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Tại Học khu Công lập Quận Prince William, tầm nhìn của chúng 
tôi xoay quanh quan điểm: “tất cả học sinh sẽ được học tập để 
phát huy tối đa tiềm năng của mình”. Triết lý của Học khu về bồi 
dưỡng năng khiếu thể hiện tầm nhìn này. Các chương trình bồi 
dưỡng năng khiếu được thiết kế nhằm thúc đẩy sự phát triển về 
học thuật ở những học sinh vượt trội. 

Ban phụ trách các trường thuộc Học khu Quận Prince William đã 
phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu (2017-2022) vào ngày 
4 tháng 10 năm 2017. Kế hoạch này nêu rõ các chương trình bồi 
dưỡng năng khiếu tại Học khu của chúng ta. Kế hoạch được phát 
triển phù hợp với Quy định về các chương trình bồi dưỡng dành 
cho học sinh năng khiếu của bang Virginia. Có thể xem các quy 
định và kế hoạch trên trang Web Giáo dục Năng khiếu (Gifted 
Education Web). Truy cập www.pwcs.edu và chọn “Chương trình 
bồi dưỡng năng khiếu” (Gifted Education Program) trong “Học 
tập & Chương trình” (Academics & Programs). 
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Quy trình Tuyển sinh
Học sinh được tuyển chọn tham gia các chương trình học tiếng 
Anh (ngôn ngữ) và toán học từ mẫu giáo đến lớp mười hai. 
Tuyển sinh cho các chương trình lịch sử, khoa học xã hội và khoa 
học bắt đầu từ lớp sáu và tiếp tục đến lớp mười hai.

Bắt đầu Quy trình
Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, nhân viên quản lý, 
giáo viên, cố vấn trường học hoặc giáo viên bồi dưỡng năng 
khiếu có thể giới thiệu một học sinh để được xem xét tham gia 
chương trình giáo dục. Học sinh có thể tự ứng cử. Học sinh cũng 
có thể do bạn bè hoặc các thành viên cộng đồng giới thiệu. 

Mẫu giới thiệu có sẵn trên trang Web Giáo dục Năng khiếu. Mẫu 
giới thiệu cũng có sẵn tại tất cả các trường. Trước khi quy trình 
này bắt đầu, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải ký 
vào phiếu cho phép tham gia tuyển sinh.
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Quy trình gồm nhiều tiêu chí
Thông tin từ nhiều nguồn
Các bài tập điển hình của học sinh sẽ được thu thập để xem xét. 
Giáo viên nộp bài tập của học sinh nhưng phụ huynh và người 
giám hộ và bản thân học sinh cũng có thể gửi các bài tập điển 

hình. Tất cả học sinh tiểu học và trung 
học cơ sở cũng cần hoàn tất một 

bộ giải toán cơ bản. 

Phụ huynh hoặc người 
giám hộ hợp pháp được 
yêu cầu nộp một báo cáo 
của phụ huynh. Giáo viên 

được yêu cầu nộp một báo 
cáo chuyên môn.

Điểm trên lớp sẽ được xem xét. 
Đối với trẻ tiểu học, cấp độ đọc sẽ 

được xem xét. Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, độ khó của các khóa học mà học sinh tham gia sẽ được 
xem xét. Điểm bài kiểm tra Tiêu chuẩn học tập được tính đối 
với học sinh đã làm các bài kiểm tra này của tiểu bang Virginia. 
Các bài kiểm tra từ các tiểu bang khác được tính nếu các điểm 
số này có sẵn.

Điểm kiểm tra năng khiếu sẽ được xem xét. Học sinh mẫu giáo 
và các lớp một, hai và ba được làm Bài kiểm tra ngắn về trí 
tuệ Kaufman. Đây là bài kiểm tra được tổ chức riêng cho từng 
học sinh.

Tất cả các học sinh lớp hai đều được tham gia bài Kiểm tra 
năng lực phi ngôn ngữ Naglieri. Tất cả các học sinh sau lớp hai 
được xem xét cho tham gia chương trình sẽ được làm bài Kiểm 
tra năng lực nhận thức và bài Kiểm tra năng lực phi ngôn ngữ 
Naglieri. Đây là các bài kiểm tra nhóm.

