynh, giáo viên, bạn bè, thành viên trong cộng 
đồng hay chính bản thân các em giới thiệu để kiểm tra đánh giá khả năng 
đầu vào Highly Capable Program. Các cá nhân giới thiệu học sinh nhằm xác 
định khả năng tham gia các chương trình này cần hoàn tất Mẫu Đơn Giới 
Thiệu đính kèm. Giáo viên hoặc một cá nhân khác có thể giới thiệu học sinh để 
xem xét khả năng tham gia, nhưng phụ huynh/người giám hộ phải cho phép thực 
hiện kiểm tra bằng cách ký tên vào Mẫu Đơn Giới Thiệu và hoàn thiện Khảo Sát 
Kê Khai Dành Cho Phụ Huynh đính kèm. 

Vui lòng xem xét các hoạt động và thời hạn có liên quan sau đây: 

• Ngày 20 tháng 11 năm 2019 – Hạn Chót Giới Thiệu Vui lòng gửi 
lại cho trường tiểu học Mẫu Đơn Giới Thiệu và Khảo Sát Kê Khai 
Dành Cho Phụ Huynh đã hoàn tất. 

• Ngày 3-28 tháng 2, CoGat – Kiểm Tra Highly Capable- Các học 
sinh được giới thiệu sẽ thực hiện kiểm tra Highly Capable tại trường 
học của các em. 

• Ngày 30, 31 tháng 3 năm 2019 - Quyết định sắp xếp dịch vụ cuối cùng. 
Các quyết định về sắp xếp dịch vụ cho học sinh dựa vào kết quả đánh giá 
bài kiểm tra vào Highly Capable, dữ liệu kiểm tra thành tích của học khu ở 
môn đọc và môn toán, và các ý kiến nhận xét của giáo viên thông qua 
Gifted Behaviors Rating Scale (Thang Điểm Đánh Giá Hành Vi Học Sinh Có 
Năng Khiếu). 

• Ngày 3 - Ngày 17 tháng 4 năm 2019– Thư xác định và không xác định 
được gửi đi. Phụ huynh sẽ nhận được thư qua đường bưu điện cho biết 
con em mình có được nhận vào Highly Capable Program hay không. 

• Ngày 24 tháng 4 - Kháng Nghị và Sắp Xếp Dịch Vụ- Hạn chót để phụ 
huynh chấp nhận sắp xếp dịch vụ và/hoặc nộp biểu mẫu kháng nghị.  

 
Sau khi học sinh bắt đầu nhận các dịch vụ trong Highly Capable, phụ huynh 
hoặc nhà trường có thể tuân theo Chính Sách Rời Highly Capable nếu thấy 
rằng con em mình không cần dịch vụ nữa. 
 
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 Chương Trình Highly Capable 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  

 Tài liệu đính kèm: Mẫu Đơn Giới Thiệu và Khảo Sát Kê Khai Dành Cho Phụ Huynh 
 



 
 
 
 

Kent School District 
Highly Capable Program 
12033 SE 256th Street, D-200 

Kent, WA  98030 
Điện thoại: 253-373-7252 – Fax 254-373-7459 

 
Mẫu Đơn Giới Thiệu 

 
Các gia đình tại KSD cần gửi lại các mẫu đơn cho văn phòng của trường mình chậm nhất là vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 
Các gia đình có con theo học trường tư và học tại nhà cần gửi lại các mẫu đơn đến địa chỉ nêu trên vào cùng thời hạn. 
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Tên Học Sinh:____________________________________________________________       Nữ/Nam 
                            (Họ)                                            (Tên)                                                             (khoanh tròn một lựa chọn) 
Ngày sinh: _________ Số Điện Thoại Nhà Phụ Huynh: __________ Số Di Động/Số Điện Thoại Ban Ngày: __________ 
 
Lớp Đang Theo Học: _______      Trường Đang Theo Học________________ Giáo Viên: _____________________ 
 
Tên Trường Hiện Tại của Học Sinh nếu Đang Chuyển Trường: ____________________________________________ 
 
Tôi xin được giới thiệu và mong học sinh này sẽ nhận được các dịch vụ giáo dục phù hợp thông qua Chương Trình 
Highly Capable của Kent School District. Tôi cho rằng học sinh này đáp ứng được các tiêu chuẩn được mô tả trên trang 
web Chương Trình Highly Capable của KSD và tôi yêu cầu quý vị xem xét bố trí dịch vụ giáo dục phù hợp cho em. (Các 
nhà giáo dục chuyên nghiệp, phụ huynh, thành viên cộng đồng hay bản thân học sinh đều có thể gửi giấy giới thiệu). 
 
Tên Viết In: __________________________________________________________________________ 
 
Chữ Ký: ____________________________________________________________________________ 
 
Địa Chỉ Email: _________________________________________________________________________ 
 
Đánh Dấu vào Mục Phù Hợp: _____Phụ Huynh/Người Giám Hộ     _____Giáo Viên/Nhà Giáo Dục      
_____Thành Viên Cộng Đồng     _____ Bản Thân Học Sinh 
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Tôi cho phép trường tiến hành kiểm tra con em tôi để xác định xem con em tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ có 
thể có qua chương trình Highly Capable của Kent School District hay không. Tôi hiểu rằng tôi sẽ được thông báo kết 
quả và rằng đánh giá này có thể không làm cho con em tôi hội đủ điều kiện tham gia chương trình. 
 
