VIETNAMESE

BÀN TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ AAP VÀO MÙA XUÂN TẠI-TRƯỜNG
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO KHOA CẤP CAO (AAP)
KIỂM LỌC CHO CÁC DỊCH VỤ TẠI-TRƯỜNG (TRÌNH ĐỘ II-III)
Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cung cấp một loạt các dịch vụ giáo khoa cấp cao dành cho tất cả
các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 8. Các kinh nghiệm học tập được soạn ra để phát triển tư duy ở trình độ
cao hơn qua sự phong phú hóa, cấp tốc, và những phần mở rộng của Chương Trình Học Vấn (Program
of Studies (POS)). Các giáo viên, ban giám hiệu, và các giáo viên yểm huấn giáo khoa cấp cao (Advanced
Academic Resource Teachers (AARTs)) cùng hợp tác để cung cấp những trình độ của các dịch vụ tại
trường sau đây ở mổi trường tiểu học:


Bài Học Tư Duy Phê Bình và Sáng Tạo, Mẫu Giáo-Lớp 6 (Trình Độ I)
Tất cả các học sinh từ mẫu giáo suốt lớp sáu nhận được những dịch vụ trình độ I gồm có những
bài học mẫu được soạn ra để giảng dạy những kỹ năng về tư duy phê bình và sáng tạo. Những
bài học mẫu do AARTs đề ra trong tất cả các lớp học và những sách lược tư duy sau đó được các
giáo viên dạy lớp cùng các giáo viên khác làm việc với học sinh sử dụng trong suốt năm. Sự đáp
ứng của các học sinh đối với những bài học mẫu nầy được dùng như một phần trong tiến trình xác
định cho các dịch vụ AAP. Phụ huynh cũng có thể thực hành những phương sách tư duy trong
các cuộc đàm luận và sinh hoạt trong gia đình. Bản mô tả chín phương sách tư duy phê bình và
sáng tạo có thể tìm được tại https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k
6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking.



Bài Học Biện Biệt trong những Lãnh Vực Học Tập Vững Mạnh, Mẫu Giáo-Lớp-6 (Trình Độ II)
AART cộng tác với các giáo viên dạy lớp để mang thêm thử thách qua các bài học và nguồn liệu
nhằm nới rộng và phong phú hóa POS. Các dịch vụ Trình độ II là một phần trong nhóm tuyển phát
triển tài năng. Các học sinh được tái kiểm lọc hằng năm để lấy những quyết ̣định về nhu cầu cho
trình độ dịch vụ nầy.



Chương Trình Giáo Khoa Cấp Cao Bán-Thời Gian, Lớp 3-6 (Trình Độ III)
Những học sinh được nhận định bởi ủy ban kiểm lọc trường địa phương cho những dịch vụ giáo
khoa cấp cao bán-thời gian được thử thách qua các bài mẫu và phương sách đã được soạn sẵn
để mở rộng và phong phú hóa chương trình POS trong bốn lãnh vực môn học chánh. Các học
sinh tiếp nhận giảng dạy trực tiếp từ AART tại trường địa phương sử dụng giáo trình từ Giáo Trình
và những Nguồn Liệu AAP để Yểm Trợ Khuôn Khổ Biện Biệt. Những học sinh được nhận định
cho các dịch vụ Trình Độ III tiếp tục nhận các dịch vụ trình độ III đến hết lớp 6.

Kiểm lọc cho các dịch vụ tại-trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm học nhưng được thực hiện toàn
trường vào mùa xuân để xác định các dịch vụ cho năm học tới. Các phụ huynh hay giám hộ có thể phát
khởi kiểm lọc cho các dịch vụ tại-trường (trình độ II và III) bằng cách nộp Mẫu Phiếu Đề Xướng các Dịch
Vụ Tại-Trường (Trình Độ II-III) AAP (có sẵn tại https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics
identification-and-placement/elementary-school/current-fcps tại phần cuối trang trong các Mẫu Phiếu) đến
AART tại _____________________ trước kiểm lọc mùa xuân vào _____________. Nhiều tiêu chuẩn được
dùng để kiểm lọc các học sinh cho tất cả mọi trình độ của các dịch vụ AAP. Những phụ huynh hay giám
hộ nào nộp một đề xuất sẽ được thông báo bởi _____________________ về hiện trạng hội đủ điều kiện
của con em vào _____________.
Nếu một phụ huynh hay giám hộ muốn kháng cáo phản đối quyết định không hội đủ điều kiện, phụ huynh
hay giám hộ có thể nộp trình một kháng cáo với dữ kiện mới để được cứu xét bởi ủy ban kiểm lọc trường
địa phương. Thông tin mới nầy cần phải nộp cho __________________________.
Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, xin tiếp xúc với ____________________________________.
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