Ủy ban phát triển hồ sơ
Một Ủy ban phát triển hồ sơ sẽ xem xét tất cả các thông tin. Ủy 
ban này họp tại từng trường và xem xét thông tin ở từng danh 
mục. Ủy ban này bao gồm một nhân viên quản lý, một cố vấn 
trường học và các giáo viên đứng lớp. Ủy bạn này sẽ do một 
giáo viên bồi dưỡng năng khiếu chủ trì.
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Ủy ban Tuyển sinh và Xếp lớp
Thông tin này được chuyển đến một Ủy ban Tuyển sinh và Xếp 
lớp. Các ủy ban được thành lập tại các trường tiểu học, trung 
học cơ sở và trung học phổ thông. Các ủy ban này gồm các nhân 
viên quản lý, cố vấn trường học và các giáo viên đứng lớp từ 
khắp các trường thuộc Học khu. Các ủy ban này sẽ xem xét bằng 
chứng trong từng lĩnh vực và đưa ra ba quyết định:

1. Học sinh này có đủ điều kiện tham gia chương trình không?  
Học sinh này có cần các chương trình bồi dưỡng năng khiếu ở 
trên và ngoài những gì được cung cấp thông qua chương trình 
giảng dạy thông thường hoặc nâng cao của chúng tôi nhằm 
phát huy được tối đa tiềm năng học tập của mình không?

2. Nếu học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình, học sinh 
nên được xếp vào lớp nào?  
Học sinh này cần tham gia chương trình học ngôn ngữ hay 
toán hay cả hai lĩnh vực? Ngoài ra, học sinh này có cần tham 
gia các chương trình lịch sử và khoa học xã hội và/hoặc khoa 
học không?

3. Những chương trình đó nên được cung cấp như thế nào?  
Những chương trình đó nên được cung cấp thông qua hướng 
dẫn trực tiếp bởi giáo viên bồi dưỡng năng khiếu hay qua lớp 
học hay giáo viên bộ môn với sự hỗ trợ từ giáo viên bồi dưỡng 
năng khiếu?

Khi các quyết định này được đưa ra, phụ huynh hoặc người 
giám hộ hợp pháp sẽ được thông báo về quyết định của Ủy ban 
Tuyển sinh và Xếp lớp. 

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  B Ồ I  D Ư Ỡ N G  d à n h  c h o  H Ọ C  S I N H  N Ă N G  K H I Ế U 3



Quy trình Kháng cáo
Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hoặc nhân viên chuyên 
môn của Học khu không đồng ý với quyết định về tuyển sinh, 
về lớp học hoặc chương trình học thì người đó có thể kháng cáo 
quyết định của Ủy ban Tuyển sinh và Xếp lớp. Yêu cầu các cuộc 
hẹn với Ủy ban Kháng cáo phải được gửi trong vòng 90 ngày 
hướng dẫn sau khi phụ huynh hoặc người giám hộ đã được 
thông báo về quyết định của Ủy ban Tuyển sinh và Xếp lớp.

Các cuộc hẹn kháng cáo thường được yêu cầu thông qua giáo 
viên bồi dưỡng năng khiếu là người làm việc cho trường. Phụ 
huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cũng có thể gọi đến số 
703.791.7400 hoặc gửi email cho Giám sát Giáo dục Tài năng để 
yêu cầu một cuộc hẹn. Địa chỉ email đó được đăng bên dưới mục 
Văn phòng và Nhân viên (Office and Staff) trên trang Web Giáo 
dục Tài năng.

Mặc dù quy trình này được gọi là quy trình kháng cáo theo 
quy định của bang Virginia, tại Học khu Công lập Quận Prince 
William, Ủy ban Kháng cáo có chức năng như một ủy ban kiểm 
tra. Các thành viên của Ủy ban sẽ xem xét tất cả bằng chứng 
cùng giáo viên bồi dưỡng năng khiếu có mặt. Giáo viên đứng 
lớp, các quản lý của trường, phụ huynh hoặc người giám hộ và 
học sinh có thể trình bày các bằng chứng bổ sung. Ủy ban sẽ 
cân nhắc tất cả các bằng chứng để đưa ra quyết định về tuyển 
sinh, xếp lớp và các chương trình giáo dục.
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Mẫu giới thiệu được hoàn tất và nộp cho giáo viên bồi dưỡng 
năng khiếu.

Giáo viên bồi dưỡng năng khiếu gửi thư để thông báo cho phụ huynh 
hoặc người giám hộ hợp pháp biết về quyết định của Ủy ban Tuyển sinh 

và Xếp lớp.