 
 
Chữ Ký của Phụ Huynh:_________________________________________________________ Ngày: _____________ 
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Quan trọng: Nếu con em quý vị không ghi danh học tại một trường thuộc KSD, vui lòng hoàn thành các mục 
sau: 

 
Tên Trường Tư hoặc Trường Ngoài Học Khu: _________________________________Điện thoại: _______________ 
 
Năm ngoái, con em quý vị đã được kiểm tra để tham gia chương trình Highly Capable chưa? _________  
 
Đã có kết quả đánh giá chưa? _____ 
 
Tên Giáo Viên Hiện Tại: ___________________________________________________________________  
 
Thông Tin Liên Lạc của Giáo Viên Hiện Tại: ________________________________________________________ 
 

 
  

Số ID Học Sinh 
_____________ 



Kent School District Highly Capable Program (KSD HiCap) 
Khảo Sát Kê Khai Dành Cho Phụ Huynh về Năng Lực Học Tập, 

Hành Vi & Khả Năng Sáng Tạo của Học Sinh 
Gửi lại cho Văn Phòng KSD HiCap biểu mẫu này kèm theo mẫu đơn Cho Phép Giới Thiệu trước ngày 22 tháng 11 

năm 2019. 

Tên Học Sinh: _________________________________________________________________________ 

Lớp: ______________  Trường: __________________________________________________________ 

Mục Các Đặc Điểm về Học Tập 
Chỉ Đánh Dấu Một Ô Mỗi Mục 

Hiếm 
khi Đôi khi Thỉnh 

thoảng 
Luôn 
luôn 

1 Học và hiểu rất nhanh những khái niệm về toán học, thường sử 
dụng toán vào các lĩnh vực môn học khác. 

    

2 Nhớ lại nhanh và nắm vững thông tin. Tiếp thu nhanh.     
3 Đặt nhiều câu hỏi; cố gắng khám phá cách thức và lý do tồn tại 

của sự vật/hiện tượng. Đặt câu hỏi để tìm hiểu lý do. 
    

4 Khả năng tự làm việc độc lập và tự định hướng. Khả năng tự làm 
việc độc lập tốt, tìm kiếm cơ hội học hỏi và thích thử thách. 

    

5 Ghi chép lại để nắm bắt và duy trì sự chú ý của người đọc bằng 
cách dùng khiếu hài hước và từ vựng chuyên nghiệp. 

    

6 Có thể thu thập và hiểu nhiều thông tin trong rất nhiều môn học.     
7 Có thể liên hệ và áp dụng những kiến thức đã học vào các lĩnh 

vực nội dung khác. 
    

8 Lý giải mọi điều và tìm kiếm đáp án hợp lý và logic.     

Vui lòng chia sẻ ví dụ về một trong những nhận xét liệt kê bên trên: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mục Các Đặc Điểm về Hành Vi 
Chỉ Đánh Dấu Một Ô Mỗi Mục 

Hiếm 
khi Đôi khi Thỉnh 

thoảng 
Luôn 
luôn 

1 Có sự yêu thích kéo dài đối với một số môn học, vấn đề xã hội, tín 
ngưỡng và/hoặc vấn đề. 

    

2 Đặt kỳ vọng cao; có thể tự nỗ lực hết sức.     
3 Đĩnh đạc trước người lớn và tham gia nói chuyện cùng người lớn.     
4 Quyết đoán và không sẵn lòng đổi ý, suy xét đến mục đích và tính 

hữu ích của một số hoạt động. 
    

5 Thích sắp đặt mọi người, sắp xếp mọi thứ và tình huống.     
6 Ý tưởng có tính sáng tạo cao.     
7 Quan tâm đến điều gì đúng/sai, tốt/xấu. Đôi khi lo lắng thái quá với 

việc tuân thủ các quy tắc. 
    

8 Có thể tập trung vào một môn học trong thời gian rất dài.     

Vui lòng chia sẻ ví dụ về một trong những nhận xét liệt kê bên trên:____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

  



Highly Capable Program của Kent School District 
Khảo Sát Kê Khai Dành Cho Phụ Huynh về Năng Lực Học Tập, 

Hành Vi & Khả Năng Sáng Tạo của Học Sinh 
 

Mục Các Đặc Điểm Sáng Tạo 
Chỉ Đánh Dấu Một Ô Mỗi Mục 

Hiếm 
khi Đôi khi Thỉnh 

thoảng 
Luôn 
luôn 

1 Tò mò về nhiều điều, không ngừng đặt câu hỏi     
2 Có thể nảy ra nhiều ý tưởng hoặc giải pháp để giải quyết vấn đề và 

thắc mắc 
    

3 Không ngại bày tỏ ý kiến và không ngừng cho người khác biết ý 
kiến của mình 

    

4 Suy tưởng, tưởng tượng và xây dựng ý tưởng     
5 Có khiếu hài hước     
6 Có chủ nghĩa cá nhân và không sợ khác biệt     
7 Phê bình mang tính xây dựng; không sẵn lòng chấp nhận các quy 

tắc khi không có lý do 
    

8 Thể hiện niềm đam mê khám phá hay sẵn lòng đương đầu với rủi 
ro 

    

Vui lòng chia sẻ ví dụ về một trong những nhận xét liệt kê bên trên:____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Vui lòng chia sẻ sở thích, mối quan tâm và những thành tích đặc biệt của con em quý vị: __________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Trong học tập, con em quý vị thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực nào, vui lòng chia sẻ một ví dụ: ______ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 


