Pamela Gravitte
Chương Trình Dành Cho Học Sinh Năng Khiếu Và Tài Năng
Năm học mới đã đến, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện quy trình sàng lọc và xác định học sinh cho chương trình học
sinh năng khiếu và tài năng trong học thuật. Để được xem là học sinh năng khiếu và tài năng trong học thuật ở South
Carolina, học sinh phải có tổng điểm năng khiếu bằng hoặc cao hơn 96% học sinh cùng độ tuổi trên toàn quốc hoặc
hội đủ điều kiện của hai trong ba khía cạnh: năng khiếu, thành tích hoặc kết quả thực hành. Quy trình này có ba
bước:
Bước Một: Toàn bộ học sinh lớp 2 cũng như toàn bộ học sinh được giới thiệu thuộc các lớp 3-11 sẽ được yêu cầu
thực hiện bài kiểm tra năng khiếu CogAT® vào tháng 10. Mọi phụ huynh, học sinh, giáo viên hoặc cán bộ quản
lý có thể giới thiệu học sinh tham gia thực hiện bài kiểm tra bằng cách liên lạc với bộ phận hướng dẫn tại
trường của học sinh đó hoặc liên lạc với Văn Phòng Chương Trình Dành Cho Học Sinh Năng Khiếu Và Tài ̣
Năng (Office of Gifted and Talented Programs) Năng trước ngày 13 tháng 9. Nếu học sinh có tổng điểm năng
khiếu bằng hoặc cao hơn 96% học sinh cùng độ tuổi trên toàn quốc, học sinh đó sẽ tự động đủ điều kiện tham gia
chương trình. Nếu học sinh có điểm số bằng hoặc cao hơn 93% học sinh cùng độ tuổi trên toàn quốc trong các phần
kiểm tra miệng, viết, định lượng hoặc tổng phần trăm của bài kiểm tra năng khiếu thì chúng tôi sẽ sàng lọc các em
có thành tích cao.
Bước Hai: Đối với khía cạnh thành tích, toàn bộ học sinh lớp 2 trở lên làm bài kiểm tra Đo Lường Tiến Bộ Học Tập
(Measures of Academic Progress (MAP)) sẽ được sàng lọc về điểm số để chọn ra các em đủ điều kiện về năng khiếu
và tài năng trong học thuật. Học sinh có điểm MAP của bài kiểm tra đọc hoặc toán bằng hoặc cao hơn 94% học sinh
cùng độ tuổi trên toàn quốc sẽ hội đủ điều kiện về khía cạnh thành tích. Ngoài ra, hằng năm, Sở Giáo Dục South
Carolina (South Carolina Department of Education) đều lập điểm Đánh Giá Sự Sẵn Sàng Bước Vào Đại Học và
Nghề Nghiệp của South Carolina (South Carolina College- and Career-Ready Assessments (SC READY)) được
dùng để xác định điều kiện hội đủ về khía cạnh thành tích cho học sinh thuộc các lớp 3-8.
Bước Ba: Nếu học sinh hội đủ điều kiện về khía cạnh năng khiếu hoặc thành tích nhưng không phải cả hai, chúng
tôi sẽ sàng lọc theo khía cạnh kết quả học thuật. Đánh Giá Bằng Bài Tập Thực Hành sẽ được thực hiện để xét
duyệt học sinh thuộc các lớp 2-5 vào các tháng 2/3. Học sinh có thể làm phiên bản sơ cấp (lớp 2-3) hoặc trung cấp
(lớp 4-5) của Đánh Giá Bằng Bài Tập Thực Hành và kết quả sẽ được thông báo vào mùa hè. Đối với học sinh từ lớp
5 đến lớp 11, điểm cuối năm học các môn học thuật chính (tiếng Anh, toán, khoa học, khoa học xã hội và ngoại ngữ)
sẽ được sử dụng để đánh giá khía cạnh kết quả thực hành. Học sinh cần đạt điểm trung bình từ 3.75 trên thang điểm
4.0 cho các môn học thuật chính thì mới hội đủ
điều kiện của khía cạnh kết quả thực hành. Học sinh hội đủ điều
kiện tham gia chương trình dành cho học sinh năng khiếu và tài năng trong học thuật thông qua khía cạnh kết quả
thực hành sẽ bắt đầu được nhận các dịch vụ dành cho học sinh năng khiếu vào năm học tiếp theo.
Điều Kiện Bổ Sung: Học sinh được xác định thuộc một học khu South Carolina hội đủ điều kiện ở tất cả các học
khu South Carolina và học sinh thỏa mãn tiêu chí xác định của tiểu bang tại một tiểu bang khác cũng như học sinh
chuyển vào trường công lập của South Carolina đều hội đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Dành Cho Học Sinh Năng
Khiếu Và Tài Năng theo đánh giá phù hợp của Ban Sắp Xếp Đánh Giá.
Quy trình giới thiệu, sàng lọc và xác định diễn ra trong thời gian khá dài. Nếu con em quý vị thỏa mãn tiêu chí xác
định để tham gia chương trình dành cho học sinh năng khiếu và tài năng, quý vị sẽ nhận được thông báo
bằng văn bản của Văn Phòng Chương Trình Dành Cho Học Sinh Năng Khiếu Và Tài Năng. Nếu quý vị có
thắc mắc về quy trình sàng lọc và xác định, đừng ngại liên hệ nhà trường hoặc văn phòng này.

Trường Horry County Schools không phân biệt đối xử theo chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới
tính, tình trạng khuyết tật, đội tuổi, tình trạng nhập cư, tình trạng nói tiếng Anh hay bất kỳ đặc điểm nào khác
được luật liên bang hoặc luật của S.C. bảo vệ trong các chương trình hoặc hoạt động của mình. Nếu có thắc mắc về
các chính sách không phân biệt đối xử, hãy gọi số 843-488-6700 hoặc gửi thư đến Horry County Schools,
335 Four Mile Rd., Conway, SC 29526

P.O. Box 260005 • 335 Four Mile Road • Conway, SC 29528-6005 • (843) 488-6740 • Fax (843) 488-6722
www.horrycountyschools.net