Giáo viên bồi dưỡng năng khiếu thu thập bằng chứng từ nhiều 
nguồn:

•  Bài tập điển hình đã hoàn tất của học sinh;
•  Báo cáo từ phụ huynh và các chuyên gia;
•  Tài liệu về thành tích tại lớp; 
•  Kết quả kiểm tra năng khiếu.

Ủy ban Tuyển sinh và Xếp lớp quyết định liệu học sinh có đủ điều 
kiện tham gia chương trình hay không. Nếu một học sinh được xem 

là đủ điều kiện tham gia chương trình, ủy ban sau đó sẽ ra quyết 
định xếp lớp và chương trình phù hợp cho học sinh.

Giáo viên bồi dưỡng năng khiếu nhận sự cho phép của phụ 
huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để bắt đầu quy trình 

tuyển sinh và xếp lớp.

Quy trình này được hoàn tất trong vòng 90 ngày hướng dẫn.

Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp lo ngại về quyết 
định tuyển sinh, xếp lớp hoặc chương trình học, họ có thể gửi yêu 

cầu kháng cáo thông qua giáo viên bồi dưỡng năng khiếu hoặc gửi 
trực tiếp đến Giám sát Bồi dưỡng Năng khiếu. 

Yêu cầu phải được gửi trong vòng 90 ngày hướng dẫn sau khi 
có thông báo về quyết định.

Ủy ban Phát triển Hồ sơ của Trường sẽ xem xét các bằng chứng và dựa 
trên các bằng chứng đó để cung cấp thông tin cho Ủy ban Tuyển sinh 

và Xếp lớp của Học khu.

Nếu ủy ban Tuyển sinh và Xếp lớp cần thêm bằng chứng để đưa ra 
quyết định tuyển sinh, xếp lớp hoặc chương trình học và sau khi đã 
thông báo cho phụ huynh, thì hồ sơ học sinh sẽ được theo dõi cho 

đến khi có thêm bằng chứng để đưa ra quyết định.



Chương trình bồi dưỡng dành 
cho học sinh năng khiếu

Học sinh trúng tuyển được cung cấp các tùy chọn chương trình 
liên tục và tuần tự bao gồm các chương trình học tại lớp và 
chương trình bồi dưỡng năng khiếu từ mẫu giáo đến lớp mười 

hai. Học sinh trúng tuyển chương trình bồi dưỡng năng khiếu 
phải được hướng dẫn cùng các bạn bè đồng lứa tuổi, được học 
tập cùng các bạn có cùng năng lực trí tuệ và học thuật, và được 
học tập độc lập. Các lựa chọn chương trình sẽ được thiết kế để 
thúc đẩy sự phát triển về trí tuệ và học thuật. Các chiến lược 
giảng dạy dựa trên các thực tiễn tốt nhất của Học khu, tiểu bang 
Virginia và các thực tiễn tốt nhất dựa trên nghiên cứu quốc gia. 
Các chiến lược giảng dạy có sự khác biệt về 
nội dung, quy trình và sản phẩm, 
và hỗ trợ sự hợp tác và tư duy. 
Các thực hành tốt nhất dựa 
trên nghiên cứu cụ thể được 
sử dụng để đánh giá và báo 
cáo sự phát triển về học 
thuật của học sinh.

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  B Ồ I  D Ư Ỡ N G  d à n h  c h o  H Ọ C  S I N H  N Ă N G  K H I Ế U

6



Chương trình tiểu học tạo cơ hội cho học sinh tiểu học trúng 
tuyển được học tập với một giáo viên bồi dưỡng năng khiếu 
28 lần mỗi năm. 

Học sinh mẫu giáo sẽ gặp khoảng 45 phút trong lịch học mỗi 
hai tuần. Học sinh lớp một và hai gặp 45 phút trong lịch học 
hàng tuần. Học sinh lớp ba gặp khoảng 90 phút trong lịch học 
hàng tuần. 

Học sinh lớp bốn và năm nhận các chương trình bồi dưỡng trực 
tiếp trong khoảng 225 phút trong lịch học hàng tuần.

Tại trường trung học, học sinh nhận được tương đương 90 phút 
chương trình bồi dương trong lịch học hàng tuần. Các trường 
có thể thiết lập lịch học thay thế thông qua Ủy ban cố vấn bồi 
dưỡng năng khiếu.

