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Advanced Learning
Mailing address: M.S. 32-936, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1165
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Xin lưu ý:
Đọc trước khi điền đơn và gửi đi Mẫu Đơn Giới Thiệu sau đây
Hầu hết các mẫu giới thiệu được thực hiện trực tiếp qua mạng, bằng cách sử dụng mạng thông
tin Phụ huynh của Trường Công Lập Seattle gọi là Source.
Phiên bản Source của Mẫu Giới thiệu của Phụ huynh hiện chỉ có bằng tiếng Anh – nhưng nếu
ai đó có thể giúp quý vị truy cập Source để hoàn thành mẫu đơn - thì sẽ đẩy nhanh quá trình.
Source sẽ cho phép quý vị thuận lợi hơn khi lên lập kế hoạch các bài kiểm tra của con mình và
nhận thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện. (Xin lưu ý rằng phiên bản dịch của quý vị giống
với phiên bản tiếng Anh có trực tuyến trên Source. Quý vị có thể hoàn thành mẫu dịch rồi sử
dụng nó để điền vào bản tiếng Anh.)
Để truy cập Mẫu Giới thiệu của Phụ huynh trên Source, hãy đăng nhập tại
http://ps.seattleschools.org. Hướng đến trang Học Nâng Cấp(Advanced Learning)để bắt đầu
quá trình gửi đơn giới thiệu.
Để hoạt động tài khoản Source của quý vị, vui lòng truy cập mạng liên kết dưới đây để tìm hiểu
thêm: https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=16245
Để truy cập hoặc tạo một tài khoản Source, quý vị sẽ cần một số điện thoại hiện tại và địa chỉ
email. Chúng sẽ cần cho một phần của hồ sơ học sinh của con quý vị. Thư ký tại trường học của
con quý vị có thể giúp quý vị kiểm tra và đảm bảo họ có đúng số điện thoại và địa chỉ email.
Nếu quý vị cần trợ giúp để truy cập Source, bạn có thể gửi email cho
sourcesupport@seattleschools.org
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Học sinh hiện đang theo học tại Trường Công Lập Seattle

Đánh Giá để Giới Thiệu Học Nâng Cấp
Lớp K-8
(mẫu đơn cho lớp 9-12 sẽ được cung cấp vào tháng 1)

Bước 1: Thang Điểm Đánh Giá của phụ huynh/người giám hộ (cần thiết)
Tên

Họ của học sinh

Tên lót

Thẻ học sinh ID# (cần thiết)

Chỉ dẫn: Xin hãy đọc kỹ từng câu và đánh dấu ơ MỘT số mà miêu tả con quý vị chuẩn nhất.
1 = Không đúng;

2 = Ít khi đúng; 3 = Thỉnh thoảng đúng; 4 = Thường thì đúng;

5 = Luôn luôn đúng

Sau đây, hãy đánh giá con của quý vị từ 1-5 sau khi xem xét các ý tưởng trong mỗi nhóm.

❶ Kỹ năng về ngôn ngữ
1

2

3

4

5

• Có vốn từ vựng phong phú • Hỏi “nhiều” câu hỏi • Giải trí với cách chơi chữ và ý tưởng
• Nói chuyện dễ dàng với trẻ em và người lớn • Trích dẫn lại chính xác các câu khi nói

3

4

5

• Thể hiện kỹ năng phân tích giỏi • Thường làm việc nhanh
• Kỹ năng giải quyết vấn đề khó • Tóm tắt thông tin một cách dễ dàng

4

5

• Hiểu thông tin nhanh chóng • Thể hiện khả năng nhớ tốt những gì đã học
• Thích được thử thách

4

5

4

5

❷ Tư duy
1

2

❸ Ý thức học tập
1

2

3

❹ Động lực
1

2

3

❺ Óc sáng tạo
1

2

3

❻ Cảm xúc xã hội
1

2

3

4

5

• Thích làm việc độc lập • Tự mình định hướng khi lựa chọn các dự án
• quan tâm một chủ đề; muốn luôn luôn làm việc với chủ đề này
• Có thể duy trì sự tập trung trong một thời gian dài

• Thường chọn trở nên khác biệt • Có óc hài hước tinh vi
• Nhìn thấy vô số khả năng cho một tính huống hoặc cách sử dụng đồ vật
• Tạo ra các chuyện phức tạp hoặc bào chữa
• Nhạy cảm với cảm xúc của người khác
• Dễ thất vọng
• Quan tâm đến sự công bình • Có xu hướng cầu toàn
• Thích chơi với người lớn tuổi hơn hoặc người lớn
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KỸ NĂNG TRONG HỌC TẬP

