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VIETNAMESE 

Chương Trình Giáo Khoa Cấp Cao
Thủ Tục Kiểm Lọc cho những Học Sinh Ghi Danh Theo Học Trong Mùa Hè

Những Trình Độ của các Dịch Vụ AAP
Một video về các dịch vụ liên tục có sẵn tại trang mạng FCPS. 

Học Giả Trẻ, Mẫu Giáo-Lớp 12 (Mọi Trình Độ) 

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đã tạo ra Mô Hình Học Giả Trẻ để tăng cường sự đại diện đa dạng 
của các học sinh trong các Chương Trình Giáo Khoa Cấp Cao từ lớp K-12. Nhân viên nhà trường và các gia 
đình cùng nhau làm việc để phát hiện và nuôi dưỡng các tiềm ẩn năng khiếu và yểm trợ các thói quen học 
tập. 

Các Sách Lược Tư Duy Phản Biện và Sáng Tạo, Mẫu Giáo-Lớp 6 (Trình Độ I) 

Tất cả các học sinh sẽ nhận các bài học về các sách lược tư duy phản biện và sáng tạo và chương trình 
giảng dạy APP. Sự phản hồi của học sinh đối với các bài học cũng được dùng để thu thập bằng chứng về 
tiềm năng học tập cấp cao để đảm bảo tính công bằng và gia tăng tiếp nhận vào các chương trình giáo khoa 
cấp cao. 

Các Bài Học Khác Biệt trong các Lĩnh Vực Thế Mạnh Học Tập, Mẫu Giáo-lớp 6. (Trình Độ II) 

Các học sinh xác định được giảng huấn các bài học theo chương trình AAP trong môi trường giáo dục phổ 
thông trong lĩnh vực có thế mạnh của học vấn. Giáo viên đứng lớp cộng tác với Giáo Viên Yểm Huấn Giáo 
Khoa Cấp Cao (AART) để lập kế hoặch và giảng dạy. 

Chương Trình Giáo Khoa Cấp Cao Bán-Thời Gian, Lớp 3-6(Trình Độ III) 

Các học sinh xác định được giảng huấn các bài học theo chương trình AAP trong nhiều lĩnh vực nội dung 
học tập.  Giáo Viên Yểm Huấn Giáo Khoa Cấp Cao (AART) dẫn dắt các bài học này. Các chương trình tăng 
thêm chiều sâu và độ phức tạp trong mốt số lĩnh vực nội dung. 

Chương Trình Giáo Khoa Cấp Cao Bán-Thời Gian, Lớp 3-8(Trình Độ III) 

Học sinh đã được xét hội đủ điều điện để được xếp lớp vào những dịch vụ giáo khoa cấp cao toàn-thời 
gian (Trình Độ IV) qua tiến tiến trình lựa trọn tập trung. Các học sinh xác định được giảng huấn các bài 
học theo chương trình AAP toàn-thời gian. Các chương trình tăng thêm chiều sâu và độ phức tạp, và 
nhịp độ trong tất cả mọi lĩnh vực nội dung học tập. 

Ủy Ban Hiệp Ước Con Em Quân Đội Liên Bang (MIC3)

Nếu quý vị là gia đình quân nhân di chuyển đến địa phương, vui lòng thực hiện theo các bước sau để 
được sắp xếp ngay lập tức. Hồ sơ và điểm thi hiện có của con em quý vị sẽ được xét duyệt để có sự phù 
hợp tốt nhất giữa các dịch vụ từ địa phương trước đây của quý vị và những gì FCPS cung cấp. Để biết 
thêm thông tin về việc điều hướng các chương trình giáo dục năng khiếu cho con em quân nhân chuyển đến 
Virginia, vui lòng đọc Tóm Tắt từ Bộ Giáo Dục Virginia 

LS-AAP-Over the Summer 2021 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics
https://www.fcps.edu/academicselementary-school-academics-k-6advanced-academics/young-scholars-k-12
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/differentiated-lessons-areas-academic
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/advanced-academics/full-time-advanced-academic-program-grades
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
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Kiểm Lọc Mùa Hè cho những Học Sinh Mới về Mặt Địa Lý đối 
với Quận Fairfax

Dịch Vụ Trình Độ II/III Bán-Thời Gian – Dịch Vụ Tại-Trường
Xin nộp Mẫu Phiếu Đề Xuất Trình Độ II-III cho Giáo Viên Yểm Huấn Giáo Khoa Cấp Cao (Advanced 
Academic Resource Teacher (AART)) tại trường tiểu học địa phương của con em quý vị khi trường vào 
học. Xin gửi trực tiếp các câu hỏi liên quan đến điều kiện học sinh cần hội đủ hay xếp học vào những 
dịch vụ tại-trường đến AART. 

Dịch Vụ Trình Độ IV Toàn-Thời Gian - Nhận Định cho việc Xếp Lớp Tức Thì*
Đối với những học sinh mới với ranh giới địa lý của FCPS (kể cả những gia đình quân nhân). 

*Ghi Chú: Những học sinh chuyển đến FCPS từ một Trường Tư Thục địa phương hoặc học tại nhà
không phải là cư dân mới của Quận Fairfax không hội đủ điều kiện cho tiến trình nầy nhưng có thể thông
qua kiểm lọc mùa thu.
ST

BƯỚC 1: Thiết lập nơi cư ngụ tại Quận Fairfax và ghi danh học tại trường địa 

BƯỚC 2: Làm một hồ sơ về tài liệu học vấn dưới đây. 

ĐÒI HỎI

• Số ID Học Sinh FCPS, những phiếu điểm của hai năm trước đây, và ít nhất một bài thi năng lực tiêu
chuẩn hóa-toàn quốc (CogAT, WISC, NNAT, chẳng hạn)

TÙY CHỌN – Không quá 5 trang 

• Những kết quả thi trắc nghiệm thành tích học tập, hồ sơ của các dịch vụ giáo khoa cấp cao hay năng
khiếu từ trước, thư giới thiệu, mẫu bài tập của học sinh

BƯỚC 3: Xin chia sẻ tài liệu chứng từ về con em quý vị để xác định trình độ dịch vụ
phù hợp nhất cho con em vào lúc nầy.

Nộp hồ sơ giấy tờ của quý vị đến Văn Phòng AAP để kiểm lọc. Scan các thủ tục giấy tờ. Gửi điện thư 
(email) thủ tục giấy tờ đến aap@fcps.edu Trong phần đầu đề xin viết số ID của con em quý vị và Xếp 
Lớp Mùa Hè (chẳng hạn., 1000007 Xếp Lớp Mùa Hè) 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-
identification-and-placement/students-new-fcps 

mailto:AAP@fcps.edu
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps
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