Tại trường trung học phổ thông, lịch học của học sinh có thể 
thay đổi tùy vào cơ hội được làm bài tập nâng cao. Học sinh 
nhận được tổng cộng ít nhất 18 giờ chương trình bồi dưỡng 
trực tiếp mỗi năm trừ khi kế hoạch thay thế đã được phê duyệt 
thông qua Ủy ban Cố vấn Giáo dục Năng khiếu.
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Kế hoạch Chương trình Khác biệt
Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp nhận được Kế hoạch 
Chương trình Khác biệt mỗi năm vào cuối kỳ xếp hạng đầu tiên. 
Kế hoạch nêu chi tiết các chương trình sẽ được cung cấp cho 
mỗi học sinh. Ở cấp tiểu học, các kế hoạch này được đồng phát 
triển bởi giáo viên đứng lớp và giáo viên bồi dưỡng năng khiếu. 
Ở cấp trung học cơ sở, các kế hoạch được phát triển bởi giáo 
viên bồi dưỡng năng khiếu có cân nhắc đến các chương trình 
học tại lớp được đề xuất. Ở cấp trung học phổ thông, các kế 
hoạch được đồng phát triển bởi học sinh và giáo viên bồi dưỡng 
năng khiếu. 

Báo cáo tiến độ Giáo dục năng khiếu
Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có học sinh tiểu học 
đang nhận các chương trình bồi dưỡng trực tiếp sẽ nhận được 
Báo cáo tiến độ bồi dưỡng năng khiếu mỗi học kỳ. 

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có học sinh trung học 
cơ sở hoặc trung học phổ thông đang nhận các chương trình bồi 
dưỡng trực tiếp sẽ nhận được Báo cáo tiến độ bồi dưỡng năng 
khiếu ít nhất một lần mỗi năm học. Các báo cáo này cho biết 
sự phát triển về học thuật của học sinh. Bất kỳ phụ huynh hoặc 
người giám hộ nào chưa nhận được Báo cáo tiến độ trước ngày 
1 tháng 7 đều cần thông báo cho Người giám sát Bồi dưỡng 
năng khiếu. 
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Phối hợp với  
Giáo viên đứng lớp
Hợp tác với các giáo viên đứng lớp sẽ giúp duy trì sự liên tục của 
các tùy chọn chương trình. Sự hợp tác này cũng giúp đảm bảo 
các chương trình liên tục và tuần tự cho học sinh.

Tại trường tiểu học, học sinh nhận được các chương trình này 
từ các giáo viên đứng lớp của mình cùng sự hỗ trợ của các giáo 
viên bồi dưỡng năng khiếu. Giáo viên bồi dưỡng năng khiếu 
cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho lớp học hoặc hỗ trợ làm các bài 
tập nâng cao trong thời gian gia hạn chính.

Tùy vào lĩnh vực điểm mạnh học thuật, học sinh trung học cơ sở 
có thể học môn Ngữ văn mở rộng hoặc Toán học mở rộng hoặc 
đăng ký vào cả hai lớp. 

Tại trường trung học phổ thông, tùy vào chương trình được 
cung cấp tại mỗi trường trung học, học sinh có thể đăng ký vào 
lớp Dự bị nâng cao, các khóa học lấy Văn bằng dự bị tú tài quốc 
tế hoặc các khóa học lấy Chứng chỉ giáo dục trung học cơ sở 
quốc tế. Khi học lên, các học sinh này có thể ghi danh vào các 
khóa Nâng cao, khóa học lấy Bằng tú tài quốc tế hoặc các khóa 
học cấp Chứng chỉ giáo dục quốc tế nâng cao. 
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Chương trình giảng dạy 
và Hướng dẫn

Chương trình trong lớp học
Các mô hình lớp học liên tục về chương trình giảng dạy và 
hướng dẫn dựa trên các thực tiễn tốt nhất của Học khu, tiểu 
bang Virginia và nghiên cứu quốc gia sẽ xây dựng cấu trúc cho 
các chương trình trong lớp học.

Chương trình Bồi dưỡng Trực tiếp
Mô hình về chương trình giảng dạy và hướng dẫn giúp nâng cao 
kết quả học tập đối với các chương trình bồi dưỡng năng khiếu. 
Chúng bao gồm Mô hình chương trình giảng dạy tích hợp 
(Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu tại Đại học William và Mary) 
và Mô hình chương trình giảng dạy song song (Hiệp hội quốc 
gia về trẻ năng khiếu).