❼ Kỹ năng đọc
1

2

3

4

5

• Tỏ ra có khả năng đọc từ lúc nhỏ • Thích đọc sách
• Chọn đọc các sách/tài liệu phức tạp

5

• Có thể đã chứng minh được khả năng toán học từ lúc nhỏ
• Tỏ ra thích thú với toán học • Hiểu các phép tính ở trình độ cao

❽ Kỹ năng toán
1

2

3

4

❾ Kỹ năng về ngôn ngữ
1

2

3

4

5

Các Học Sinh Song Ngữ (không bắt buộc)
• Thích dịch cho người khác • Học tiếng Anh nhanh
• Là một người đọc giỏi một ngôn ngữ khác hơn tiếng Anh

❿ Ý kiến bổ sung (không bắt buộc)
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Đánh Giá để Giới Thiệu Học Nâng Cấp

Bước 2: Mẫu đơn cho phép của phụ huynh/người giám hộ (cần thiết)
(Đợt kiểm tra mùa Thu/Đông 2017-2018 để xác định hội đủ điều kiện cho năm học 2018-19)

Họ của học sinh

tên

Lớp (2017-18)

tên lót

Tên phụ huynh/giám hộ (viết in)

Trên trường 2017-18

Địa chỉ

mã vùng

Tên giáo viên (LA lớp 6-8)

Số điện thoại

Ngày sinh (tháng/ngày/năm)

Địa chỉ Email, xin viết in rõ ràng (Cần thiết như là Phương thức Liên Lạc Chính)

Giới tính

Nếu con quí vị cần cung cấp thêm dụng cụ đặc biệt quy định trong IEP hoặc kế hoạch 504
vui lòng đánh dấu
_______ Có
______ Không

Ngôn ngữ sử dụng ở nhà

Con của quý vị có từng được đề nghị và đủ điều kiện cho chương trình học nâng cấp tại
Trường Công Lập Seattle trước đây? _______ Có
_______ Không
Nếu là “Có”, con quý vị được đánh giá năm học nào?_________________________

Ngôn ngữ thứ hai sử dụng ở nhà

Không bắt buộc:
Đủ điều kiện cho Ăn trưa Miễn phí/Giảm Giá _____ Có

Đủ điều kiện cho các gia đình di chuyển thường xuyên (McKinney-Vento) _____ Có

(Nếu đánh dấu vào ô trên, vui lòng ký dưới đây cho phép chương trình Nâng Cấp Học xác minh tình trạng):
Chữ ký của quý vị __________________________________________________________________________

Vui lòng chọn ngày kiểm tra cho con của quý vị: (Chọn lựa chọn đầu tiên, thứ hai và thứ ba)

10/7/17

Lớp
Kindergarten, 1st or 2nd

10/14/17

10/21/17

Lớp

10/28/17

11/4/17

11/11/17

3rd – 8th

Phụ huynh người giám hộ của học sinh Trường Công Lập Seattle: Xin đánh dấu ở dây để xác nhận
______ Tôi đồng ý cho phép con tôi tham dự kỳ thi kiểm nghiệm cho Advanced Learning programs. Sự kiểm nghiệm bao gồm kiểm tra kiến thức
và/hoặc tập đọc và toán. Tôi đã được giải thích về các vấn đề lien quan đến sự nhận diện, chọn lựa chương trình, và cách khiếu nại
(WAC 392-170-047). http://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=14554
Nếu con tôi hội đủ điều kiện cho Highly Capable Services hoặc Advanced Learning Programs, tôi cho phép con tôi theo học.
______ Tôi xác nhận rằng thông tin này là chính xác và tên tôi ghi dưới đây là chữ ký ủy quyền của tôi.

Chữ ký (trực tiếp hoặc điện tử) của phụ huynh/người giám hộ là cần thiết
Chữ ký của quý vị _____________________________________________________________________ ngày _________________________
WAC 392-170-047yêu cầu phải có chữ ký

Các mẫu đơn phải gửi đến đúng hạn tại Văn phòng Học Nâng Cấp KHÔNG QUÁ ngày 22 tháng 9 năm 2017.
Không chấp nhận các mẫu đơn gửi muộn BẤT KỂ phương thức gửi chuyển nào.

