VIETNAMESE
BÀI VIẾT BẢN TIN THÁNG CHÍN - TIỂU HỌC
LOẠT DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO KHOA NÂNG CAO (AAP) BẬC TIỂU HỌC
Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cung cấp các loạt dịch vụ giáo khoa nâng cao dành cho
tất cả các học sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 8. Các kinh nghiệm học tập được thiết kế để phát triển tư
duy ở trình độ cao hơn qua việc phong phú hóa, nâng cao, và mở rộng Tiêu chuẩn Học Tập của
Virginia (Program of Studies (POS)). Các giáo viên, ban giám hiệu, và các Giáo Viên Hỗ trợ
Giảng dạy Nâng cao (Advanced Academic Resource Teachers (AARTs)) cùng hợp tác để đem lại
mức dịch vụ ở cấp tiểu học như sau. Băng video cho thấy mỗi mức dịch vụ đang diễn biến, cũng
như là thông tin về các dịch vụ trường trung cấp và trung học có sẵn tại
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics.
•

Bài Học Tư Duy Phản Biện và Sáng Tạo, Mẫu Giáo-Lớp 6 (Trình Độ I)
Các dịch vụ Trình độ I được cung cấp cho tất cả học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 6. Các dịch vụ
Trình độ I bao gồm dạy học sinh sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo để xử lý
nội dung. Nó cũng bao gồm các cơ hội định kỳ để sử dụng chương trình học nâng cao trong
suốt cả năm. Sự đáp ứng của các học sinh đối với những bài học này được dùng như một
phần trong tiến trình xác định cho các Trình Độ II-IV. Phụ huynh cũng có thể thực hành chín
chiến lược khi trò chuyện và sinh hoạt trong gia đình. Những mô tả và băng videos của chín
chiến lược tư duy phê bình và sáng tạo có thể tìm được tại
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advancedacademics/critical-and-creative-thinking.
Vì những dịch vụ Trình Độ I dành cho tất cả học sinh FCPS, nên không có tiến trình sàng lọc.

•

Các bài học khác biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh học tập, Mẫu Giáo- Lớp 6 (Trình
độ II)
Những dịch vụ Trình Độ II có sẵn cho các học sinh ở Mẫu Giáo đến suốt Lớp 6 cho những
học sinh có điểm mạnh trong lãnh vực môn học cụ thể. AART cộng tác với các giáo viên dạy
lớp để mang thêm thử thách sử dụng những học liệu từ Khuôn Khổ Giáo Trình AAP cho các
Trình Độ II-IV để mở rộng và phong phú hóa điểm mạnh trong lãnh vực môn học. Việc sàng
lọc cho dịch vụ ở trình độ này được thực hiện liên tục trong suốt năm học. Nhiều tiêu chuẩn
được sử dụng để sàn lọc cho dịch vụ ở trình độ này và quyết định được đưa ra tại mức
trường địa phương.
Để cho con em được sàn lọc cho những dịch vụ Trình Độ II, xin điền đầy đủ Mẫu Phiếu Đề
Xuất Tại Trường AAP có sẵn tại:https://www.fcps.edu/node/38893.

•

Chương Trình Giáo Khoa Nâng Cao Bán-Thời Gian, Lớp 3-Lớp 6 (Trình Độ III)
Những dịch vụ Trình Độ III có sẵn cho những học sinh ở các Lớp 3-Lớp 6 nào hội đủ điều
kiện hưởng những dịch vụ trực tiếp bán-thời gian từ AART. Các học sinh được xác định bởi
một ủy ban kiểm lọc tại trường địa phương. AART sử dụng những học liệu từ Khuôn Khổ
Giáo Trình AAP cho các Trình Độ II-IV trong bốn lãnh vực môn học chính qua một lớp táchrời hằng tuần hay mô hình đồng-giảng dạy hằng tuần với giáo viên dạy lớp. Việc sàng lọc cho
dịch vụ ở trình độ này được thực hiện liên tục trong suốt năm học. Nhiều tiêu chuẩn được sử
dụng để sàn lọc cho dịch vụ ở trình độ này và quyết định được đưa ra tại mức trường địa
phương.
Để học sinh được sàng lọc cho các dịch vụ Trình độ III, hãy hoàn thành Mẫu giới thiệu tại
Trường AAP có sẵn trên trang Biểu mẫu: https://www.fcps.edu/node/38893.
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•

Chương Trình Giáo Khoa Nâng Cao Toàn-Thời Gian, Lớp 3-Lớp 8 (Trình Độ IV)
Những dịch vụ Trình Độ IV có sẵn cho những học sinh ở các Lớp 3-Lớp 8 nào đã xét hội đủ
điều kiện qua tiến trình tuyển sinh trung ương. Sinh viên đủ điều kiện sử dụng chương trình
giảng dạy từ Khuôn khổ Giáo trình AAP trong bốn lĩnh vực chủ đề học tập trên cơ sở toàn
thời gian.
Nhiều tiêu chuẩn được duyệt xét để xác định điều kiện được hưởng tất cả các dịch vụ giáo
khoa nâng cao của FCPS. Ủy ban tuyển sinh trung ương toàn quận xác định điều kiện cần
hội đủ để được xếp học AAP toàn-thời gian Trình Độ IV.
Việc sàng lọc cho những dịch vụ Trình Độ IV diễn ra cùng lúc với các chu kỳ kiểm lọc cụ thể:
o Cuộc kiểm lọc mùa thu được tổ chức cho những học sinh nào mới vào FCPS và đã
được đề xuất
o Cuộc kiểm lọc mùa xuân được tổ chức cho bất cứ học sinh ghi danh theo học ở FCPS
và được đề xuất
Vì số lượng các hồ sơ được trung ương kiểm lọc cho những dịch vụ Trình Độ IV lớn, cho nên
thời hạn chót rất nghiêm ngặt.
o
o
o

Phải nộp đơn đề xuất trong thời gian này (bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học, kết
thúc vào thời hạn đã công bố)
Học sinh mới đến FCPS có thể được xem xét cho sàng lọc vào Mùa thu và Mùa xuân
Mẫu đơn đề xuất có sẵn trên trang Biểu mẫu: https://www.fcps.edu/node/38893

Thông tin bổ sung về tiến trình kiểm lọc tổng quan và chi tiết được sử dụng cho việc kiểm lọc
có thể tìm được tại https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-andplacement/current-fcps-students.
AAP bậc Trung Cấp và Trung Học
Thông tin bổ sung về các dịch vụ cho bậc trung cấp và trung học có thể tìm được trên trang mạng
Advanced Academic Programs (Chương Trình Giáo Khoa Nâng Cao):
o Bậc Trung Cấp: https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-78/advanced-academics
o Bậc Trung Học: https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-912/advanced-academics
Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh Bậc Tiểu Học
Hai cuộc họp thông tin phụ huynh sẽ được tổ chức tại các trường học địa phương. Một buổi họp
về loạt dịch vụ sẽ được tổ chức tại <local school name> vào ngày <date> lúc <time>. Một cuộc
họp thứ hai sẽ được tổ chức để giải thích và trả lời các câu hỏi về quy trình sàng lọc cho các dịch
vụ Trình độ IV toàn thời gian và bán thời gian tại trường.
Trắc Nghiệm Năng Lực
Để biết thông tin hiện tại về trắc nghiệm năng lực, vui lòng truy cập Thời gian Kiểm tra và Nhận
dạng tại https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-andplacement/current-fcps-students/testing-and.
Học sinh phải có một điểm trắc nghiệm năng lực để trải qua quá trình sàng lọc Trình độ IV.
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