Chương trình giảng dạy và hướng dẫn từ chương trình bồi 
dưỡng tạo thành thiết kế tích hợp, đan xen. Bố trí dọc từ mẫu 
giáo đến lớp mười hai dựa trên các kỹ năng của thế kỷ 21. 

Tư duy biện luận

Tư duy sáng tạo

Hợp tác

Giao tiếp

Tư duy khái niệm

Bố trí ngang được dựa trên các tiêu chuẩn về nội dung, quy 
trình và sản phẩm trong từng lĩnh vực hoặc môn học. Thiết kế 
hoàn chỉnh trở thành một môi trường học tập để hỗ trợ sự hợp 
tác và tư duy của người học.

Kết quả của người học
Kết quả của người học được xác định về các mặt nội dung, quy 
trình và sản phẩm với sự hỗ trợ cho sự hợp tác và tư duy của 
người học. Những kết quả này được đánh giá thông qua Báo cáo 
tiến độ bồi dưỡng năng khiếu.

Tại tiểu học, chương trình dành cho các học sinh mở rộng ra 
chương trình giảng dạy trên lớp. Trong chương trình này, học 
sinh tìm hiểu các môn ngôn ngữ, lịch sử và khoa học xã hội, 
toán và khoa học. Học sinh cũng tìm hiểu sự kết nối giữa các 
môn học này.
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Tại trường trung học cơ sở, các bài học đa ngành sẽ giúp học 
sinh tạo ra các kết nối giữa các môn học các em đang học. Khi 
học tập tại các trung tâm học tập độc lập, học sinh trung học 
cơ sở đảm nhận các vai trò như nhà văn, nhà khoa học, luật sư, 
kiến trúc sư hoặc lập trình viên máy tính để khám phá các lĩnh 
vực môn học mà các em thấy hứng thú. 

Ở cấp trung học phổ thông, học sinh học thông qua một chương 
trình hội thảo giàu tư duy. Chương trình này được thiết kế để 
hỗ trợ học sinh khi các em hình thành các kết nối của riêng của 
mình trong số một số môn các em đang học. Học sinh được yêu 
cầu đặt câu hỏi về sự hiểu biết và giả định của riêng mình về 
thế giới.

Quy trình Thúc đẩy
Các quy định hiện hành của Học khu Công lập Quận Prince 
William trong các hạng mục “600 Hướng dẫn” hoặc “700 Học 
sinh” xác định các quy trình cụ thể giúp thúc đẩy năng lực học 
thuật của mỗi học sinh. 

Tuyển sinh cho các Môn 
nghệ thuật thị giác và/hoặc 

Biểu diễn
Học sinh trúng tuyển cho các môn Nghệ thuật thị giác và/hoặc 
Biểu diễn từ lớp chín đến lớp mười hai. Các chương trình được 
cung cấp thông qua Trung tâm Mỹ thuật và Biểu diễn (CFPA) 
tại Trường trung học Colgan trong các lĩnh vực khiêu vũ, nhạc 
cụ, thanh nhạc, công nghệ âm nhạc, sân khấu, viết sáng tạo và 
nghệ thuật thị giác. Việc tuyển sinh được hoàn tất thông qua 
quy trình nộp đơn và thi năng khiếu trước khi được chấp nhận 
vào CFPA. Quy trình nộp đơn bắt đầu vào mùa thu và hạn nộp 
hồ sơ là tháng Mười hai. Trong chương trình, học sinh được hỗ 
trợ nắm chắc kiến thức cơ bản chung giúp thúc đẩy hiểu biết 
rộng hơn về nghệ thuật. Học sinh được đào tạo các kỹ năng cần 
thiết để thành công trong chương trình nghệ thuật bậc đại học 
và được khuyến khích phát triển sự sáng tạo, thể hiện bản thân, 
thành tích học tập và tư duy phản biện.
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Học khu Thống đốc 
Bang Virginia

Học khu Thống đốc Niên học Khu vực 
Virginia
The Governor’s School 
@ Innovation Park

Cơ sở Khoa học và Công nghệ của Đại học 
George Mason 
10900 University Boulevard 
Manassas, VA 20110-2203 
703.993.7027 

Governor’s School @ Innovation Park sáng kiến khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) của ba học khu gồm Quận 
Prince William, Thành phố Manassas và Công viên Manassas, 
hợp tác với Đại học George Mason. Học sinh theo học tại trường 

Thống đốc vào buổi 
sáng và trở về trường 
trung học của mình để 
học một lớp mỗi buổi 
chiều.

Thiết kế giảng dạy 
của chương trình tích 
hợp các chuỗi về sinh 
học, hóa học và vật lý 
với toán học, với các 
khái niệm về kỹ thuật 
và công nghệ, và với 
nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm. 
Kinh nghiệm học tập 
tập trung vào nghiên 

cứu thực tế với các cơ hội được hướng dẫn trong môi trường 
kinh doanh, công nghiệp, chính phủ và trường đại học. 

Học sinh năm hai đủ điều kiện nộp hồ sơ cho chương trình. Hồ 
sơ sẽ có sẵn trực tuyến và tại mỗi trường trung học phổ thông 
trước ngày 1 tháng 11.
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Thomas Jefferson High School 
for Science and Technology

6560 Braddock Road 
Alexandria, Virginia 22312

Thomas Jefferson High School for Science 
and Technology, một trường khu vực thuộc 
Học khu Thống đốc nhận học sinh từ Học khu 

Prince William vào chương trình bốn năm thông qua quy trình 
nộp hồ sơ và kiểm tra. Học sinh lớp tám có hứng thú nên trao 

đổi với cố vấn trường trung học được chỉ định để nhận được gói 
thông tin. Có thể tìm thông tin về thời gian nộp hồ sơ và thông 
tin bổ sung tại Văn phòng Tuyển sinh Trường Thomas Jefferson 
theo số 571.423.3770 hoặc tại www.fcps.edu/registration/
thomas-jefferson-admissions.

Học khu Thống đốc Virginia -  
Chương trình hè nội trú
Học sinh năm thứ hai hoặc nhỏ hơn đủ điều kiện đăng ký  
các Chương trình hè nội trú của Học khu Thống đốc. Mỗi chương 
trình hè này đều được tổ chức trong khuôn viên trường đại 
học. Có các chương trình về nông nghiệp, khoa học nhân văn, 
toán học, khoa học và công nghệ, khoa học đời sống và y học 
và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Có hướng dẫn về kỹ thuật 
và khoa học biển. Ngoài ra, còn có các cơ hội tham gia vào các 
học viện ngoại ngữ. Hồ sơ sẽ có vào tháng Mười. Giáo viên bồi 
dưỡng năng khiếu của trường trung học phổ thông sẽ cung cấp 
thông tin về các chương trình này.
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Phát triển chuyên môn
Cơ hội phát triển chuyên môn được điều chỉnh phù hợp với 
năng lực giáo viên cụ thể cần có theo Quy định của Virginia. 

Giáo viên  
Bồi dưỡng Năng khiếu 
Giáo viên bồi dưỡng năng khiếu được yêu cầu hoàn thành xác 
nhận của tiểu bang Virginia về bồi dưỡng năng khiếu trong 

vòng ba năm sau khi 
tiếp nhận vị trí giáo 
viên bồi dưỡng năng 
khiếu.

Giáo viên 
đứng lớp
Giáo viên đứng lớp 
làm việc với người 
học của chương 

trình bồi dưỡng năng khiếu đã trúng tuyển trong môn tiếng 
Anh (ngôn ngữ), lịch sử và khoa học xã hội, toán học và khoa 
học được yêu cầu hoàn thành yêu cầu về chứng nhận của Học 
khu dựa trên Tiêu chuẩn Chứng nhận của Virginia. Để đáp ứng 
yêu cầu theo quy định của Virginia về “chương trình liên tục và 
tuần tự”, các học sinh trúng tuyển sẽ được học tập trong lớp kết 
hợp với hướng dẫn trực tiếp. Để đáp ứng yêu cầu này, các học 
sinh trúng tuyển được sắp xếp học tập cùng các giáo viên đứng 
lớp đã được công nhận.
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Sự đại diện công bằng của các  
học sinh

Tại Học khu Công lập Quận Prince William, việc học tập của học 
sinh được cải thiện nhờ các quan điểm quốc gia, toàn cầu và đa 
văn hóa.

Sự đại diện công bằng của các học sinh
Sự đại diện công bằng của các học sinh cho chương trình năng 
khiếu được theo dõi hàng năm thông qua Kế hoạch chiến lược 
của Học khu và thông qua Báo cáo của Ủy ban Cố vấn Bồi dưỡng 
Năng khiếu. Khả năng tiếp cận của nhiều người học với các 
chương trình chuyên biệt và với Chương trình Xếp lớp Nâng cao, 
Chương trình Cambridge và các khóa lấy Văn bằng Tú tài Quốc 
tế cũng được đo lường.

Việc tuyển và hỗ trợ cho Người học tiếng Anh và Người học đặc 
biệt kép là một phần đại diện công bằng của các học sinh. Người 
học tiếng Anh bao gồm những người học đủ điều kiện tham gia 
các chương trình về tiếng Anh dành cho Người nói ngôn ngữ 
khác (ESOL). Người học đặc biệt kép gồm những người học đủ 
điều kiện nhận cả các chương trình giáo dục đặc biệt lẫn các 
chương trình bồi dưỡng năng khiếu và những người học được 
ghi nhận mắc khuyết tật cụ thể đều phải được xem xét trong 
quá trình lập kế hoạch giáo dục. 
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Sự tham gia của  
phụ huynh và cộng đồng

Các mục tiêu nhằm cải thiện không ngừng sự tham gia của phụ 
huynh và cộng đồng đã được thiết lập trong Kế hoạch chiến 
lược của Học khu bao gồm tăng cường nhấn mạnh việc phổ biến 
thông tin cùng hỗ trợ bổ sung cơ hội đối thoại.

Ủy ban cố vấn  
bồi dưỡng năng khiếu

Mỗi Thành viên Ban phụ trách các trường được chọn chỉ định 
một đại diện cho Ủy ban Cố vấn Bồi dưỡng Năng khiếu. Các 
thành viên bổ sung tiềm năng của Ủy ban được xác định dựa 
trên các đề xuất của nhiều bên liên quan. Giám đốc học khu 
hoặc người được giám đốc học khu chỉ định sẽ xem xét danh 
sách các thành viên bổ sung tiềm năng của Ủy ban để đảm bảo 
rằng các tiêu chí trong Quy định của bang Virginia về các chương 
trình giáo dục dành cho học sinh năng khiếu đã được đáp ứng.

Các Thành viên của Ban phụ trách các trường được chỉ định 
thông qua các thủ tục bổ nhiệm đã được thiết lập dành cho các 
hội đồng và ủy ban cố vấn. Giám đốc học khu nộp danh sách các 
thành viên bổ sung tiềm năng của Ủy ban cho Ban phụ trách 
các trường để phê duyệt. Theo Quy định về các chương trình 
bồi dưỡng dành cho học sinh năng khiếu của Virginia, tất cả các 
thành viên của Ủy ban sẽ do Ban phụ trách các trường chỉ định. 
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Đánh giá hàng năm về  
tính hiệu quả của chương trình

Việc đánh giá hàng năm 
về hiệu quả của chương 
trình đã thiết lập các thủ 
tục. Kế hoạch tập trung 
vào các thành phần kế 
hoạch khác trong một 
chu kỳ thông thường đã 
được phát triển để hỗ 
trợ đánh giá này. Khung 
thời gian có tính chu kỳ 
năm năm đã được phát 
triển để hỗ trợ đánh giá này. 

Ủy ban cố vấn bồi dưỡng năng khiếu có vai trò trung tâm trong 
việc đánh giá tính hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng 
năng khiếu. Mỗi năm, như một phần của quá trình thu thập 
thông tin, Ủy ban sẽ đến thăm các trường và nghe ý kiến của 
hội đồng học sinh.

Để đáp ứng các quy định của Virginia, Ủy ban Cố vấn Bồi dưỡng 
Năng khiếu phải xem xét và phê duyệt một kế hoạch bằng văn 
bản để trường cung cấp các chương trình thông qua một mô 
hình khác với một loạt các mô hình được thiết lập trong Kế 
hoạch Bồi dưỡng Năng khiếu.

Ủy ban Cố vấn Bồi dưỡng Năng khiếu nộp báo cáo hàng năm 
cho Giám đốc Học khu và Ban phụ trách các trường về tính hiệu 
quả của bồi dưỡng năng khiếu tại Học khu Công lập Quận Prince 
William.




